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ALKUSANAT 

Keuruun metsätiellä 2008 ja keväällä 2009 Vesilahden maantiellä tehdyt 
CTI-mittaukset ovat osa Metsäteho Oy:n tutkimuskokonaisuutta, jossa eri 
tahot selvittävät rengaspaineiden säädön merkitystä puutavara-autossa. Tut-
kimuksessa on ensimmäinen automaattisella CTI-järjestelmällä Suomeen 
varustettu puutavara-auto. Hanke on toteutettu Metsäteho Oy:n kokoaman 
rahoituksen turvin ja Metsätehon puolelta tutkimusta on koordinoinut eri-
koistutkija Antti Korpilahti.  
 
Kuormituksissa mukana olleen rengaspaineiden säätöjärjestelmällä varuste-
tun puutavara-auton omisti Kuljetusliike JVS Niinikoski Oy ja kuljettajana 
oli Veikko Niinikoski. Tutkimuskohteena ollut metsätie sijaitsi Finsilva 
Oyj:n metsätilalla.  Koekohteen sorastuksen huolehti metsänhoitoesimies 
Hannu Kumpula Metsämannut Oy:stä. 
 
Roadscanners Oy:n puolesta tutkimuksessa projektipäällikkönä toimi DI 
Annele Matintupa. Mittauksissa olivat mukana DI Bruce Wiljanen ja mit-
tausteknikko Tuukka Saikka sekä asiantuntijoina mittausdatan analysoinnis-
sa FT Timo Saarenketo ja geofyysikko Mika Silvast. 
 
Tampereen teknillisen yliopiston Maa- ja pohjarakenteiden yksikön osalta 
mittaukset koordinoi tutkija Nuutti Vuorimies. Kiihtyvyysantureiden ja di-
elektrisyysantureiden mittausdatan keräyksen sekä kiihtyvyysantureiden 
mittaustulosten jalostamisen taipumiksi teki tutkija Antti Kalliainen. Kiihty-
vyysantureiden valmistuksessa ja uramittauksissa oli mukana myös labora-
toriomestari Marko Happo. Kiihtyvyysantureiden osalta kiitos myös yli-
insinööri Kauko Sahille. Vesilahden koetien mittaukset toteutti sekä tulokset 
analysoi ja raportoi tutkija Heikki Luomala. Vesilahden mittauksissa avusta-
jina toimivat Nuutti Vuorimies ja Marko Happo. 
 
Tämän työraportin kirjoittamisesta ovat vastanneet Keuruun metsätien mit-
tausten osalta Nuutti Vuorimies TTY:stä ja Annele Matintupa Roadscanners 
Oy:stä sekä Vesilahden mittausten osalta Heikki Luomala TTY:stä. 
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1 JOHDANTO 

Suomen ensimmäinen muuttuvalla rengaspainejärjestelmällä (CTI) varustet-
tu puutavara-auto otettiin käyttöön vuonna 2008. Tässä tutkimuksessa oli 
alun perin tarkoitus tutkia, mitä etuja muuttuvalla rengaspainejärjestelmällä 
(CTI) varustetulla autolla voitaisiin saada metsätien kestävyyden kannalta 
roudan sulaessa keväällä suomalaisessa maastossa. Koska järjestelmän asen-
taminen viivästyi, niin keväinen kelirikkoaika meni ohi, ja keväälle 2008 
suunnitellut kuormitukset toteutettiin syksyllä 2008. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa, miten rengaspaineen alentami-
nen vaikuttaa uran muodostumiseen sekä tierakenteen taipumiin alusraken-
teen yläosassa noin 20 cm:n syvyydessä. Lisäksi kolmiulotteisella (3D) 
maatutkalla oli tarkoitus saada selville mitä muutoksia tierakenteessa tapah-
tuu ja poikkileikkauksista tehdyillä 2D-maatutkamittauksilla (2,6 GHz:n an-
tenni) oli tarkoitus saada tarkempi kuva tierakenteen muutoksista juuri sa-
moista kohdista kuin uramittaukset tehdään.  
 
Mittauksien tarkoitus oli myös tuottaa tietoa siitä, kuinka paljon alusraken-
teen yläpuolisella suodatinkankaalla ja sorastuksen paksuudella on vaikutus-
ta muutoksiin. Vertailtavat erilaiset metsätien kerrokset olivat normaali so-
rastus (noin 10 cm), 20 cm paksu sorastus sekä suodatinkangas yhdessä 20 
cm paksun sorastuksen kanssa.   
 
Tutkimukseen kuului myös tukkiauton aiheuttamien kuormitusten mittaa-
minen Vesilahdella instrumentoidulla koetiellä. Mittaustuloksina oli tarkoi-
tus saada tietoa rengaspaineen vaikutuksesta tien kohtaamiin vasteisiin, joita 
olivat pystysuuntainen paine eri syvyyksillä sekä tien pinnan taipuma. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida ja raportoida mittaukset 
sekä saada sitä kautta kokemusta ja tietoutta CTI-järjestelmän vaikutuksista 
suomalaisissa olosuhteissa. 
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2 METSÄTIEN TUTKIMUSKOHDE JA  
TESTATTAVA RAKENNE 

Tutkimuskohteena oli Keuruun seudulta muutaman vuoden vanha metsätie, 
jota ei oltu sorastettu (kuva 1). Valittu metsätie liittyi maantiehen mt 621 
Keuruu–Myllymäki noin 20 km päässä Keruun keskustasta. 
 
Metsätien pohjamaaluokka (alusrakenne) oli silmämääräisesti arvioiden se-
kä ohuella ”geologin kepillä” (halkaisija noin 10 mm) otettujen maanäyttei-
den perusteella hiekkamoreenia vastaten pohjamaaluokkaa E tai F riippuen 
pohjamaan kosteudesta [Metsäteho Oy, 2001]. Kyseiset maalajit ovat routi-
via moreeneja. 
 
Kuvassa 2 on esitetty suunniteltu koerakenteiden sijoittuminen metsätielle. 
Koerakenteet ovat merkatusta kääntöpaikasta kumpaankin suuntaan peiliku-
vana samanlaiset: 50 metrin matkalle 20 cm paksuinen sora-/murskekerros,  
seuraava 40 metriä kangas + 20 cm soraa/mursketta, loppumatka normaalina 
sorastuksena eli sorastus tehdään sillä tavalla, kuin tekijät tekisivät ilman 
erillistä ohjetta. 
 
 

 
 
KUVA 1. Keuruun CTI-kokeiluja varten valittu metsätie syksyllä 2007.  
Koekohde alkaa mäen nypäreen alaosasta jatkuen taustalla näkyvään  
mutkaan asti. 
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KUVA 2. Koekohteelle suunniteltujen rakenteiden sijoittumien. Kuvaan mer-
katusta kääntöpaikasta yleiselle tielle menevä osaa kutsutaan alkuosaksi ja 
kääntöpaikasta metsään päättyvää tien osaa kutsutaan loppuosaksi.   
 
Metsätie sorastettiin 0–32 mm:n murskeella, ja koerakenteet rakennettiin 
joulukuun puolivälissä 2007. Koekohteen kunto käytiin tarkistamassa 
12.8.2008 ja samalla koerakenteiden ominaisuuksia kartoitettiin muutamalla 
DCP-laitteen mittauksella noin metrin syvyyteen asti. DCP-laitteen 8 kg 
paino pudotetaan lyöntialasimelle 580 mm korkeudelta ja yhtä tai useampaa 
iskua vastaavaa  halkaisijaltaan 33 mm kärjen tunkeutuma (DPI eli DCP Pe-
netration Index [mm/isku]) kirjataan mittauspöytäkirjaan (Aho 2006). DCP-
laitteen tuloksia voidaan käyttää tien rakennekerrosten rajapintojen määrit-
tämiseen sekä DPI-arvon perusteella CBR-arvon (California Bearing Ratio) 
määrittämiseen. CBR-arvo kuvaa materiaalin jäykkyyttä ja sitä on käytetty 
arvioitaessa materiaalien soveltuvuutta tierakenteiden eri kerroksiin. Taulu-
kossa 1 on esitetty tierakennusmateriaalien luokittelu CBR-arvon perusteel-
la. 
 
TAULUKKO 1. Tienrakennusmateriaalien luokittelu CBR-arvon perusteella  
(Bowles 1992). 

CBR-arvo Yleiskuvaus Käyttökohde 

0 – 3 Erittäin huono Alusrakenne 

3 – 7 Huono – kohtuullinen Alusrakenne 

7 – 20 Kohtuullinen Jakava kerros 

20 – 50 Hyvä Kantava tai jakava kerros 

> 50 Erinomainen Kantava kerros 
 

Alkuosa 

Loppuosa 

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 806/MML/09 



 

DCP-mittausta ei tehty suodatinkankaan läpi. Kuvassa 3 on esitetty DCP-
mittauksella karkeasti hahmotetut kantavuudeltaan selkeästi erilaiset kerrok-
set ja niiden CBR-arvot. DCP-mittauksen tarkkuutta heikensi kärjen osumi-
nen erikokoisiin kiviin, joiden ohittamiseen saattoi mennä useita senttimet-
rejä. Lisäksi on huomioitava, että koerakenteen kohdalta oli osa hakatusta 
puutavarasta kuljetettu pois ja siten metsätie on saattanut joutua koeraken-
teen eri osien kohdalta erisuuruisille rasituksille. Kuvasta nähdään kuiten-
kin, että karkeasti ottaen kerrokset olivat 30–40 cm syvyydelle jäykkyydel-
tään hyviä ja sen alapuolella 80–100 cm syvyyteen kohtuullisia. Poikkeuk-
sen tekee paalulukeman +100 paikkeilla piste, jossa CBR-arvon perusteella 
materiaali oli erittäin huonoa. 
 

Keuruun CTI-koekohde 12.8.2008
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KUVA 3. Muutamalla DCP-mittauksella 12.8.2008 karkeasti määritetyt kan-
tavuudeltaan erilaiset kerrokset ja niiden CBR-arvot. 
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3 TESTIMENETELMÄT JA INSTRUMENTOINTI 

3.1 Mittauslinjat  

Kuvassa 4 on esitetty yksinkertaistetusti koekohteen erilaisten rakenteiden 
sijainti metsätiellä kääntöpaikan nollalinjasta mitaten. Negatiivisilla etäi-
syysmitoilla olevaa aluetta kutsutaan alkuosaksi ja positiivisilla etäisyys-
mitoilla olevaa aluetta kutsutaan loppuosaksi. Kuvaan on myös merkitty 
mittausantureiden sijainnit ja poikkileikkaukset, joista tehtiin uramittauksia 
ja mittaukset tarkemmalla maatutkalla. Kuvassa 4 pyöreä pallo kuvaa tien 
penkereelle asetettua aurausviittaa, joiden avulla poikkileikkaukset ja mit-
tauslinjat oli merkitty maastoon.    
 

