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Raskaitten rekkojen tierasitusvaikutukseen liittyneitä 

tutkimuksia vuodesta 2013 alkaen

• Rengastuksen vaikutus tierasitukseen; koekuormitukset Vesilahdella (Mt 2983) 2013 ja 
näihin liittyneet mallinnustarkastelut 2014

• Kolisoja P., Kalliainen A. & Haakana V. (2015). Effect of Tire Configuration on the Performance of a Low 
Volume Road: Response Measurements. https://doi.org/10.3141%2F2474-20

• Kalliainen A. & Kolisoja P. (2015). Effect of Tire Configuration on the Performance of a Low Volume Road: 
Mechanical Modelling. https://doi.org/10.3141%2F2474-21

• Tierumpuihin kohdistuvat rasitusvaikutukset; kenttämittaukset ja mallinnus 2014 - 2015
• Haakana V., Kalliainen A. & Kolisoja P. (2015). Raskaista ajoneuvoista tierumpuihin kohdistuvat rasitukset, 

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 18/2015. 

• Teräksisten tierumpujen uudet korjausmenetelmät; kenttämittaukset ja mallinnus 2015 -
2016

• Kalliainen A., Haakana V., Korhonen M, Mäkinen J. & Kolisoja P. (2016). Teräsrumpujen uudet 
korjausmenetelmät: Halkaistu sisäputki, puolipohjaus ja pohjan betonointi, Liikenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 26/2016. 

https://doi.org/10.3141%2F2474-20
https://doi.org/10.3141%2F2474-21


Raskaitten rekkojen tierasitusvaikutukseen liittyneitä 

tutkimuksia vuodesta 2013 alkaen

• Veden pumppautuminen tierakenteeseen 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmällä 2015; 
kuormituskokeet Angelintien Percoasemalla Inarissa

• HCT-rekkojen koekuormitusajot 9 ja 2 x 9 -akselisilla (osin 7 ja 2 x 7 –akselisilla) 
ajoneuvoyhdistelmillä Karstulassa (Kt 77), Simossa (Mt 924), Kyyjärvellä (Mt 16863) ja 
Ranualla (Mt 18824) vuosina 2016 - 2018 

• Vuorimies N., Kalliainen A., Rossi J., Kolisoja P., Varin P. & Saarenketo T (2018). Tierakenteen rasittuminen 
yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuosina 2015 - 2017: Liikenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 63/2018. https://www.doria.fi/handle/10024/165324

• Vuorimies N., Kolisoja P., Kurki A., Varin P. & Saarenketo T. (2019): Tierakenteen rasittuminen yli 76 tonnin 
HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuonna 2018. Väyläviraston tutkimuksia nro 17/2019

• Vuorimies N, Kurki A, Kolisoja P, Varin P., Saarenketo T,, Pekkala V. & Haataja M. (2019):Tierakenteen 
rasittuminen yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuosina 2015-2018. Yhteenvetoraportti 
Väyläviraston tutkimuksia nro 21/2019.

• 9 ja 12 –akselisten ajoneuvoyhdistelmien kuormitusvaikutuksen vertailu parhaillaan 
käynnissä Karstulassa (Mt 697) Metsäteho Oy:n ja Väyläviraston toimeksiantona

https://www.doria.fi/handle/10024/165324


Rengastuksen vaikutus tierasitukseen

• Vertailtiin erilaisten rengastustyyppien 
aiheuttamaa tierasitusvaikutusta 
ohutpäällysteisellä tiellä 8 ja 10 tonnin 
akselipainoilla

• Toisen tutkimusryhmän tekemä rinnakkainen 
tutkimus paksupäällysteisellä tiellä Virttaan-
kankaalla (Kt 41)

• Kapean yksittäispyörän rasitusvaikutuksen 
todettiin olevan noin 3 … 4 –kertainen 
paripyöräkuormitukseen verrattuna samalla 
akselipainolla

