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TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET

• Diplomityö valmistui loppuvuonna 2015 Tampereen teknillisessä yliopistossa
• Työn rahoittivat Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki
• Osa valtakunnallista UUMA2-ohjelman laajempaa kehitystutkimusta

– Esiselvitys kuormituskestävyysmitoituksen lähtötiedoista
• Työn tavoitteena:

– Keskeisimpien mekaanisten ominaisuuksien määrittämisessä käytettävien 
testimenetelmien selvittäminen

– Kuormituskestävyyden kannalta oleellisimpien mekaanisten ominaisuuksien tyypilliset 
lukuarvot
 Mitä puutteita, mitä kehitettävää?
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MATERIAALIT

• Betonimurske
• Asfalttimurske- ja rouhe
• Lentotuhka
• Pohjatuhka
• Tiilimurske
• Leijupetihiekka
• Jätteenpolton pohjakuona
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LIIKENTEEN KUORMITTAMIEN RAKENTEIDEN TOIMINTATAPA JA 
VAURIOITUMISMEKANISMIT

• Joustava, jäykkä tai puolijäykkä päällysrakenne
– Veto- ja puristusjännityksien muodostuminen rakennekohtaista
– Vaihtoehtomateriaaleista rakennetut kerrokset voivat olla paksuja ja jäykkiä

– Kriittinen vetojännitys kantavan kerroksen alapinnassa
• Rakennekerrosten jäykkyydet on sovitettava keskenään, jotta suuria 

vetojännityksiä ei muodostu
– Jäykkä rakenne ei välttämättä ole kestävä rakenne!

• Materiaalien mekaaniset ominaisuudet vaikuttavat rakenteen käyttäytymiseen 
ja vaurioitumismekanismeihin  huomioitava mitoituksessa

• Lisää aiheesta: Sanna Matinlaurin diplomityö (TTY 8/2016) ”Vaihtoehtoisia maarakennusmateriaaleja sisältävien tie- ja 
katurakenteiden vaurioituminen” 
(http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/24272/matinlauri.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
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MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYSMENETELMÄT

• Jäykkyys
– Laboratoriossa

– Aksiaalinen puristuskoe 
– Kolmiaksiaalikoe

– Kenttämittauksin
– Levykuormituskoe
– Pudotuspainomittaus
– Kevyet pudotuspainomittaukset

• Lujuus
– Laboratoriossa

– Puristuslujuus: aksiaalinen puristuskoe
– Leikkauslujuus: kolmiaksiaalikoe, rasialeikkauskoe
– Vetolujuus: halkaisuvetolujuus ja taivutusvetolujuus
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LUKUARVOJEN KOONTI

MARCH 2016
PÖYRY PRESENTATION 6

- Tulokset taulukoitiin -



COPYRIGHT©PÖYRY

PÄÄTELMÄT

• Tavanomaiset menetelmät soveltuvat pääosin hyvin
– Standardoidusta menetelmästä voidaan joutua poikkeamaan 

– mm. näytteen valmistelu ja kuormitusnopeus
• Vaihtoehtomateriaalien mekaaniset ominaisuudet voidaan selvittää olemassa 

olevilla testimenetelmillä
• Vaihtoehtomateriaalien ja tavanomaisten materiaalien vertailukelpoisuuden 

säilyttämiseksi materiaaleja kannattaa tutkia samoilla menetelmillä
• Menetelmiä on sovellettava ja kehitettävä tarpeen mukaan
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PÄÄTELMÄT

• Betonimurske: saatavilla hyvin tietoa lujuudesta ja jäykkyydestä, kootut arvot 
vastaavat suunnitteluohjeiden mitoitusparametreja hyvin

• Asfalttimurske: tutkimustuloksia käytöstä rakeisena massarakenteena vähän 
(käyttö ensisijaisesti  uuden asfaltin valmistuksessa), koerakenteista saatu 
hyviä tuloksia

• Lentotuhka: tutkittu stabiloimattomana melko vähän vaikka stabiloimatonkin 
lentotuhka voi lujittua rakenteessa

• Pohjatuhka: kivihiilen tuhkaa tutkittu enemmän kuin puun- tai seospolton 
tuhkia (tasalaatuisempaa)

• Tiilimurske: haurasta ja hienontuu rakenteessa  huono mekaaninen 
kestävyys, tutkittu vähän

• Leijupetihiekka: saatavilla vain vähän tutkittua tietoa, koottujen 
ominaisuustietojen perusteella vastaa luonnonmateriaaleista hiekkaa

• Jätteenpolton pohjakuona: suuret laatuvaihtelut
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- Materiaalit -
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YHTEENVETO

• Vaihtoehtoiset materiaalit eivät ole yhtä tasakoosteisia kuin vastaavat 
tavanomaiset materiaalit
– Materiaalien ominaisuusvaihtelut voivat olla suuria jopa saman materiaaliryhmänkin 

alla
• Työhön kirjatut lukuarvot antavat käsityksen materiaaliominaisuuksien 

suuruusluokista, mutta materiaalit on kuitenkin tutkittava tapauskohtaisesti 
ennen maarakennuskäyttöä
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LIIKENNEVIRASTON JULKAISUSARJA
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