 
- 96 m Poikkileikkaus     PL 1  O        4,34 m                   O  PL1     

- 88 m Poikkileikkaus     PL 2  O        4,47 m                   O  PL2     
- 92 m Kiihtyvyysanturit; C87  O  1,20 m |  2,5 m   | 1,10 m O  D78 

- 87 m NORMAALI SORASTUS (EI SUODATINKANGASTA)  
- 87 m SORASTUS 20CM+SUODATINKANGAS  
- 67 m Poikkileikkaus     PL 3  O        4,42 m                   O  PL3     

- 59 m Poikkileikkaus     PL 4  O        4,59 m                   O  PL4     
- 63 m Kiihtyvyysanturit;C654 O  1,05 m |  2,5 m   | 1,07 m O  D456 

- 47 m SORASTUS 20CM+SUODATINKANGAS    
- 47 m SORASTUS 20CM (EI SUODATINKANGASTA) 

- 40,5 m percoanturi2944                 x 0,4m |  
- 39 m Kiihtyvyysanturit;C321 O  1,05 m |  2,5 m   | 1,08m O  D123 

0 m Kääntöpaikan nollalinja   

 
- 43 m Poikkileikkaus     PL 5  O        4,51 m                   O  PL5      

- 35 m Poikkileikkaus     PL 6  O        4,55 m                   O   

 

+ 42 m Kiihtyvyysanturit;A321O  1,05 m |  2,5 m   | 1,37m O  B123 
+ 43,5 m percoanturi 2943                x 0,4m |   

+ 50 m SORASTUS 20CM (EI SUODATINKANGASTA)  

+ 38 m Poikkileikkaus     PL 7  O        4,49 m                   O  PL7      

+ 46 m Poikkileikkaus     PL 8  O        4,44 m                  O  PL8           
 

+ 50 m SORASTUS 20CM+SUODATINKANGAS     

+ 65 m Kiihtyvyysanturit;A654 O  1,25 m |  2,5 m  | 1,4 m  O  B456 

+ 90 m  SORASTUS 20CM+SUODATINKANGAS   

+ 61 m Poikkileikkaus     PL 9  O        4,90 m                   O  PL9  

+ 69 m Poikkileikkaus   PL 10  O        5,02 m                   O  PL10   
 

+ 90 m NORMAALI SORASTUS (EI SUODATINKANGASTA) 

+ 95 m Kiihtyvyysanturit;A87 O  1,3 m |  2,65 m  | 1,4 m   O  B78 

 
+ 91 m Poikkileikkaus  PL 11  O        5,27 m                  O  PL11 

+ 99 m Poikkileikkaus  PL 12  O        5,10 m                  O  PL12 
  

 
KUVA 4. Koekohteen rakenteiden, poikkileikkausten ja mittausantureiden 
etäisyydet metsätiellä kääntöpaikan nollalinjasta mitaten. Negatiiviset etäi-
syydet kasvavat mt621:lle päin mentäessä. Ympyrät kuvaavat aurausviitto-
jen paikkaa tien molemmilla puolilla. 



 

Koekohteella mitattiin metsätien rakenteessa tapahtuvia muutoksia 3D- ja 
2D-maatutkamenetelmällä 1,0 GHz:n antennilla ja kahdestatoista merkitystä 
poikkileikkauksesta tarkemmalla 2,6 GHz:n antennilla tien yläosan muutok-
sia. Näistä kahdestatoista poikkileikkauksesta mitattiin myös tasolaserilla 
tien urautumista. Poikkileikkaukset numeroitiin numeroilla PL1–PL12 alka-
en maantien 621 suunnasta. Näistä samoista poikkileikkauksista tehtiin tien 
tasoprofiilimittaukset Spectra Precision Laser Model 1000 tasolaserilla. Mi-
tattuun dataan sovitettiin suora kuvaamaan uramittauksessa käytettävää oi-
kolautaa, johon verrattuna laskettiin urasyvyydet mitatuista korkeustasoista.      
 
3.2 Kiihtyvyysantureiden asennus taipumamittauksia  

varten  

Taipumamittauksia varten asennettiin 5.11.2008 yhteensä 32 kiihtyvyysan-
turia kuuteen eri poikkileikkaukseen. Mitatusta kiihtyvyydestä saatiin kah-
teen kertaan integroimalla anturin siirtymä eli taipuma. Poikkileikkaukset 
tulivat peilikuvana kuvissa 2 ja 4 esitetyn kääntöpaikan molemmille puolil-
le. Kuvassa 4 on esitetty myös tien pintaan maalattujen merkkien, joiden 
välistä auton on ajateltu ajavan, etäisyys aurausviitasta. Reunimmaisin kiih-
tyvyysanturi asennettiin aina 150 mm tästä maalatusta ohjausmerkistä tien 
keskikohtaa päin. Kuvassa 5 on esitetty ajomerkintöjen maalaamista kiihty-
vyysantureiden asemointia varten. Uloimpiin poikkileikkauksiin asennettiin 
neljä kiihtyvyysanturia eli kaksi uraa kohden. Näiden kahden kiihtyvyysan-
turin keskinäinen etäisyys oli noin 200 mm. Muissa poikkileikkauksissa oli 
kuusi kiihtyvyysanturia eli kolme uraa kohden, ja niiden välit olivat 125 
mm. Kuvassa 6 on esitetty uralle sijoitetun kolmen kiihtyvyysanturin keski-
näiset asemat. 
 
Kiihtyvyysanturit asennettiin siten, että ensin kaivettiin kapealta alalta koko 
poikkileikkauksen matkalta sorastuskerros pois (kuva 7), jonka jälkeen jo-
kainen anturi asennettiin yksitellen oikeaan syvyyteen. Muutaman sentti-
metrin korkuisten kiihtyvyysantureiden alareuna pyrittiin asentamaan 20 cm 
syvyyteen. Asennussyvyys vaihteli muutamia senttimetrejä tavoitellusta joh-
tuen pohjamaassa olleista kivistä. Kiihtyvyysanturin alle asennettiin metalli-
levy pienen vatupassin avulla vaateriin estämään anturin kallistumista mit-
tausvaiheessa. Antureiden asennuksen jälkeen anturit peitettiin poiskaivetul-
la materiaalilla ja tiivistettiin. Antureiden asennuksen jälkeen johdot vietiin 
sorastuskerroksen (kuva 7) alareunassa tien reunalle ja kaivettu ura tiivistet-
tiin.  Kuvasta 8 nähdään, että johdoille kaivetusta urasta voitiin selkeästi 
erottaa alusrakenteen pinta sorastuskerroksen alareunasta myös alueilla, 
joissa ei ollut suodatinkangasta. Kiihtyvyysanturien kohdalla sorastusker-
roksen paksuus urien kohdalla oli pääsääntöisesti 10–15 cm. Urien välissä 
harjanteen kohdalla sorastuskerroksen paksuus oli muutamia senttimetrejä 
paksumpi. 
 
Tiehen asennettiin myös kaksi Adek LTD:n Percometrin sondia noin 22 
cm:n syvyyteen, joista koekohteen mittauksissa mitattiin dielektrisyyden 
muutosta auton ajaessa niiden ylitse. Dielektrisyys itsessään on kompleksi-
nen suure. Luonnossa sen arvo dielektrisyysarvo vaihtelee ilman arvosta yk-
si arvoon 81 vapaasti polarisoituneessa vedessä. Kuivassa tiemateriaalissa 
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dielektrisyys vaihtelee normaalisti arvojen 3–6 välillä. Yksinkertaistaen voi-
daan sanoa, että dielektrisyysarvo kuvaa vapaan veden määrää anturin lähellä.    
 
Antureiden asennuksen jälkeen antureiden johdot kerättiin molemmilta koe-
osuuksilta yhteen ja antureiden liittimet suojattiin kosteudelta. 
 
 
 

 
 
KUVA 5. Mittausantureiden asennusta varten maalataan puutavara-auton 
kulkua ohjaavat merkinnät.  
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KUVA 6. Kolmen kiihtyvyysanturin asennus uralle.  
 

 
KUVA 7. Ura jota pitkin kiihtyvyysantureiden johdot vedettiin  
samalle puolelle tietä.  
 

 
KUVA 8. Sorastuskerroksen alta erottui selkeästi käännetyn  
pohjamaan yläpinta.  
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3.3 Maatutkamittauslaitteisto  

3.3.1 Yleistä maatutkateoriaa 

Maatutkalaitteisto koostuu radiolähettimestä ja vastaanottimesta, jotka on 
yhdistetty maatutka-antenniin. Antennin kautta väliaineeseen lähetetään 
sähkömagneettinen pulssi. Osa pulssin energiasta heijastuu sähköisiltä omi-
naisuuksilta poikkeavien materiaalien rajapinnalta, osa etenee rajapinnan 
läpi ja heijastuu seuraavilta rajapinnoilta. Heijastuksen aiheuttavia rajapinto-
ja maaperässä ovat yleensä eri maalajien/kallioperän rajapinnat sekä koste-
userot pohjamaassa. Maatutkalla mitataan heijastuksen kulkuaika ja ampli-
tudi. Amplitudi esitetään kulkuajan funktiona. Kun mittauksia tehdään no-
peassa tahdissa peräkkäisissä pisteissä, saadaan tutkittavasta rakenteesta jat-
kuva luotausprofiili eli tutkakuva (kuva 9).   
 
Maatutkasignaaliin vaikuttavina fysikaalisina parametreina ovat väliaineen 
sähkönjohtavuus ja dielektrisyys. Signaalin voimakkuus heikkenee kulku-
ajan funktiona geometrisen vaimennuksen, signaalin sironnan, heijastusten 
ja lämpöhäviöiden seurauksena. Maatutka-signaali vaimenee myös hieno-
ainespitoisuuden lisääntyessä, kun sen sähkönjohtavuus kasvaa. Signaalia 
voimakkaasti vaimentavia maalajeja ovat hienoainespitoiset maalajit kuten 
savet ja siltit. 
 
Kun mitataan useita linjoja, voidaan mittaustuloksista koostaa kolmiulottei-
nen malli tutkimuskohteesta ja arvioida mahdollisia muutoksia rakenteessa. 
Kolmiulotteisen maatutkaluotauksen tuloksia voidaan tarkastella yksittäisinä 
profiileinä, poikkileikkauskuvan tai tasokarttoina. Tasokarttoina voidaan 
esittää myös poikkileikkausten eri mittauskerroilla mitattu data asettamalla 
ne vierekkäin.   
 
  

 
 
KUVA 9. Esimerkki maatutkaprofiilista, jossa näkyvät eri rakennekerrosten 
rajapinnat. Kuvassa oikealla on esitetty yksittäinen maatutkasignaali 
.