• Uuden sukupolven leveillä yksittäispyörillä 
rasitusvaikutus ei ollut juurikaan paripyöriä 
suurempi; selittävänä tekijänä erityisesti 
näiden matalampi optimi-ilmanpaine



Tierumpujen rasitukset

• Tutkimus kattoi yhteensä 8 kpl teräksisiä ja 
muovisia tierumpuja, joiden  halkaisijat 
vaihtelivat välillä 600 – 1800 mm; mittauksia 
täydennettiin elementtimallinnuksilla

• Soveltuvaksi minimipeitesyvyydeksi todettiin 
tierummun halkaisija - kuitenkin vähintään 
500 mm 

• Erityisesti heikoissa pohjamaaolosuhteissa 
huolellisesti rakennetun ympärystäytön 
merkitys korostuu

• HCT-ajoneuvojen kannalta tierummut eivät 
muodosta erityiskysymystä, koska ajoneuvo 
ylittää rummun akseli/teli kerrallaan, eikä 
tierumpuihin muodostu kumuloituvaa 
kuormitusvaikutusta



Veden pumppautuminen tierakenteeseen

• Riski veden pumppautumiselle on 
suurimmillaan kun märän pohjamaan päällä 
olevaan ohutrakenteiseen tiehen kohdistuu 
useiden peräkkäisten raskaitten akselien 
kuormitusvaikutus

• Ensimmäiset pumppautumiskokeet tehtiin 
Angelintien Percoaseman alueella Inarissa 
alkusyksyllä 2015 

• Kuormitusajoneuvona oli 76 tonnin 
10-akselinen puutavara-auto, jonka 
kuormausta lisättiin vaiheittain

• Tien urautumista seurattiin laserkeilauksella 
ja tierakenteen kosteustilan muutoksia 
maatutkalla (Roadscanners Oy); lisäksi 
tehtiin lämpökameramittauksia



Veden pumppautuminen tierakenteeseen

• Turvepohjaisella alueella vesi alkoi 
pumppautua tierakenteeseen jo 
muutaman ajoneuvoylityksen aikana

• Vastaavalla kohdalla urautumisnopeus 
oli jopa 1 mm / ajoneuvoylitys

• Pumppautumisilmiö oli selkeästi 
havaittavissa myös lämpökamera-
mittausten avulla



HCT-rekkamittaukset Karstulassa (Kt77) – tien pinnan 

siirtymämittauksen periaate
AC 200 mm

Unbound road 

structure 0.8 m

Anchoring to

stiff subgrade

layer

Peat subgrade

Displacement 

transducer



Esimerkki mitatuista tien pinnan taipumista Kt77:llä



Kuormitusvaikutuksen mittauskohteet
Mt 924 , Simo

Kt 77, Karstula

Mt 16863, Kyyjärvi
Mt 18824, Ranua



Tien pinnan pystysiirtymä vs. pyöräuran paikka, Kt 77
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Pyöräuran etäisyys siirtymänturista, mm

Omat ajoneuvot 25.4.17

Muut ajoneuvot 25.4.17

Omat ajoneuvot 16.5.17

Muut ajoneuvot 16.5.17

Omat ajoneuvot 17.5.17

Muut ajoneuvot 17.5.17

Siirtymämittausanturin

sijaintikohta

HUOM!

Kuvassa positiivinen suunta 

tarkoittaa uran kasvua ja 

negatiivinen uran pienenemistä.



