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Tämä opinnäytetyö on tehty VR Track Oy:ssä (nykyään NRC Group Finland Oy) Liikenneviraston 
(nykyään Väylävirasto) toimeksiannosta dokumentoimaan radalle rakennettua vaahtolasimurs-
kekevennyskoerakennetta. Työ on osittain jatkotutkimusta Emilia Köylijärven 2013 vuonna te-
kemään diplomityöhön ”Vaahtolasimurskeen käyttö maa- ja pohjarakentamisessa”.  

Työ käsittelee radalle rakennettavaa koerakennuskohdetta, jossa käytetään Foamit-vaahtola-
simursketta kevennysrakenteena tasaamaan painumaero ratarummun ja painuvan pohjamaan 
välillä. Tarkoituksena oli koota yhteen kevennysrakenteena toimivan vaahtolasimurskeen laa-
tuvaatimukset ja esittää, kuinka rakennuskohde rakennettiin sekä tutkia vaahtolasimurskeen 
toimivuutta osana ratarakennetta. Rakenteesta tutkittiin vaahtolasimurskeen tiivistymistä, ti-
heyttä, hienontumista, kantavuutta ja painumia.  

Työn teoriaosuus tehtiin keräämällä eri kirjallisuuslähteistä tietoa laatuvaatimuksista ja laadun-
varmistuksesta sekä erilaisista tutkimusmenetelmistä. Teoriaosuuden avulla selvitettiin, mitä 
tulee huomioida vaahtolasimurskerakenteen rakentamisessa sekä suunniteltiin vaahtolasira-
kenteesta tehtävät tutkimukset. Teoriaosuudessa koottiin tieto, mikä tarvittiin kohteen raken-
tamiseen ja tutkimusten tekemiseen. Painumaseurantaa rakenteesta tehtiin ratapölkyistä ja 
painumatangoista sekä rakenteeseen asennetusta painumaletkusta. 

Mittausten ja laskelmien mukaan levitetty vaahtolasimurskekerros tiivistyi esitiivistyksestä joh-
tuen noin 17 % kerrospaksuudesta. Mittausten ja laskelmien mukaan vaahtolasimurskerakenne 
tiivistyi vielä lisää varastokasasta rakenteeseen kauhomisen ja tasoittamisen sekä eri kerrosten 
välisten esitiivistysten vaikutuksesta 8 %. Tiivistyskertoimeksi arvioitiin 1,25 menekkitarkaste-
lun kautta ilman täryjyräystä. Täryjyräyksen tuomaa tiivistymistä ei pystytty todentamaan mit-
tauksista. Tilattujen kuutioiden suhde rakennetodellisiin kuutioihin oli 1,34 (ilman jyräystä). Ra-
kenteessa olevan esitiivistetyn vaahtolasimurskeen tiheydeksi laskettiin 276 𝑘𝑔/𝑚3 kuorma-
kirjojen toimituspainon avulla (ilman täryjyräystä).  Vaahtolasimurskeen vesipitoisuutta ei tut-
kittu. Vaahtolasimurskeen rakeisuusnäytteiden osalta todettiin, että vaahtolasimurske hienon-
tui huomattavasti esitiivistyksestä ja täryjyräyksestä johtuen. Kantavuusmittausten perusteella 
vaahtolasimurskeen E-moduuliarvoksi saatiin suunnitteluohjeissa ilmoitettu 50 𝑀𝑁/𝑚2. 

Lyhyen painumamittausjakson aikana (7 kk) ei havaittu mitään äkillistä painumaa, mikä viittaisi 
ongelmaan materiaalin kestävyydessä. Seurantajakson viimeisen painumamittauksen perus-
teella painumat ovat hidastuneet, mikä vaikuttaa hyvältä ajatellen vaahtolasimurskeen sovel-
tuvuutta ratarakenteeksi. Kuitenkaan vaahtolasimurskeen pitkäaikaista käyttäytymistä ratara-
kenteena ei tiedetä ja tämän lyhyen seurantajakson perusteella sitä ei voi arvioida. Pitkällä ai-
kavälillä vaahtolasimurskerakenteen ongelmaksi voi koitua materiaalin jauhaantuminen/hie-
nontuminen raskaan kuormituksen alla, mikä aiheuttaa jatkuvaa epätasaista painumaa rata-
rummun ympärillä. Painumien mittausta rakenteesta on päätetty jatkaa kahden kuukauden vä-
lein kesäkuuhun 2020 asti.  