 

3.3.2 Maatutkalaitteistot 

3.3.2.1 Pituuslinja 3D antennilla 

Mittauksissa käytettiin 3D-Radar As:n kehittämää Geoscope kolmiulotteista 
maatutkalaitteistoa. Maatutkalaitteisto koostuu 31 antenniparista, joilla lähe-
tetään vuorotellen signaali tutkittavaan rakenteeseen ja mitataan heijastuneet 
taajuudet sekä keskusyksiköstä, jonka avulla ajastetaan signaalit sekä tallen-
netaan mittausaineisto. Maatutka-antenni oli asetettu mittausautoon yleisesti 
mittauksissa käytettyyn antennitelineeseen (kuva 10). Keskusyksikkö oli 
sijoitettu mittausauton sisätiloihin. Antennit on sijoitettu 7,5 cm:n etäisyy-
delle toisistaan, jolloin systeemin kauimmaisten antennien etäisyys on toi-
sistaan 2,3 metriä. Mitattaessa laitteistosta valitaan mittaussovelluksen tar-
peiden mukainen määrä antenneja aktiivisiksi.  
 
Tässä kohteessa antennista valittiin 15 antenniparia, joiden sivuetäisyysväli 
oli 0,15 metriä. Maatutka-antennien mittaustiheytenä käytettiin 5 mittausta 
metrille. Mittausnopeus oli noin 10 km/h. Kalibroitua matkamittausanturia 
käytettäessä etäisyysmittauksen tarkkuudeksi saadaan noin 1 metri kilometrillä.  
 
3.3.2.2 2D pituuslinja 1,0 GHz antennilla 

Mittauksissa käytettiin Geophysical Survey Systems Inc.:n (GSSI) valmis-
tamaa SIR-20 maatutkakalustoa 1,0 GHz:n antennilla. 1,0 GHz:n antenni on 
niin kutsuttu ilmavasteantenni, jonka syvyysulottuvuus on normaalisti noin 
0,5–0,9 metriä ja siksi se soveltuu hyvin tie- ja siltatutkimuksiin. Mittauksen 
aikana ilmavasteantennit ovat vähintään 0,3–0,5 m maanpinnan yläpuolella 
ja tästä syystä antennien ominaisuudet eivät muutu tutkittavan väliaineen 
sähköisten ominaisuuksien muuttuessa. Siksi ilmavasteantennilla voidaan 
tehdä toistettavia mittauksia, jolloin maatutkadata ei muutu antennin omi-
naisuuksien muuttumisen vuoksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi väli-
aineparametrien laskemisen heijastusamplitudien perusteella.  
 

 

KUVA 10.  Mittausauton keulaan kiinnitetty 3D-antenni.  
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KUVA 11. Periaatekuva maatutka-auton mittalaitekokoonpanosta. Tässä 
tutkimuksessa ilmavasteantenni oli poikkeuksellisesti kiinnitetty mittausauton 
taakse peräkoukkuun. Kuvan maavasteantennin tilalla oli 3D-antenni.  
 
Pulssitutkaperiaatteella toimiva tietutkimuksissa käytettävä maatutkakalusto 
koostuu useasta komponentista (kuva 11). Tutkakaluston tärkein yksikkö on 
antenni(t), joka koostuu itse antennista ja antennielektroniikkayksiköstä, 
jossa määrätään lähetettävän pulssin pituus ja voimakkuus. Antenni lähettää 
pulssin väliaineeseen ja kerää rajapinnoista palaavat signaalit. Maatutkan 
näytteenotin sijaitsee useimmiten ohjaus- tai keskusyksikössä, jossa muun-
netaan heijastuneet signaalit sellaiseen muotoon, että ne voidaan taltioida 
joko analogisessa tai digitaalisessa muodossa tallentimelle. Maatutkakalus-
toihin kuuluvat kiinteästi erilaiset datatallentimet sekä näytteenottoa ohjaa-
vat anturit, kuten optiset pulssianturit. [Saarenketo, 2004.] 
 
3.3.2.3 2D Poikkileikkaukset 2,6 GHz:n antennilla   

Poikkileikkausten luotaukset tehtiin Geophysical Survey Systems Inc.:n 
(GSSI) valmistamalla SIR-3000 maatutkakalustolla. Mittauksissa käytettiin 
2,6 GHz:n maavasteantennia (kuva 12). Mittaukset suoritettiin jalan. Käytet-
ty mittausaika oli 14 ns, jolloin syvyysulottuvuus on noin 75 cm. Mittaus-
tiheys oli 100 mittausta metrille. Mittauspyörään kiinnitetty matkamit-
tausanturi mittasi kuljetun matkan.  
 
3.3.2.4 Muu mittausdata maatutkamittauksen yhteydessä 

Pituuslinjamittausten yhteydessä tallennettiin myös digitaalivideo valoisaan 
aikaan ensimmäisten mittausten yhteydessä. GPS-koordinaatit tallennettiin 
mittausten sitomiseksi kartalle. Digitaalivideokamera ja GPS-antenni olivat 
sijoitettuna mittausauton katolle. 
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KUVA 12. Poikkileikkausten mittaaminen GSSI:n SIR-3000  
-maatutkakalustolla 2,6 GHz:n antennilla.  
 
 
3.4 Tierakenteen kuormitus 

Mittauksissa käytetyn puutavara-auton etuakselin raideväliksi oli ilmoitettu 
2400 mm ja vetoakseleiden (telin) raideväliksi 2470 mm. Etuakselin renkai-
den leveydeksi ilmoitettiin 315 mm ja rengasparin leveydeksi 620 mm. Ku-
vassa 13 on esitetty CTI-kuorma-auton pyöräkuormat, jotka mitattiin siirret-
tävillä pyöräpainovaakoilla. CTI-kuorma-auton kokonaispaino oli 26800 kg. 
Mittauspaikan kaltevuudesta johtuen auton vasemman puolen painot olivat 
suuremmat kuin oikean puolen painot. 
 
CTI-kuorma-auto kuormitti koekohteen alkuosaa ja loppuosaa vuorotellen. 
Taulukossa 2 on esitetty kuormitusten eli ylitysten järjestykset alku- ja lop-
puosalla kellonaikoineen sekä ylitysten aikana CTI-kuorma-auton pyörissä 
käytetyt rengaspaineet. Kokeissa täysi rengaspaine oli CTI-kuorma-auton 
järjestelmän mukaan etupyörissä 844 kPa ja telin renkaissa 790 kPa. Vas-
taavasti alennettu rengaspaine oli ohjauspyörissä 505–515 kPa ja telin ren-
kaissa 350–365 kPa. Poikkileikkausten ja mittauslinjojen kohdalla CTI-
kuorma-auton ajonopeuden oli tarkoitus olla noin 30 km/h.   
 
 



 

 

 
KUVA 13. Kokeessa käytetyn CTI-kuorma-auton pyörä- ja akselipainot, jotka 
mitattiin pyöräpainovaakoilla.   
 
TAULUKKO 2. Kuormittavien ylitysten järjestys, ajosuunta, kellonaika ja niillä vallinneet 
rengaspaineet. 

Tieosa Ylitys Ajosuunta Kellonaika Paine Tieosa Ylitys Ajosuunta Kellonaika Paine
nro PL  --> PL nro PL  --> PL

alkuosa 1 1 --> 6 12:09 Täydet alkuosa 4 6 --> 1 16:58 Täydet
alkuosa 2 6 --> 1 12:12 Täydet alkuosa 5 1 --> 6 17:00 Täydet
alkuosa 3 1 --> 6 12:14 Täydet alkuosa 6 6 --> 1 17:01 Täydet

alkuosa 7 1 --> 6 17:02 Täydet
loppuosa 1 7 --> 12 13:16 Alennettu alkuosa 8 6 --> 1 17:04 Täydet
loppuosa 2 12 --> 7 13:17 Alennettu alkuosa 9 1 --> 6 17:05 Täydet

alkuosa 10 6 --> 1 17:07 Täydet
loppuosa 3 7 --> 12 14:20 Alennettu alkuosa 11 1 --> 6 17:08 Täydet
loppuosa 4 12 --> 7 14:20 Alennettu alkuosa 12 6 --> 1 17:10 Täydet
loppuosa 5 7 --> 12 14:22 Alennettu alkuosa 13 1 --> 6 17:11 Täydet
loppuosa 6 12 --> 7 14:23 Alennettu

alkuosa 14 6 --> 1 18:23 Alennettu
loppuosa 7 7 --> 12 15:10 Alennettu alkuosa 15 1 --> 6 18:24 Alennettu
loppuosa 8 12 --> 7 15:11 Alennettu alkuosa 16 6 --> 1 18:25 Alennettu
loppuosa 9 7 --> 12 15:13 Alennettu alkuosa 17 1 --> 6 18:27 Alennettu
loppuosa 10 12 --> 7 15:14 Alennettu alkuosa 18 6 --> 1 18:28 Alennettu
loppuosa 11 7 --> 12 15:16 Alennettu alkuosa 19 1 --> 6 18:29 Alennettu
loppuosa 12 12 --> 7 15:17 Alennettu alkuosa 20 6 --> 1 18:31 Alennettu
loppuosa 13 7 --> 12 15:19 Alennettu alkuosa 21 1 --> 6 18:32 Alennettu
loppuosa 14 12 --> 7 15:20 Alennettu alkuosa 22 6 --> 1 18:34 Alennettu
loppuosa 15 7 --> 12 15:22 Alennettu alkuosa 23 1 --> 6 18:36 Alennettu
loppuosa 16 12 --> 7 15:23 Alennettu alkuosa 24 6 --> 1 18:37 Alennettu

loppuosa 17 7 --> 12 16:13 Täydet
loppuosa 18 12 --> 7 16:14 Täydet
loppuosa 19 7 --> 12 16:16 Täydet
loppuosa 20 12 --> 7 16:17 Täydet
loppuosa 21 7 --> 12 16:19 Täydet
loppuosa 22 12 --> 7 16:19 Täydet
loppuosa 23 7 --> 12 16:21 Täydet
loppuosa 24 12 --> 7 16:22 Täydet
loppuosa 25 7 --> 12 16:24 Täydet
loppuosa 26 12 --> 7 16:24 Täydet  
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4 MITTAUSTULOKSET 

4.1 Uramittaukset 

Kohteella tehtiin tienpinnan korkeustason mittaukset linjoilla PL1–PL12 
verrattuna metsätien sivussa oleviin referenssipisteisiin. Alku- ja loppuosal-
la oli omat referenssipisteet ja mittauspisteet. Kuvassa 14 on esitetty esi-
merkkinä PL9:n korkeustasomittauksen pintaprofiili. Pintaprofiileista määri-
tettiin poikkileikkausten urat asettamalla pintaprofiilille oikolauta ja laske-
malla oikolaudasta etäisyys mitatun pinnan tasoon. Tällä tavalla määritetyt 
urasyvyydet on esitetty kuvissa 15–20.  
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KUVA 14. Poikkileikkauksen PL9 pintaprofiilin suhteellisen korkeusaseman 
muuttuminen verrattuna referenssipisteeseen.   
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KUVA 15. Poikkileikkauksien PL1 ja PL2 urasyvyydet, joissa rakenteena on 
normaali sorastus. 
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Alkuosan urasyvyydet on esitetty kuvissa 15–17. Poikkileikkauksissa PL1 ja 
PL2 (normaali sorastus) urasyvyys oli 4–5 cm. Ainoa merkittävämpi muutos 
oli poikkileikkauksessa PL2 ensimmäisten 13 ylityksen jälkeen toisen uran 
syveneminen yli yhdellä senttimetrillä.  
 