Esimerkki ohi menevän ajoneuvon aiheuttamasta tien 

pinnan palautumasta
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Ajolinjan varioinnin vaikutus 

Kyyjärven koekohteella

• Turvepohjamaalla sijaitsevalla 
Kyyjärven koekohteella (Mt 16863) 
testattiin hallitun ajouran vaihtelun 
vaikutusta tierakenteen urautumis-
nopeuteen

• Ensin tehtiin kymmenen 64 tonnin 
ajoneuvoyhdistelmän ylitystä 
punaisella merkittyä ajolinjaa pitkin 
ja sen jälkeen neljä ylitystä vihreällä 
merkittyä ajolinjaa pitkin

• Urautumisen mittana käytettiin 
ajolinjoille asennettujen siirtymä-
anturien mittaamaa tien pinnan 
korkeustasojen eron muutosta

10 ylitystä punaista ajolinjaa pitkin 4 ylitystä vihreää ajolinjaa pitkin

10 ylityksen aiheuttama 

urakasvu

4 ylityksen aiheuttama 

palautuminen



Päätelmiä vertailumittauksista

• Ohutpäällysteisillä (< 150 mm) teillä 
ajoneuvon akselimäärän lisäys nopeuttaa 
tarkastelukohdan yli kulkeneeseen massaan 
suhteutettua tien urautumista; erityinen riski 
tähän on pehmeillä savi- ja turvepohjamailla 
sekä roudan sulamisaikaan myös hienolla 
hiekalla ja silttimailla

• Kantavilla pohjamailla sijaitsevilla 
paksupäällysteisillä teillä (> 200 mm) ero 
lienee merkityksettömän pieni

• Raskaiden ajoneuvojen ajolinjat vaikuttavat 
merkittävästi urien kasvunopeuteen; 
ajourien hallitulla varioinnilla (automaatti-
ajamisen keinoin) voisi ainakin teoriassa olla 
mahdollista hallita myös teiden urautumista



Meneillään olevat HCT-rekkamittaukset Karstulassa

• Vertaillaan akselipainoiltaan vastaavien 
9 ja 12 –akselisen ajoneuvoyhdistelmien 
aiheuttamia urautumisvaikutuksia

• Tien pinnan pystysiirtymän mittaukset 
kolmessa tiepoikkileikkauksessa

• Laajemman alueen urautumisseuranta 
laserkeilauksella ja kosteustilan muutosten 
seuranta maatutkalla (Roadscanners Oy)

• Kattavimmin instrumentoitu mittauspoikki-
leikkaus lähellä silttialueen reunaa; toinen 
mittaus läheiseltä BCI-arvojen perusteella 
kantavammaksi arvioidun pohjamaan alueelta 
(kohteet etäämmällä ylemmässä kuvassa)

• Kolmas mittauspoikkileikkaus turvepohjamaalla 
olevalla tienkohdalla (alempi kuva)



Yhteenvetoa tehdyistä tutkimuksista

• Korkeassa ilmanpaineessa olevien kapeitten yksittäispyörien tierasitusvaikutus on 
moninkertainen paripyöräkuormitukseen verrattuna; uuden sukupolven leveillä 
yksittäispyörillä kuormitusvaikutus on lähes paripyöriä vastaava

• Tierummut eivät muodosta HCT-rekkojen kannalta erityiskysymystä

• Useiden peräkkäisten raskaitten akselikuormitusten vaikutuksesta tapahtuva 
pumppautuminen voi aiheuttaa erittäin nopeaa tien vaurioitumista pehmeän ja märän 
pohjamaan päällä olevilla ohutrakenteisilla teillä

• Ohutpäällysteisillä huonosti kantavilla pohjamailla sijaitsevilla teillä akselimäärän 
lisäys nopeuttaa tien urautumista suhteessa kohteen yli kulkeneeseen massaan; 
paksupäällysteisillä kantavilla pohjamailla olevilla teillä eroa ei juurikaan todettu

• Edellä mainittujen tapausten väliin jäävää ’harmaata aluetta’ yritetään kaventaa 
parhaillaan käynnissä olevassa tutkimuksessa

• Raskaitten ajoneuvojen ajourien hallitulla varioinnilla voisi teoriassa olla mahdollista 
jopa hidastaa teiden urautumista



Kysymyksiä, kommentteja?