Tätä työtä ei ole tarkoitettu ohjeeksi, mutta työssä esiteltävistä asioista voi saada ideoita ra-
kenteen ja tutkimusten toteutukseen sekä painumien tulkitsemiseen.   
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This thesis has been made at VR Track ltd (nowadays NRC Group Finland Oy) for the Finnish 
Transport Agency in order to document the first foamed glass lightened embankment in the 
Finnish railways. In part this thesis is an expansion research to Master’s thesis “Foamed glass 
aggregate in Infrastructure construction” (Köylijärvi 2013). 

This thesis deals with a pilot lightened embankment structure which was made from foamed 
glass aggregate for a railway. The purpose of this thesis was to collect information of foamed 
glass aggregate quality specifications and quality verification in Finland and examine how well 
foamed glass works as a railway construction material. As a part of this thesis, Foamit glass 
(Foamit 60A) was examined. In the research of foamed glass aggregate, compaction, density, 
disaggregation, load-bearing capacity and subsidence were investigated. There was also sub-
sidence measuring monitoring period what’s was seven-month long.  

The results showed that the foamed glass layer compacted about 17 % in the preliminary com-
paction phase. The total compaction before vibratory rolling was about 25 %. In the load-bear-
ing tests it was noted that carrying capacity of foamed glass corresponded with Uusioaines Ltd’s 
desing manual. In the structure, the density of the foamed glass aggregate was 276 𝑘𝑔/𝑚3 in 
dry conditions and before vibratory rolling. The water content of foamed glass in the structure 
was not examined. However, water will increase the density of foamed glass considerably. 

No abrupt subsidence was observed during the monitoring period. In the last measurement it 
was found that the speed of subsidence had decelerated, which is good in terms of the suita-
bility foamed glass for railway construction. However, the long-term performance of foamed 
glass it not known.  In the long-term, grinding from heavy loads may be problematic, as it can 
cause continual subsidence in the structure. This in turn will require continual repairs and re-
placements. It is not yet known how the foamed glass aggregate will perform under heavy 
loads. The measuring of subsidence will continue until June 2020.  
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1  Johdanto  

Vaahtolasimurske on vielä uusi materiaali Suomessa. Uusioaines Oy on tuottanut vaahtola-
simursketta Suomessa vuodesta 2011 alkaen tuotenimellä Foamit® ja on Suomessa ainoa vaah-
tolasimurskeen tuottaja. Vaahtolasimursketta on valmistamisen alkamisen jälkeen käytetty inf-
rarakentamisessa yleisimmin katu- ja tierakenteissa siirtymä- ja kevennysrakenteena, sekä rou-
taeristeenä hyvin kokemuksin. Vuonna 2016 Uusioaines Oy hankki tehtaaseensa kaksi uutta 
vaahtolasimurskelinjastoa ja kaksinkertaisti tuotantokapasiteettinsa. Vaahtolasimurske on 
otettu hyvin vastaan infra-alalla ja sitä tullaan todennäköisesti jatkossa käyttämään entistä 
enemmän.  
 
Vaahtolasimurske valmistetaan kierrätyslasista. Vaahtolasimurskeen tuotannossa pystytään 
hyödyntämään myös kierrätyslasia, joka ei keraamisten epäpuhtauksien takia tai heikon laadun 
vuoksi sovellu lasiteollisuuden käyttöön. Vaahtolasimurske on ympäristöystävällinen materi-
aali, joka säästää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. 
 
Tämän työn tavoitteena on tutkia voiko vaahtolasimursketta käyttää kevennysrakenteena ras-
kaasti kuormitetun raiteen alla ja näin tuoda vaahtolasimurskeelle uusi käyttökohde. Radalla 
kevennysrakenteet rakennetaan yleensä kevytsorasta. Kevytsoraan verrattuna vaahtolasimurs-
keen etuna on sen helppo rakennettavuus. Vaahtolasirakenteet voidaan toteuttaa jyrkkäluis-
kaisina rakenteina, jolloin tilantarve ja maanleikkausten määrä vähentyvät ja näin voidaan sääs-
tää rakennuskustannuksissa.  
 