Poikkileikkauksissa PL3 ja PL4 (suodatinkangas + 20 cm:n sorastus) 
urasyvyydet olivat pääosin 3–4 cm ja ne eivät muuttuneet merkittävästi yli-
tysten jälkeen.  Todennäköisesti poikkileikkauksessa PL3 etäisyydellä 127 
cm on lukemavirhe ennen ylityksiä tehdyissä mittauksissa. Poikkileikkauk-
sissa PL3 ja PL4 urat ovat hyvin samankaltaiset kummallakin uralla.  
 
Poikkileikkauksissa PL5 ja PL6 (20 cm sorastus) urasyvyydet ovat eri urissa 
selkeästi erisuuruiset. Toisella uralla urasyvyys on noin 3 cm ja toisella 4–5 
cm. Poikkileikkauksissa PL5 ja PL6 matalammassa urassa syvyydet eivät 
muuttuneet merkittävästi, mutta syvemmässä urassa syvyys kasvoi. Tosin 
poikkileikkauksen PL5 urasyvyyden kasvu saattoi johtua suurelta osin reu-
naharjanteen muodostumisesta viimeisillä 11 ylityksellä.       
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KUVA 16. PL3 ja PL4 urasyvyydet, joissa rakenteena on suodatinkangas ja 
20 cm:n sorastus. Ennen ylityksiä tehdyssä mittauksessa PL3 etäisyydellä 
127 cm lienee lukemavirhe. 
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KUVA 17. Poikkileikkauksien PL5 ja PL6 urasyvyydet, joissa rakenteena on 
20 cm:n sorastus. PL5:n uran kasvu johtunee pääosin reunaharjanteen 
muodostumisesta viimeisillä ylityksillä. 
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Loppuosan urasyvyydet on esitetty kuvissa 18–20. Poikkileikkauksissa PL7 
ja PL8 (20 cm:n sorastus) urasyvyys oli 4–5 cm. Ainostaan poikkileikkauk-
sessa PL8 toisella uralla urasyvyys vaikutti kasvavan hitaasti. Poikkileikka-
uksissa PL9 ja PL10 (suodatinkangas + 20 cm:n sorastus) urasyvyydet oli-
vat hyvin erisuuruiset ollen alkutilanteessa 3–7 cm  välillä. Poikkileikkaus 
PL10 urautui selkeästi 11 viimeisen ylityksen aikana siirryttäessä alenne-
tuista rengaspaineista täysiin rengaspaineisiin. Urasyvyys kasvoi poikkileik-
kauksessa PL10 noin 2 cm.  
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KUVA 18. Poikkileikkauksien PL7 ja PL8 urasyvyydet, joissa rakenteena on 
20 cm:n sorastus. 
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KUVA 19. Poikkileikkauksien PL9 ja PL10 urasyvyydet, joissa rakenteena on 
suodatinkangas ja 20 cm:n sorastus. Poikkileikkaus PL10 urautui selkeästi 
lisää siirryttäessä alennetuista rengaspaineista täysiin rengaspaineisiin.  
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KUVA 20. Poikkileikkauksien PL11 ja PL12 urasyvyydet, joissa rakenteena 
on normaali sorastus. Poikkileikkauksien PL11 ja PL12 kohdalla metsätiessä 
on kaarre.  
 
Poikkileikkauksissa PL11 ja PL12 (normaali sorastus) urasyvyydet olivat  
3–4 cm koko kuormituksen ajan. Poikkileikkauksien PL11 ja PL12 kohdalla 
metsätiessä on kaarre, jolloin CTI-kuorma-auto ei ole pystynyt ajamaan yhtä 
tarkasti samaa uraa kuin muissa poikkileikkauksissa.  
 
Sorastetulla metsätiellä CTI-kuorma-auton erilaisilla rengaspaineille tehty-
jen kuormitusten vaikutus urautumiseen ei ollut selkeää, koska merkittävä 
vaikutus urasyvyyksiin lienee ollut alusrakenteen vaihtelevuudella ja puun-
korjauksen yhteydessä tielle aiemmin kohdistuneella kuormituksella, joka 
on saattanut tiivistää rakennetta hyvinkin eri tavalla eri osilla koekohdetta. 
Lisäksi on huomioitava, että samassa poikkileikkauksessa urasyvyys saattoi 
olla toisessa urassa selkeästi toista suurempi. Kuormitusten yhteydessä 
urasyvyys kasvoi selkeästi alkuosalla poikkileikkauksissa PL2 ja PL5 toisel-
la urista (kuvat 15 ja 17) sekä loppuosalla poikkileikkauksessa PL9 mo-
lemmilla urista (kuva 19).  
 
Erityisesti on huomioitava, että mittausten perusteella poikkileikkauksessa 
PL10 ura syveni noin 20 mm sen jälkeen, kun rengaspaineet nostettiin takai-
sin täysiksi. Toisaalta alkuosalla täysien rengaspaineiden alentamisen jäl-
keen urasyvyydet eivät enää kasvaneet ajettaessa alennetuilla rengaspaineil-
la. Täten uramittausten perusteella ei voi sanoa, että jokin kolmesta raken-
teesta olisi toiminut selkeästi paremmin kuin jokin toinen rakenteista. 
 
4.2 Taipumamittaukset 

Melkein kaikkien kiihtyvyysantureiden mittausdata voitiin hyödyntää jokai-
sesta ylityksestä. Vain muutaman anturin taipumamittaus viimeisten ylitys-
ten kohdalta jouduttiin hylkäämään, koska anturi oli rikkoutumassa tai pi-
meässä CTI-kuorma-auton ajoreitti ei enää osunut anturin kohdalle tai antu-
rin asento oli kiertynyt liian paljon alkuasennostaan, jolloin mittauksen luo-
tettavuus ei ollut enää riittävä.     
 
Kuvissa 21 ja 22 on esitetty kiihtyvyysantureista määritetyt CTI-kuorma-
auton aiheuttamat keskimääräiset taipumat alkuosalla ja loppuosalla. Kuvas-
ta 21 havaitaan, että alkuosalla eri rakenteiden välillä ei ole merkittäviä eroja  
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Alkuosa; CTI-kuorma-auton aiheuttamat keskimääräiset taipumat
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KUVA 21. CTI-kuorma-auton aiheuttamat keskimääräiset taipumat alkuosan 
eri rakenteissa. Ylityksissä 1–13 oli täydet rengaspaineet ja ylityksissä  
14–24 oli alennetut rengaspaineet.  
 

Loppuosa: CTI-kuorma-auton aiheuttamat keskimääräiset taipumat
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KUVA 22. CTI-kuorma-auton aiheuttamat keskimääräiset taipumat loppu-
osan eri rakenteissa. Ylityksissä 1–16 oli alennetut rengaspaineet ja ylityk-
sissä 17–26 oli täydet rengaspaineet.  
 
 
taipumissa ja taipumat pysyivät samansuuruisina (3000 μm) eri ylitysker-
roilla.  Kuvasta 22 havaitaan taas loppuosan eri rakenteiden välillä selkeät 
suuruuserot. Suodatinkankaalla ja 20 cm:n sorastuksella taipuma oli 6000 
μm ja normaalilla sorastuksella 5000 μm sekä 20 cm:n sorastuksella noin 
4000 μm. Ylitysten lisääntyessä taipumat hiukan kasvoivat rakenteessa, jos-
sa oli 20 cm:n sorastus. Rengaspaineen muutoksella ei havaittu olevan vai-
kutusta noin 20 cm:n syvyydellä mitattuun taipumaan. Mittaustulokset 
osoittaisivat alusrakenteen dominoivan muodostuvia taipumia.  
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KUVA 23. Alkuosalla CTI-kuorma-auton viidennestä ylityksestä akseleittain 
eri rakenteista mitatut taipumat sekä CTI-kuorma-auton keskimääräisestä 
taipumasta johdetut taipumat suhteessa akselipainoihin ja rengasleveyksiin. 
Ylityksessä 5 oli täydet rengaspaineet.  
 
 
Kiihtyvyysantureilla tehdyistä mittauksista ei pystytty johdonmukaisesti 
erottamaan yksittäisen renkaan ja rengaspaineen vaikutusta taipumaan. Tä-
mä johtui CTI-kuorma-auton huojunnasta urautuneella ja epätasaisella met-
sätiellä, jolloin CTI-kuorma-auton painopisteen jakautuma muuttuu hetkelli-
sesti hyvinkin nopeasti. Jos oletetaan CTI-kuorma-auton pyörien alta mita-
tun painon jakautuvan heilahduksista akselin välityksellä vain puolelta toi-
selle, niin akseleittain mitatut taipumat pitäisivät olla tietyssä suhteessa CTI-
kuorma-auton akselipainoon. Kuvissa 23–26 on esitetty eri ylityksillä mita-
tut taipumat akseleittain sekä laskennallisesti määritetty akselin suhteellinen 
taipuma CTI-kuorma-auton akseleiden keskimääräisestä taipumasta, kun 
huomioidaan akseleiden suhteellinen kuorma ja pinta-ala, jolle kuormitus 
renkaiden leveyden suhteen jakautuu. Tällöin akseleittain tarkasteltuna tai-
pumien jakautuminen on oikeassa suuruusluokassa. Kuitenkin myös lähellä 
toisiaan olevat akselit (teli) tasasivat taipumaa akselilta toiselle, kuten ku-
vasta 23 voidaan havaita. 
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KUVA 24. Alkuosalla CTI-kuorma-auton ylityksestä 15 akseleittain eri raken-
teista mitatut taipumat sekä CTI-kuorma-auton keskimääräisestä taipumasta 
johdetut taipumat suhteessa akselipainoihin ja rengasleveyksiin. Ylityksessä 
15 oli alennetut rengaspaineet. 
 
 

Loppuosa ylitys 6

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1. akseli 2. akseli 3.akseli

K
es

ki
m

ää
rä

in
en

 ta
ip

um
a,

 
μ

m

KA 20cm sorastu (A&B123)
suht. akselin kuorma
KA suodatinkangas+20cm sorastus (A&B456)
suht. akselin kuorma
KA normaali sorastus (A&B78)
suht. akselin kuorma

 
KUVA 25. Loppuosalla CTI-kuorma-auton kuudennesta ylityksestä akseleit-
tain eri rakenteista mitatut taipumat sekä CTI-kuorma-auton keskimääräises-
tä taipumasta johdetut taipumat suhteessa akselipainoihin ja rengasleveyk-
siin. Ylityksessä 6 oli alennetut rengaspaineet. 
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KUVA 26. Loppuosalla CTI-kuorma-auton ylityksestä 26 akseleittain eri ra-
kenteista mitatut taipumat sekä CTI-kuorma-auton keskimääräisestä taipu-
masta johdetut taipumat suhteessa akselipainoihin ja rengasleveyksiin. Yli-
tyksessä 26 oli täydet rengaspaineet. 
 