Tässä työssä keskitytään kevennysrakenteena toimivan vaahtolasimurskeen laatuvaatimuksiin, 
koerakenteen rakentamiseen ja rakenteesta tehtäviin tutkimuksiin sekä tutkimusten tuloksiin. 
Tarkoituksena ei ole verrata vaahtolasimursketta muihin kevennysmateriaaleihin. Teoriaosuu-
dessa selvitetään vaahtolasimurskeen laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet, sekä 
kuinka koerakenteesta tehtävät tutkimukset pitää tehdä ottamalla huomioon koekohteeseen 
tehty vaahtolasimurskeen seurantasuunnitelma. Työn loppuosuudessa esitetään havaintoja 
kohteen rakentamisesta, tutkimusten tulokset, sekä yhteenveto ja johtopäätökset. 
 
Vaahtolasimurskeesta tehtävät tutkimukset pyrittiin tekemään erillisen vaahtolasimurskeen 
seurantasuunnitelman mukaisesti, jonka VR Track Oy (nykyään NRC Group Finland Oy) laati tätä 
koekohdetta varten. Tämä seurantasuunnitelma on liitteessä yksi ja siihen viitataan työn eri 
vaiheissa. Työssä vaahtolasimurskeella tarkoitetaan Uusioaines Oy:n tuottamaa Foamit-vaah-
tolasimursketta. 
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2  YLEISTÄ 

2.1  Foamit-vaahtolasimurske 

Uusioaines Oy:n tuottaman vaahtolasimurskeen tuotenimi on Foamit®-vaahtolasi. Foamit 
vaahtolasimursketta on saatavissa eri lajikkeina, mutta tässä työssä käsitellään vain Foamit 
60A-lajiketta, jota käytetään kohteen rakentamiseen. A-kirjain tarkoittaa vaahtolasimurskeen 
olevan I-laatua (Simola 2018).  
 
Vaahtolasimurske valmistetaan kierrätyslasista, joka puhdistetaan, esimurskataan ja jauhe-
taan. Lasijauheeseen lisätään lisäaineita ja tämä seos levitetään kostutetulle lasikuitumatolle. 

Lasikuitumatolle levitetty tasainen lasijauhekerros kulkee lävitse tunneliuunin, jossa on 900 C° 
lämpötila. Tunneliuunin toisesta päästä tulee noin 60 mm paksu, tasainen vaahtolasilaatta. 
Jäähtyessään vaahtolasilaatta halkeilee ja pirstoutuu. Vaahtolasimurskelaatan palaset voidaan 
murskata, jolloin taataan lajikkeen tasainen rakeisuus. (Köylijärvi 2014, 17-19.) 
 
Vaahtolasimurske on huokoinen ja kevyt materiaali, joka on raekooltaan suurta ja kulmikasta 
ja omaa näin suuren kitkakulman. Kuivan vaahtolasimurskeen tilavuuspaino on noin seitsemäs-
osa soran tai murskeen tilavuuspainosta. Vaahtolasimursketta voidaan keveytensä vuoksi käyt-
tää kevennysrakenteissa, joissa painavampi kiviaines korvataan kevyellä vaahtolasimurskeella. 
Vaahtolasimurskeen tilavuuspainoon vaikuttaa oleellisesti siihen sitoutuneen veden määrä, 
koska vaahtolasi sisältää yli 90% ilmahuokosia. (Kuisma 2013, 5.) 
 
Vaahtolasimurskeen puristuslujuus on pieni, joten suurten kuormitusten alla vaahtolasimurske 
on sijoitettava tarpeeksi etäälle kuormitustasosta, jotta kuormitus jakautuu maaperässä ja pie-
nenee vaahtolasimurskeen pintaa lähentyessä. Toisin sanottuna päällysrakenteen paksuuden 
on oltava riittävä. Vaahtolasimurskeella on myös suuri kapilaarinen nousukorkeus ja pieni läm-
mönjohtavuus. Foamit 60A:n ominaisuudet on esitetty sivulla 12 taulukossa yksi.  
 
Uusioaines Oy on laatinut oman suunnitteluohjeen vaahtolasimurskeelle ”Suunnitteluohje inf-
rarakentamiseen (n.d.)”, jossa esitetään vaahtolasimurskeen käyttökohteita, mitoitusta ja ra-
kenteiden toteuttamista. InfraRYL:ssä on esitetty kevennysrakenteena toimivan vaahtola-
simurskeen laatuvaatimukset.   
 