Kuitenkin kuvista 25 ja 26 on selkeästi nähtävissä, että suurimmat keski-
määräiset taipumat eri ylityksillä mitattiin poikkileikkauksista PL9 ja PL10 
(suodatinkangas + 20 cm:n sorastus), jossa oli jo kokeiden alkaessa suurin 
urasyvyys. Tässä poikkileikkauksessa PL10 rakenteessa tapahtui myös suu-
rin urautuminen. Taipumat olivat noin 50 % suurempia kuin poikkileikka-
uksella PL7 ja PL8 sekä noin 30 % suurempia kuin poikkileikkauksella 
PL11 ja PL12. Oletettavaa on kuitenkin, että taipumaerot johtuvat määrää-
västi alusrakenteen epähomogeenisuudesta.        
 
 
4.3 Dielektrisyysmittaukset 

Dielektrisyysantureita oli asennettu 2 kpl ja ne olivat 20 cm sorastuksella 
tehdyssä rakenteessa noin 22 cm syvyydessä poikkileikkauksien PL5 ja PL8 
lähellä (kuva 4). Kuvissa 27 ja 28 on esitetty CTI-kuorma-auton ylityksen 
aikana mitatut suurimmat dielektrisyysarvot akseleittain. Yksinkertaistaen 
voidaan sanoa, että dielektrisyysarvo kuvaa vapaan veden määrää anturin 
lähellä. Kokeen alkaessa dielektrisyys oli tosin molemmissa mittauskohdis-
sa lähellä arvoa 17. Kuvista nähdään, että kokeiden aikana alkuosan mitta-
uskohdassa dielektrisyys vaihteli arvojen 14,5 ja 18 välillä ja loppuosan mit-
tauskohdassa arvojen 17 ja 20 välillä. Ehkä merkittävämpi muutos dielekt-
risyysarvoissa tapahtui alkuosalla, kun dielektrisyys pienentyi lopulta ar-
voon 14,5. Loppuosan dielektrisyys puolestaan kohosi lopulta arvoon 19. 
Sekä alku- ja loppuosalla CTI-kuorma-auton viimeiset ylityskerrat eivät ai-
heuttaneet enää muutoksia mitatuissa arvoissa vaan mittauskohdissa dielekt-
risyysarvot eli vapaan veden määrä näytti vakiintuneen tietyille tasoille an-
turinsa ympäristössä. 
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KUVA 27. Alkuosalta mitatut suurimmat dielektrisyysarvot pyörän ylittäessä 
anturin ja dielektrisyysarvot ennen CTI-kuorma-auton ylitystä sekä tasaantu-
nut arvo ylityksen jälkeen. Oranssilla katkoviivalla on erotettu kuormitussarjat 
sekä karkeasti aika. Kaikista ylityksistä ei kyetty varmuudella määrittämään 
ohjausakselin ylityksen aiheuttamaa dielektrisyyttä.     
 
 
Kuvasta 27 nähdään koekohteen alkuosalla oranssilla katkoviivalla erotettu-
jen kuormitusjaksojen vaikutus dielektrisyysarvoon. Ensimmäisellä yliajolla 
jokainen pyörä aiheutti samansuuruisen muutoksen dielektrisyysarvossa. 
Toisella yliajolla dielektrisyysarvo kasvoi hieman jokaisen pyörän ylittäessä 
anturin sekä kolmannella yliajolla jokainen pyörän ylitys nosti dielekt-
risyysarvoa selkeästi enemmän kuin edellisessä CTI-kuorma-auton yliajos-
sa, jolloin yliajojen jälkeen dielektrisyys oli kohonnut noin yhden yksikön 
verran alkutilanteeseen nähden. Tämän jälkeen siirryttiin kuormittamaan 
loppuosaa, josta seurasi viiden tunnin tauko alkuosan kuormituksissa. Tä-
män viiden tunnin tauon aikana dielektrisyys oli alentunut huomattavasti, 
kun mahdollisesti ylitysten aiheuttama rakenteen tiivistymien ja kuormitus-
ten mahdollisesti synnyttämän huokosvedenylipaineen purkautuminen ajan 
kuluessa ovat vähentäneet vapaan veden määrää mittausanturin ympäristös-
sä. Kun tauon jälkeen kuormitukset (ylitykset 4–13) aloitettiin uudelleen, 
dielektrisyys kasvoi hieman ensimmäisten ylitysten aikana, mutta yksittäi-
sen pyörän aiheuttama muutos dielektrisyyteen jäi pieneksi. Seuraavan tau-
on jälkeen dielektrisyysarvo oli jälleen pienentynyt. Kuvasta 27 näkee, että 
ajettaessa viimeiset yksitoista ylityskertaa alennetuilla rengaspaineilla, di-
elektrisyys oli vakiintunut ylityksillä 14–24 arvoon 14,5 ja renkaiden ylityk-
sen aiheuttama muutos dielektrisyyteen oli alle 0,5 yksikköä.  
 
Kuvasta 28 nähdään taas koekohteen loppuosalla oranssilla katkoviivalla 
erotettujen kuormitusjaksojen vaikutus dielektrisyysarvoon. Ensimmäisellä 
yliajolla jokaisen pyörän ylitys kasvatti suurinta dielektrisyysarvoa, mutta 
pyörien ylityksen jälkeen dielektrisyysarvo palasi nopeasti lähtötasolle. Toi-
sella yliajolla pyörien aiheuttamat muutokset olivat suurempia kuin ensim-
mäisellä kerralla ja pyörien ylityksen jälkeen dielektrisyysarvo jäi noin yh-
den yksikön suuremmaksi lähtötilanteeseen nähden. Tämän jälkeen kuormi-
tus lopetettiin uramittauksia varten ja niitä jatkettiin tunnin kuluttua. Tauon  
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KUVA 28. Loppuosalta mitatut suurimmat dielektrisyysarvot pyörän ylittäes-
sä anturin ja dielektrisyysarvot ennen CTI-kuorma-auton ylitystä sekä ta-
saantunut arvo ylityksen jälkeen. Oranssilla katkoviivalla on erotettu kuormi-
tussarjat sekä karkeasti aika.    
 
 
aikana dielektrisyys oli hieman alentunut ja seuraavien neljän ylityksen ai-
kana dielektrisyys pysyi arvon 18 lähettyvillä, mutta jokainen yliajon jäl-
keen pyörän ylityksen aiheuttama muutos lähtötilanteeseen nähden oli suu-
rempi kuin edellisellä kerralla. 
 
Kuvan 28 dielektrisyysarvossa nähdään mielenkiintoisin vaihe kello 15 ajet-
tujen kymmenen CTI-kuorma-auton ylityskerran aikana (ylitykset 7–16). 
Dielektrisyysarvo oli pienentynyt edellisen kuormituksen loppuarvosta 18,5 
takasin alkuperäiseen dielektrisyysarvoon 17. Ensimmäisillä uusilla yliajoil-
la (ylitykset 7–10) pyörän aiheuttama muutos dielektrisyysarvoon kasvaa ja 
CTI-kuorma-auton yliajon jälkeiset dielektrisyysarvot alkavat nousta. Yli-
ajosta 11 alkaen suurin dielektrisyysarvo ei enää kasva vaikka CTI-kuorma-
auton ylityksen jälkeinen dielektrisyysarvo kohoaa eli yksittäisen pyörän 
aiheuttama muutos dielektrisyyteen pienenee ylityksen 13 jälkeen ja dielekt-
risyysarvot vakiintuvat arvoon 19. Samalla pyörän aiheuttama muutos di-
elektrisyyteen on enää noin 0,5 yksikköä. Tunnin tauon jälkeen oli vielä 
kymmenen ylitystä (ylitykset 17–26) täysillä rengaspaineilla. Tällöin di-
elektrisyyksissä ei tapahtunut enää muutoksia vaan dielektrisyys oli vakiin-
tunut arvoon 19 ja renkaiden ylityksen aiheuttama muutos dielektrisyyteen 
oli 0,4 yksikköä.  
 
Kahdesta kohtaa 22 cm:n syvyydestä tehtyjen dielektrisyysmittausten perus-
teella ei havaittu eroja eri rengaspaineiden välillä tierakenteen toimiessa 
suhteellisen hyvin. Dielektrisyysmittaukset vaikuttivat indikoivan, että koe-
kohteen tierakenne kestää hyvin tunnin välein ajavan CTI-kuorma-auton 
ylityksen suhteellisen hyvissä syksyisissä olosuhteissa. Dielektrisyysarvon 
muutokset loppuosalla toisaalta antavat viitteitä, että syksyn runsassateisilla 
ajanjaksoilla tiheämmällä liikenteellä tierakenne saattaisi menettää merkit-
tävästi kantavuuttaan.  
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4.4 Maatutkamittausten tulokset 

Koekohteella maatutkaluotauksia tehtiin kahdella eri alueella, ennen mer-
kattua kääntöpaikkaa sekä kääntöpaikan jälkeisellä alueella. Poikkileikkauk-
sien sijainnit sekä eri rakenteiden sijoittuminen koekohteelle on esitetty ku-
vassa 29.  
  

 
KUVA 29. Koekohteella mitatut pituuslinjat, poikkileikkauksien paikat sekä 
eri rakenteiden sijainti.  
 
 
4.4.1 3D pituuslinjat 

3D-laitteistolla mitatusta datasta tarkasteltiin mahdollisia havaittavia muu-
toksia pohjamaassa sekä muita muutoksia. Profiileista havaittiin ainoastaan 
kerrosrajapintojen muutokset. Muutoksia pohjamaan laadussa ei mittausda-
tasta pystytty havaitsemaan. 3D-aineistoa tarkasteltiin sekä syvyys- (0–80 ns 
eli noin 0–5 m) että pituus- ja poikkileikkaussuunnassa. 
 
Kuvassa 30 on esitetty esimerkkiprofiilit alkuosalta mitatulta osuudelta (A) 
sekä loppuosalta mitatulta osuudelta (B). Pituusprofiilit on esitetty noin kes-
kelle tietä sijoittuvasta antennista. Linjoilta on esitetty myös tasoprofiili 
noin 8–8,5 ns:n (noin 50 cm) syvyydeltä. Tasoprofiilista on havaittavissa eri 
kerrosrajapintojen muutokset toisiksi materiaaliksi. Kuvassa nämä erottuvat 
laajoina vaaleiden alueiden muuttumisina tummiksi alueiksi. Linjoilta on 
lisäksi esitetty poikkileikkausprofiilit. Alkuosalta poikkileikkaus on noin 44 
m kohdalta. Rakenteena tällä kohdalla on suodatinkangas ja 20 cm mursket-
ta. Loppuosalta on esitetty vastaavan rakenteen poikkileikkaus noin 60 m 
(PL9) kohdalta.  

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 806/MML/09



 

 
KUVA 30. 3D-profiilit sekä alkuosalta (kuva A) että loppuosalta (kuva B).   
 
4.4.2 2D pituuslinjat 

Mittauksia tehtiin noin 230 m pituisella matkalla. Mittaus on tehty keskeltä 
tietä harjanteelta urien välistä. Noin puolessa välissä linjaa oli kääntöpaikka. 
Alkuosalle sijoittuvat poikkileikkaukset 1–6. Kuvassa 31 on esitetty tältä 
osuudelta mitattu 2D-pituuslinja, johon on merkitty poikkileikkausten si-
jainnit. Poikkileikkauksien PL1 ja PL2 kohdalla suunniteltuna rakenteena 
oli normaali sorastus, poikkileikkausten PL3 ja PL4 suodatinkangas ja 20 
cm mursketta sekä poikkileikkausten PL5 ja PL6 20 cm mursketta. Harjan-
teen kohdalta tehdyn maatutkamittauksen perusteella alkuosalla sorastuksen 
paksuus oli normaalin sorastuksen alueella 10–12 cm ja muuten noin 20 cm. 
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KUVA 31. Alkuosalta mitattu 2D-pituuslinja, johon on merkitty mitattujen 
poikkileikkausten sijainnit. Pituusprofiiliin on tulkittu punaisella havaitut eri 
rajapintojen heijasteet. Alempi punainen tulkintaviiva kuvaa murskeen ala-
pinta (eli normaali sorastus, kangas + 20 cm mursketta tai 20 cm mursketta 
rakenteen alapinta). Ylempi tulkintaviiva kuvaa rakenteen yläosassa olevan 
irtonaisen karkean murskeen ja tiivistyneen murskeen, jonka karkeiden ra-
keiden välissä on hienoainesta rajaa. Mittaus on tehty keskeltä tietä harjan-
teelta.  
 

 
KUVA 32. Loppuosalta mitattu 2D-pituuslinja, johon on merkitty mitattujen 
poikki-leikkausten sijainnit. Pituusprofiiliin on tulkittu punaisella havaitut eri 
rajapintojen heijasteet. Alempi punainen tulkintaviiva kuvaa murskeen ala-
pintaa (eli normaali sorastus, kangas + 20 cm mursketta tai 20 cm mursketta 
rakenteen alapinta). Ylempi tulkintaviiva kuvaa rakenteen yläosassa olevan 
irtonaisen karkean murskeen ja tiivistyneen murskeen, jonka karkeiden ra-
keiden välissä on hienoainesta rajaa. Mittaus on tehty keskeltä tietä harjan-
teelta.  
 
Loppuosalle sijoittuvat poikkileikkaukset 7–12. Nämä on esitetty kuvassa 
32. Poikkileikkauksien PL7 ja PL8 kohdalla rakenteena oli 20 cm mursket-
ta, poikkileikkausten PL9 ja PL10 suodatinkangas ja 20 cm mursketta sekä 
poikkileikkausten PL11 ja PL12 normaali sorastus. Harjanteen kohdalta 
tehdyn maatutkamittauksen perusteella loppuosalla sorastuksen paksuus 
vaihteli hyvin paljon ja oli 10–20 cm. Kuvien 31 ja 32 pituusleikkaukset 
ovat ensimmäisten ylitysten jälkeen tehdystä mittauksesta.



 

4.4.3 2D poikkileikkaukset  

Tulosten analysoinnissa keskityttiin pääasiassa poikkileikkauksista mitat-
tuun dataan. Tämä oli laadullisesti parasta ja aivan pintakerrokset olivat 
parhaiten havaittavissa juuri tässä datassa. Poikkileikkauksiin tulkittiin ha-
vaitut rajapinnat. Muutokset eri ylitysten lisääntyessä olivat hyvin pieniä. 
Rajapinnoissa ei havaittu mitään merkittäviä muutoksia silmämääräisesti 
tarkastelemalla. Esimerkkinä poikkileikkauksesta on esitetty kuvassa 33 
PL10, jossa suunnitellun 20 cm sorastuksen paksuus oli mittauksen perus-
teella 10–15 cm.  
 
Koska silminnähden havaittavia muutoksia poikkileikkauksissa oli hyvin 
vähän, tulosten tarkastelussa keskityttiin tarkastelemaan maatutkasignaalin 
voimakkuutta erilaisten analyysimenetelmien avulla. Seuraavissa kappaleis-
sa näitä tarkasteluja ja niissä havaittuja muutoksia on esitelty tarkemmin.  
 

 
KUVA 33. Esimerkki rakenteen poikkileikkauksesta, johon on tulkittu havaitut 
rajapinnat. Kyseessä on poikkileikkaus PL10, jossa suunniteltuna rakentee-
na oli suodatinkangas ja 20 cm mursketta. Ylimmäisenä lähtötilanne, aamul-
la ennen ylityksiä mitattu poikkileikkaus. Alla lopputilanne, päivän päätteeksi 
mitattu poikkileikkaus.   
 
4.4.3.1  Maatutkasignaalin voimistuminen rakenteen pinnassa 

Maatutkasignaalin voimistumista tarkasteltiin jokaisen poikkileikkauksen 
pinnassa ylityskertojen lisääntyessä. Signaalin voimistuminen kertoo kos-
teuden määrän lisääntymisestä ja mahdollisten muodonmuutosten esiintymi-
sen todennäköisyyden lisääntymisestä. Kummankin mittausalueen eri raken-
teiden poikkileikkauksia sekä samojen rakenteiden eri poikkileikkauksia 
verrattiin toisiinsa. Poikkileikkausten pinnat on esitetty samassa kuvassa 
allekkain siten, että ylimpänä on alkutilanne ja alimmaisena viimeinen mit-
taus eli lopputilanne. Näiden välissä on jokaisen ylityskerran jälkeen mitattu 
tilanne. Eli kuvassa ylityskertojen määrä kasvaa ylhäältä alaspäin katsotta-
essa. Alkuosalla alku- ja lopputilanteen välillä oli 2 mittauskertaa, loppu-
osalla 4 mittauskertaa. Mitä punaisempi väri sitä suurempi todennäköisyys  
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KUVA 34. Muodonmuutosten todennäköisyys poikkileikkauksen pinnassa 
alkuosuudella olevilla eri rakenteilla.  
 
 
on muodonmuutoksille. Kuvassa 34 on esitetty alkuosalla olevien kolmella 
eri rakenteella olevien poikkileikkausten tulokset. Kuvassa 35 on vastaavasti 
esitetty loppuosalla olevien kolmen eri rakenteella olevien poikkileikkausten 
tulokset. Jokaisessa poikkileikkauskuvassa on rengasurien kohdat esitetty 
mustin laatikoin. 
 
Kuvassa 36 on esitetty poikkileikkaukset, joiden suunniteltuna rakenteena 
oli 20 cm mursketta, kuvassa 37 poikkileikkaukset, joiden suunniteltuna ra-
kenteena suodatinkangas ja 20 cm mursketta, kuvassa 38 normaalilla soras-
tuksella olevat poikkileikkaukset.  
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KUVA 35.  Muodonmuutosten todennäköisyys poikkileikkauksen pinnassa 
loppuosuudella olevilla eri rakenteilla.  
 
 
 

 
  

 

 
 
KUVA 36.  Poikkileikkauksien PL5 ja PL7, joissa suunniteltuna rakenteena 
20 cm mursketta, muodonmuutosten todennäköisyyden vertailu. 

34    Metsätehon raportti 207              31.8.2009 



 

 

 
 

 

 
KUVA 37.  Poikkileikkauksien PL3 ja PL9, joissa suunniteltuna rakenteena 
suodatinkangas ja 20 cm mursketta, muodonmuutosten todennäköisyyden 
vertailu.  
 
 
 

 
 

 

 
KUVA 38.  Poikkileikkauksien PL1 ja PL11, joissa rakenteena normaali  
sorastus, muodonmuutosten todennäköisyyden vertailu.  
 
 
Tarkastelemalla edellä esitettyjä maatutkasignaalin voimistumista rakenteen 
pinnassa voidaan todeta muutoksien kosteuden määrässä olevan hyvin vä-
häistä. Eniten kosteutta näyttää keräävän rakenne, jossa on käytetty suoda-
tinkangasta (kuva 37). Tässäkin tapauksessa kosteutta on jo alkutilanteessa 
ja mittausten edetessä määrä ei lisäänny mitenkään merkittävästi.  
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4.4.3.2  Taajuusmuunnettu aineisto 

Kosteuden määrän lisääntymistä tarkasteltiin myös taajuusmuuntamalla 
poikkileikkauksien mittausdataa. Tarkastelun kohteeksi valittiin loppuosalta 
poikkileikkaukset PL7, PL9 ja PL11, koska mittauspäivän aikana oli havait-
tavissa, että tämä loppuosa oli ehkä hieman alttiimpaa muutoksille kuin al-
kuosa. Kuvassa 39 on esitetty nämä poikkileikkaukset taajuusmuunnettuina.  
 
Poikkileikkauksista havaittiin kosteuden määrän lisääntymistä 1,5–2,5 ns:n 
(7,5–12,5cm:n) syvyydellä kaikissa tapauksissa. Suurinta kosteuden määrän 
lisääntyminen oli poikkileikkauksessa PL11, jossa rakenteena normaali so-
rastus. Lisäksi kosteuden lisääntymistä tapahtui hieman n. 3,4–4,5 ns:n 
(17,5–20 cm) syvyydellä eli alusrakenteen yläpinnassa kaikissa kolmessa 
tarkastellussa poikkileikkauksessa. 
 
 

 
KUVA 39.  Poikkileikkauksien 7, 9 ja 11 alku- sekä lopputilanteiden maatut-
kadata taajuusmuunnettuna.  
 
 
4.4.3.3 Maatutkasignaalin dispersio 0-25 cm:n syvyydellä 
 
Maatutkasignaalin dispersiota eli korkeiden taajuuksien vaimenemista tar-
kasteltiin useassa eri poikkileikkauksessa 0–25 cm:n syvyydellä. Maatut-
kasignaalin dispersio lisääntyy, kun rakenteessa sitoutuneen ja vapaan veden 
määrä tai niiden suhteellinen määrä lisääntyy. Dispersio voi myös kasvaa, 
jos kolloidien eli hyvin pienten hiukkasten määrä huokosvedessä kasvaa. 
Näissä tapauksissa rakenteen altistumien muodonmuutoksille siis kasvaa. 
Dispersion kasvu eli pääsääntöisesti kosteuden lisääntymien indikoi lisään-
tyvää mahdollisuutta rakenteen muodonmuutoksien syntymiselle. Kaikissa 
poikkileikkauksissa on rengasurien kohdat esitetty mustin katkoviivoin. 
Keskenään verrattiin poikkileikkauksia, joissa oli sama rakenne ja suurin 
piirtein sama määrä ylityksiä, mutta eri rengaspaineet. Nämä poikkileikka-
ukset on esitetty kuvissa 40–42.  
  