2.2  Rakennuskohde 

Rakennuskohteena on Suomen ensimmäinen vaahtolasimurskekevennysrakenne, joka raken-
netaan radalle. Rakennuskohteen rataosuus kuuluu Jämsänkoski-Rauma 250kN akselipainon 
nostohankkeella stabiliteetin seurannan piiriin. Tarkemmin rakennuskohde sijaitsee Kokemäki-
Rauma välillä rataosalla 342 ja ratakilometrillä 305. Rakennuskohteen osuudella kulkee vain 
tavaraliikennettä, jonka maksiminopeus on 100 km/h. (VR Track 2017, 4; VR Track n.d., Linja-
kaaviot.) Maksiminopeuden, liikennetyypin ja akselipainon avulla määritetään alusrakenne-
luokka, joka on kohteella luokka 3.  
 
Kohteessa ongelmana ei sinänsä ole ratapenkereen stabiliteetti vaan epätasainen painuma, 
joka johtuu raiteen alittavasta ratarummusta. Rumpu on painumaton rakenne, joka on perus-
tettu teräsbetonilaatan ja paalujen varaan. Muu rataosuus rummun ympärillä on rakennettu 
alun perin vuonna 1897 heikon pohjamaan päälle. Vuosien aikana ratapenkereen tasausta on 
nostettu ja radan sivulle lisätty vastapengertä, joka on lisännyt rakenteiden tuomaa kuormi-
tusta maaperään. Tämän takia pohjamaa painuu edelleen ja synnyttää painumattoman rum-
mun ja painuvan pohjamaan välille painumaeron. Painumisesta syntyy raiteeseen taite, josta 
aiheutuu jatkuvaa kunnossapitotarvetta ja virhettä radantarkastusmittauksissa eli EMMA-
mittauksissa. (VR Track 2017, 4.)  
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Rummun kohdalla painumaeroa on päätetty korjata vaahtolasimurskeella, joka toimii raken-
teessa siirtymärakenteena, kevennysrakenteena ja kuivatusrakenteena. Vanha pengertäyte 
kaivetaan pois noin 100 metrin matkalta ja tilalle täytetään vaahtolasimursketta. Vaahtola-
simursketta on paksummillaan rummun kohdalla noin 1,40 metriä. Tämä paksuus on riittävä 
saavuttamaan laskennallisesti painumattoman rakenteen rummun ympärille. 
 
Kuvassa yksi on esitetty pituusleikkaus vaahtolasirakenteesta, mikä havainnollistaa paremmin, 
kuinka vaahtolasimursketta on rakenteeseen tarkoitus asentaa. Kuvasta selviää, kuinka vaah-
tolasimursketta rakennetaan rumpuun nähden. Rumpu on esitetty kuvassa keskellä sinisellä. 
Vaahtolasimursketta on paksummillaan rummun kohdalla, josta se lähtee kiilamaisesti ohentu-
maan rummusta poispäin mentäessä. Rakenteen molemmissa päissä on noin 0,40 metrin pak-
suinen kerros vaahtolasimursketta. 

 
Kuva 1. Vaahtolasimurskerakenteen pituusleikkaus (Hippeläinen 2018). 
 
Vaahtolasimurskeen pohja on kalteva sekä pituusleikkausta että poikkileikkausta katsoessa. Pi-
tuusleikkauksen osalta kaltevuudella tasataan painumaero rakenteessa sekä mahdollistetaan 
rakenteen toimiva kuivatus. Poikkileikkauksen kaltevuudella on merkitys vain toimivan kuiva-
tuksen kannalta. Käsiteltävässä kohteessa kuivatus toteutettiin salaojituksin.  
 
Kuvassa kaksi on esitetty poikkileikkaus rakenteesta rummun kohdalta. Vaahtolasimurskeen 
yläpinta on ratapölkyn päältä mitattuna 1,20 metrin syvyydessä. Rummun kohdalla vaahtola-
simurskeen paksuus vaihtelee 1,30 metrin ja 1,44 metrin välillä. Paksuus vaihtelee leikkauspoh-
jan kaltevuudesta johtuen. Kuvassa on nähtävillä myös vanhaa penger- ja vastapengerraken-
netta 

 
Kuva 2.   Poikkileikkaus rummun kohdalta (Hippeläinen 2018). 
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Kuvassa 3 on esitetty pohjamaan kuormituksen muutos kevennysrakenteen rakentamisen 
myötä. Suurin pohjamaan kuormituksen muutos tapahtuu rummun ympärillä. 