Kosteuden määrä lisääntyy

Poikkileikkaus 7: Alkutilanne 
 

Poikkileikkaus 9: Alkutilanne 
 

Poikkileikkaus 11: Alkutilanne 

Poikkileikkaus 7: Lopputilanne  Poikkileikkaus  9:  Lopputilanne 
 

Poikkileikkaus 11: Lopputilanne 



 

 

 

  
KUVA 40. Maatutkasignaalin dispersio 20 cm mursketta -rakenteessa.  
  
 

 

 
KUVA 41. Maatutkasignaalin dispersio suodatinkangas + 20 cm mursketta  
-rakenteessa.  
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KUVA 42. Maatutkasignaalin dispersio normaali sorastus -rakenteessa.  
 
 
Kuvista havaitaan, että muutokset kosteuden määrän lisääntymisessä tapah-
tuvat pääasiassa noin 1 ns:n eli noin 5 cm:n syvyydellä. Poikkileikkauksessa 
PL10 havaittiin pientä kosteuden lisääntymistä noin 2–4 ns:n eli noin 10–20 
cm:n syvyydellä rakenteessa heti kahden ensimmäisen ylityksen jälkeen. 
Poikkileikkauksessa PL2 havaitaan päinvastoin kosteuden määrän vähenty-
mistä rakenteessa 10–20 cm:n syvyydellä. Muutokset kosteuden määrässä 
ovat hyvin pieniä. Muutokset tapahtuvat pääasiassa rengasurien kohdilla. 
Rengasurien kohdilla tapahtuva dispersion lisääntyminen voi johtua myös 
kolloidien irtoamisesta kiviaineksen pinnalta ja siirtymisestä huokosveteen.  
 
Kuvassa 43 on esitetty maatutkasignaalin dispersio alkuosalta kolmen eri 
poikkileikkauksen osalta. Kuvassa 44 on esitetty tulokset vastaavasti loppu-
osalta. Näissä poikkileikkauksissa on jokaisessa eri rakenne.   
 
Näistä poikkileikkauskuvista havaitaan, että muutokset kosteuden määrässä 
tapahtuvat myös pääasiassa noin 1 ns:n eli noin 5 cm:n syvyydellä. Muutok-
set kosteuden määrässä ovat hyvin pieniä. Kosteutta on havaittavissa hie-
man enemmän loppuosalla sijaitsevissa poikkileikkauksissa, kuin alkuosalla 
olevissa poikkileikkauksissa. Erot kosteuden määrässä eri rakenteiden välil-
lä ovat hyvin pieniä.  
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KUVA 43. Maatutkasignaalin dispersio alkuosalla olevien rakenteiden  
poikkileikkauksissa.  
 

 

 
KUVA 44. Maatutkasignaalin dispersio loppuosalla olevien rakenteiden  
poikkileikkauksissa.  
 

Alkutilanne 
 
 
2 ylitystä, 
alennetut pai‐
neet 
 
 
+4 ylitystä, 
alennetut pai‐
neet 
 
+10 ylitystä, 
alennetut pai‐
neet 
 
+10 ylitystä,  
normaalit pai‐
neet 
 
Lopputilanne 
+10 ylitystä, 
alennetut 
paineet

Poikkileikkaus  7  Poikkileikkaus 9 
 

Poikkileikkaus 11 

           

Poikkileikkaus 1  Poikkileikkaus 3  Poikkileikkaus 5 
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4.4.4 Maatutkamittausten johtopäätökset 

 
Yleisesti ottaen koekohteella syntyneet muodonmuutokset olivat suhteelli-
sen pieniä. Syynä tähän oli ehkä liian ”rakennettu” tie sekä mittausajankoh-
ta, joka oli syksy. Suuremmat erot olisi mahdollisesti saatu keväällä kelirik-
koaikaan suoritetuissa mittauksissa sekä jos tietä ei olisi sorastettu.  
 
Mittauspäivän aikana oli kostea sää ja välillä satoi hieman vettä. Tämä saat-
taa vaikuttaa jonkin verran mittaustuloksiin ja maatutkasignaalin voimak-
kuuteen. Maatutkasignaalin voimistumista tarkastelemalla havaittiin raken-
teen pinnassa muutoksien kosteuden määrässä olevan vähäisiä.  
 
Maatutkatulosten analysoinnissa keskityttiin pääasiassa poikkileikkauksista 
mitattuun aineistoon. Maatutkasignaalin dispersion perusteella pääasiallises-
ti muodonmuutosten lisääntyminen tapahtuu noin 5 cm:n syvyydellä raken-
teessa. Taajuusmuunnetun maatutka-aineiston perusteella  suurimmat  muu-
tokset kosteuden lisääntymisessä tapahtuvat rakenteessa, jossa on käytetty 
normaalisorastusta. Pienimmät muutokset tapahtuivat suodatinkangas + 20 
cm:n sorastukseksi suunnitellussa rakenteessa.  
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5 PUUTAVARA-AUTON VASTEET VESILAHDEN 
KOETIELLÄ 

5.1 Vesilahden koetien esittely 
TIEIKÄ-projekti oli Tampereen teknillisen yliopiston, Teknillisen korkea-
koulun ja Oulun yliopiston yhteinen TEKES -rahoitteinen tutkimusprojekti, 
jossa tutkittiin tierakenteen kuormituskäyttäytymistä. Tutkimusta varten 
instrumentoitiin kolme yleistä tietä. Yksi koekohteista sijaitsee Vesilahdella 
(kuva 45). Tie on vähäliikenteinen päällystetty tie, jonka rakennekerroksiin 
on asennettu yhteensä noin 70 anturia. Ne mittaavat erilaisia tierakenteen 
rasituksia ja olosuhteita [Luomala et al, 2008].  

Rengaspaineen vaikutusta tierakenteen toimintaan selvitettiin tiehen asen-
nettujen painerasioiden ja kiihtyvyysantureiden avulla. Painerasiat sijaitse-
vat 120, 230, 390 mm syvyydellä. Ne mittaavat tierakenteessa vallitsevaa 
pystysuuntaista painetta. Kiihtyvyysanturit sijaitsevat päällysteessä noin 30 
mm:n syvyydellä. Ne mittaavat tierakenteen pystysuuntaista kiihtyvyyttä, 
joka voidaan laskennallisesti muuttaa siirtymäksi eli tierakenteen taipumak-
si. Vesilahden tierakenne koostuu pehmeästä asfalttibetonista, kalliomurs-
keesta, sekoitusjyrsitystä vanhasta asfaltista sekä soramurskeesta taulukon 3 
mukaisesti. Tierakenteen kokonaispaksuus on noin 390 millimetriä. Pohja-
maa on silttinen noin 2 metrin syvyyteen saakka, jonka alapuolella on mo-
reenia. Silttikerros koostuu kuivakuoresta (noin 1 m) ja sen alla sijaitsevasta 
pehmeämmästä kerroksesta.  

TAULUKKO 3. Tierakenne Vesilahden koekohteessa.  
Kerros Paksuus (mm) 
PAB-V 40 
Murske 50 
Sekoitusjyrsintä (vanha PAB + murske) 100 
Soramurske 200 

 
KUVA 45. Vesilahden koekohteen sijainti. 

Vesilahden koekohde
Valkkistentie 

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 806/MML/09 



 

5.2 Kuormitukset CTI-autolla 

5.2.1 Kuormitusjärjestely 

Kuormitukset tehtiin puutavara-autolla, johon oli asennettu muuttuvat ren-
gaspaineet mahdollistava järjestelmä. Kuorma-autolla ajettiin koekohteen 
yli lukuisia kertoja eri rengaspaineilla. Kuormitukset aloitettiin täysillä pai-
neilla ja rengaspaineita pienennettiin portaittain. Lopuksi tehtiin kaksi tar-
kistusajoa täysillä rengaspaineilla. Ylityksiä tehtiin yhteensä 24 kpl. Ajono-
peutena oli pääasiassa 30 km/h, mutta aivan pienillä paineilla ajettiin myös 
hitaammin. Kuormitukset kestivät vajaat kaksi tuntia. Päällysteen lämpötila 
oli kuormitusten alkaessa 13.5.2009 klo 9:30 16 °C ja lämpötila kuormitus-
ten päättyessä klo 11:15 oli 21 °C astetta. Päällysteen lämpötilalla ei havait-
tu olevan merkitystä mittaustuloksiin.  
 
Kuorma-autossa oli kuormana puutavaraa. Kolmiakselisen ajoneuvon koko-
naismassa oli 26 070 kg. Massat jakautuivat akseleille siten, että etuakselin 
kuorma oli noin 7 280 kg ja molempien taka-akseleiden noin 9 400 kg. 
Rengaspaineina käytettiin järjestelmään ennakolta ohjelmoituja rengaspai-
neita, jotka olivat taulukon 2 (s. 18) mukaiset.  
 
Renkaan kosketuspinta-ala kasvaa rengaspaineen pienentyessä. Kosketus-
pinta-ala määritettiin täysillä paineilla ja ’Alennettu 2 -paineilla’. Kuorma-
auto ajettiin paperin päälle ja paperi maalattiin suihkepullolla. Renkaan kos-
ketuspinta-ala mitattiin paperiin maalaamattomaksi jääneestä alueesta (kuva 
46). 
 
TAULUKKO 4. Kuormituksissa käytetyt rengaspaineet.  

Paineasetus Etupyörän rengaspaine, Takapyörän rengaspaine, 
  kPa kPa 
Täysi paine 844 794 
Alennettu 1 615 521 
Alennettu 2 498 382 
Alennettu 3 449 220 
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KUVA 46. Renkaan kosketuspinta-alan määritys paperin ja maalin avulla. 
Vasemmalla on esitetty paripyörän kosketuspinta-ala täysillä paineilla ja  
oikealla alennetuilla paineilla.  
  
Rengaspaineen vaikutus kosketuspinta-alaan on esitetty lukuarvoina taulu-
kossa 5. Etupyöristä mitattiin vain toisen kosketuspinta-ala, paripyöristä 
laskettiin toisen puolen paripyörien keskiarvo. Etupyörän rengaspaineen pie-
nentäminen 41 % suurensi kosketuspinta-alaa mittaustulosten mukaan 34 %. 
Vastaavalla tavalla määritettynä telin rengaspaineen pudottaminen 52 % 
kasvatti kosketuspinta-alaa 31 %. Kosketuspinta-ala ei kasvanut suoraan 
rengaspaineen pienenemisen suhteessa, sillä renkaan ominaisuuksien takia 
kosketuspinta-ala ei voi juurikaan leventyä. Samasta syystä rengaspaineen 
alentamisen etuja ei saada aivan täysimääräisesti hyödynnettyä.   
 
 
TAULUKKO 5.  Määritetyt renkaiden kosketuspinta-alat.   

    Kosketusalan    
 Rengaspaine, pituus, leveys, Kosketusala,
  kPa cm cm cm^2 
Täydet paineet     
Etupyörä 844 27,5 29 798 
Telin 1. aks. 794 27,5 26,75 736 
Telin 2. aks. 794 25 26 650 
     
Alennetut paineet     
Etupyörä 498 37 29 1 073 
Telin 1. aks. 382 36,5 26 949 
Telin 2. aks. 382 33,75 25,5 861 
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KUVA 47. Esimerkki ajolinjan tulkintaan käytetystä valokuvasta.  
 
 
Kuormitusten tulkinnan kannalta oli erittäin tärkeää selvittää jokaiseen 
kuormitukseen käytetty ajolinja. Tarkoitusta varten koekohteeseen on asen-
nettu lasermittalaitteet, jotka mittaavat ajoneuvon etäisyyden tien reunasta 
Tätä tutkimusta varten tiehen maalattiin 50 mm:n jaolla oleva ruudukko, 
josta jokaisen ajon tarkka ajolinja määritettiin valokuvan perusteella sentti-
metrin tarkkuudella (kuva 47). Valokuvat saatiin videoimalla kuormitukset. 
 
 
5.2.2  Mittaustulokset 

Kuormitukset toteutettiin ajamalla lukuisia kertoja antureiden yli. Ajolinjo-
jen vaikutus mittaustuloksiin oli odotetusti merkittävää, ja mittaustuloksia 
tulkittiin ajolinjojen suhteen. Tulosteissa käytettyjen kuormitusten ajolinjat 
vaihtelivat noin 25 cm alueella. Täysillä paineilla ajot onnistuivat antureiden 
sijainnin suhteen optimaalisesti. Alemmilla paineilla ajolinjat keskittyivät 
hieman vasemmalle. Tästä syystä kaksi alinta painetta yhdistettiin yhdeksi 
paineeksi. Kaikista alimmat paineet olivatkin vain osassa ajoista, sillä auto-
matiikka nosti rengaspaineet seuraavalle tasolle ajonopeuden oltua hetkelli-
sesti liian suuri.  
 
Kuormituksissa havaittiin rengaspaineen vaikuttavan selvästi tierakenteesta 
mitattuihin paineisiin sekä 120 että 230 mm syvyydellä. Sen sijaan 390 cm 
syvyydellä sijaitsevassa painerasiassa rengaspaineen vaikutus oli jo hävin-
nyt. Etupyörän paineen alentaminen noin 41 % vaikutti paineisiin noin 17 % 
alentavasti ylimmässä ja keskimmäisessä painerasiassa. Painerasioiden mit-
taustulokset eri ajoista on esitetty koostetusti kuvassa 48.  
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Etupyörän kuormitus 23 cm syvyydellä
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Etupyörän kuormitus 39 cm syvyydellä
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Etupyörän kuormitus 12 cm syvyydellä
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KUVA 48. Etupyörän rengaspaineen vaikutus tierakenteesta mitattuihin  
paineisiin eri syvyyksillä. 
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Takapyörän osalta rengaspaineen vaikutus oli luultavasti yhtä suuri kuin 
etupyörällä, mutta takapyörän vaikutusta ei saatu täysimääräisesti selville 
ajolinjojen osuessa pääasiassa siten, että painerasiat jäivät paripyörien vä-
liin. Paripyörien väliin jääneellä alueella rengaspaineen alentaminen ei alen-
tanut tiehen kohdistuvia rasituksia. Yksittäisen anturin päälle osuneen ajon 
perusteella noin 34 %:n alennus rengaspaineessa pudotti ylimmässä paine-
rasiassa mitattua painetta noin 11 % (kuva 49). Syvemmällä sijaitsevassa 
painerasiassa vaikutus oli pienempi ja alimmassa painerasiassa vaikutusta ei 
enää havaittu.  
 

Takapyörän kuormitus 12 cm syvyydellä
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KUVA 49. Takapyörän rengaspaineen vaikutus tierakenteesta mitattuihin 
paineisiin eri syvyyksillä. 
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Rengaspaineen alentaminen ei vaikuttanut tienpinnan taipumiin. Mitatut tai-
pumat olivat yhtä suuria kaikilla rengaspaineilla ottaen huomioon mittaus-
menettelyn virhemarginaalit. Tienpinnan taipumat olivat suurimmillaan noin 
2,6–2,8 millimetriä molempien renkaiden kuormittamana vaikka kuormitus 
oli hyvin erilainen (kuva 50).  
 

Etupyörän aiheuttama tienpinnan taipuma
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KUVA 50. Etu- ja takapyörän aiheuttama tienpinnan taipuma erilaisilla  
rengaspaineilla.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Syksyllä 2008 Keuruulla metsätiellä CTI-puutavara-autolla tehdyissä mit-
tauksissa tierakenteeseen syntyneet muodonmuutokset olivat pieniä. Tähän 
vaikutti suhteellisen hyvin rakennettu tie, joka oli myös tiivistynyt kesällä 
2008 puukuljetusten yhteydessä poikkileikkausten urien ollessa mittausten 
alkaessa 3-6 cm. Koekohteessa alusrakenteen päälle suunnitellut rakenteet 
olivat normaali sorastus, suodatinkangas + 20 cm:n sorastus sekä 20 cm:n 
sorastus. Tehdyt mittaukset tukivat hyvin toisiaan ja valitut mittausmene-
telmät osoittautuivat hyviksi.  
 
Tutkimuksissa havaittiin alusrakenteen ominaisuuksien vaikuttavan määrää-
västi mittaustuloksiin ja metsätien rakenteen yläosasta johtuvia selviä eroa-
vaisuuksia ei havaittu. Tien keskeltä harjanteen kohdalta tehdyn maatutka-
mittauksen perusteella alkuosalla kerrospaksuudet vastasivat suunniteltuja 
paksuuksia, mutta loppuosalla sorastuksen paksuus vaihteli 10–20 cm:n vä-
lillä. Eli alkuosan tierakenteet olivat pysyneet hyvin tasapaksuina ja al-
kuosalta mitatut taipumat olivat samansuuruisia ollen pienempiä kuin lop-
puosalla. Alkuosa ei myöskään urautunut mittauspäivän aikana. Loppuosalla 
taas tierakenteiden paksuus vaihtelee enemmän, taipumaerot olivat suurem-
pia ja tie urautui oikeastaan vain yhdestä poikkileikkauksesta ollen siten 
paikallista. Tämä urautuminen tapahtui, kun rengaspaineet nostettiin takai-
sin täysiksi, mikä oli mittauksissa havaittu ainoa selkeä viite alennetusta 
rengaspaineesta saatavasta hyödystä tierakenteen kestävyyden kannalta.     
 
Taipumien suuruuteen vaikutti lähinnä alusrakenteen ominaisuudet sekä 
CTI-kuorma-auton painopisteen heilahtelu urautuneella tiellä. Täten yksit-
täisistä pyörien ylityksistä ei saatu mitattua järkeviä vertailutuloksia rengas-
paineiden vaikutukselle. Akseleittain tarkasteltuna mitatut taipumat jakau-
tuivat oikeissa suhteissa CTI-kuorma-auton akselipainojen ja renkaiden le-
veyden suhteen. 
 
Kahdesta kohtaa mitatut dielektrisyysarvot vakiintuivat ensimmäisten yli-
tysten ja muutaman tauon jälkeen omille tasoille, mikä indikoi vakaata tilaa 
tierakenteen käyttäytymisessä.   
 
Maatutkasignaalin voimistumista tarkastelemalla havaittiin kosteuden muu-
tosten olevan hyvin vähäisiä rakenteen pinnassa. Taajuusmuunnetun maa-
tutka-aineiston perusteella suurimmat kosteuden lisääntymiset tapahtuivat 
normaalilla sorastuksella tehdyssä rakenteessa ja pienimmät suodatinkangas 
+ 20 cm:n sorastus -rakenteessa. 
    
Maatutkadatan analysoinnista saadut tulokset vastasivat hyvin mm. uramit-
tausten perusteella havaittuja tuloksia. Erityyppiset mittaukset tukivat hyvin 
toisiaan, kun mittauksissa havaittu ainoa selkeä urautumien muodostui koh-
taan, jossa oli myös suurimmat mitatut taipumat. 
 
CTI-kuorma-auton etuja ja tierakenteiden eroavaisuuksista olisi mahdollista 
saada parhaiten eroja selville keväällä hyvin nopeasti roudan sulamisen jäl-
keen tehtävillä uusintamittauksilla. Vastaava testi tulisikin tehdä keväällä 
roudan sulaessa, koska tutkimusten mukaan yli 80 % sorateiden vaurioista 
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tapahtuu keväällä roudan sulamisaikaan. Toinen mahdollisuus olisi tehdä 
vastaavat tutkimukset lähes rakentamattomalla metsätiellä. 
 
Vastemittaukset Vesilahden koetiellä keväällä 2009 osoittivat, että rengas-
paineen alentaminen vaikuttaa tien kohtaamiin rasituksiin tien yläosassa. 
Vaikutus on suurinta tien pinnassa ja vaikutus häviää 0,4 metrin syvyyteen 
mennessä. Käytettävissä oleva rengaspaineen säätövara pienentää tien koh-
taamia paineita tien pinnalla noin 30 % ja vaikutus häviää syvyyden kasva-
essa. Havainnot tukevat laskennallisia tarkasteluja.  
 
Etupyörän aiheuttamat tierakenteen paineet pienenivät selvästi rengaspai-
neen alentamisen vaikutuksesta. Telin paripyörien vaikutus oli mittauksissa 
selvästi vähäisempi. Telin kuormituspinta-ala on luonnostaan suurempi etu-
pyörään verrattuna ja koetiellä oleva asfaltti jakaa jännityksiä tehokkaasti. 
Paripyörien kuormitukset osuivat myös hieman huonosti suoraan paineantu-
reiden päälle. Paripyörien välistä mitatuissa tierakenteen paineissa ei havait-
tu rengaspaineen vaikutusta.   
 
Kiihtyvyysantureilla tehdyissä mittauksissa ei havaittu rengaspaineen vaiku-
tusta.  Etupyörän ja telin aiheuttamat tienpinnan maksimitaipumat olivat 
käytännössä yhtä suuria. Paripyörien kuorma oli kuitenkin selvästi suurem-
pi. Havainnot osoittavat, että paripyörät jakavat kuormituksen selvästi etu-
pyörää laajemmalle alueelle. Tienpinnan taipuma muodostuu koetiellä suu-
rimmaksi osaksi pohjamaasta, minkä käyttäytymiseen rengaspaineella ei ole  
vaikutusta. Mittaustulokset olivat siten odotuksen mukaisia.  
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