 
Kuva 3. Pohjamaan kuormituksen keventyminen (Hippeläinen 2019). 
 
Vaahtolasimurskeen ongelmaksi ratarakenteena voi koitua sen pieni puristuslujuus. Pienen pu-
ristuslujuuden vaarana on, että raskaasti kuormitetun raiteen alla vaahtolasimurske rakeet hie-
nontuvat, rakenne tiivistyy ja puristuu kokoon, mikä aiheuttaa raiteen painumaa. Painuminen 
voi aiheuttaa jatkuvaa kunnossapitotarvetta radalle ja näin lisää kustannuksia. 
 
Rakennuskohde on koerakenne, jossa tutkitaan vaahtolasimurskeen soveltuvuutta rataraken-
teeksi. Rakentamisen aikana rakenteeseen asennetaan painumaletku ja painumatankoja, mita-
taan vaahtolasimurskeen tiivistymistä ja kantavuutta, sekä otetaan rakeisuusnäytteitä. Raken-
tamisen jälkeen kohteessa mitataan rakenteessa painumia. Koerakenteelle on tehty erillinen 
vaahtolasimurskeen seurantasuunnitelma, jossa painumien seurantajaksoksi on suunniteltu 
seitsemän kuukautta. Tämän työn painumien seuranta rajautuu seurantasuunnitelmassa esi-
tettyyn seitsemään kuukauteen.  
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3  VAAHTOLASIMURSKEEN LAATUVAATIMUKSET 
JA LAADUNVARMISTUS 

3.1  Laadunvarmistusjärjestelmä, CE-merkintä ja 
standardi 

Vaahtolasimurske on uusiomateriaalia. Uusimateriaalien tuottajilla tulee olla laadunvarmistus-
järjestelmä. (Uusiomaanrakentaminen n.d..) Foamit-vaahtolasimurskeen valmistajan, Uusioai-
nes Oy:n toimintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristöstandar-
dien mukaisesti. Standardissa ISO 9001 määritellään laadunvalvontajärjestelmän perusvaati-
mukset, jotka organisaation on täytettävä, jotta se voi osoittaa kykynsä tuottaa johdonmukaisia 
tuotteita. ISO 14001 on ympäristöjärjestelmästandardi, joka määrittää ympäristöjärjestelmän 
vaatimukset.  (Uusioaines Oy n.d.b; Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2017, 4: Suomen Stan-
dardisoimisliitto SFS ry n.d..) 
 
CE-merkittyjen uusiomateriaalien tulee täyttää eurooppalaisten tuotestandardien vaatimukset 
(Uusiomaanrakentaminen n.d.). Uusioaines Oy:n valmistava Foamit-vaahtolasimurske on CE-
merkitty tuote, jonka ominaisuudet on ilmoitettu harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 
13055-2 mukaisesti. Foamit-vaahtolasimurske täyttää standartin 2+ vaatimukset, mikä tarkoit-
taa tuotteen olevan sertifioitu. Sertifioinnin eli yritystoiminnan arvioinnin standardin SFS-EN 
13055-2 kriteerien mukaisesti on tehnyt Inspecta Oy. Inspecta Oy on suorittanut tehtaan sisäi-
sen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa 
valvontaa ja on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen. 
(Suoritustasoilmoitus 2013, 1.) 
 
Kevytkiviaines standardi 13055-2 ”Kevytkiviainekset sidottuihin ja sitomattomiin käyttötarkoi-
tuksiin" on kumottu 27.5.2016 ja tilalle on tullut standardi 13055:2016 (SFS Online.fi 2018). 
Euroopan komissio pitää harmonisoitujen standardien luettelossa edelleen vanhaa versiota ky-
seisestä standardista, joten sitä käytetään vielä vaahtolasimurskeen määrittämiseen. Uusi stan-
dardi korvaa vanhan standardin, mutta siitä milloin se tapahtuu ei ole tarkkaa tietoa.  
 
InfraRYL:n (2018, 181145.1.1) vaatimuksena on, että kevennysrakenteena toimivan vaahtola-
simurskeen kelpoisuus on osoitettava CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot 
täytetään. Aiempien tietojen perusteella Foamit-vaahtolasimurske täyttää InfraRYL:n vaati-
mukset. 
 
InfraRYL:ssä (2018, 181145.1.2) ohjeistetaan, että mikäli toimittajalla on ulkopuolisen valvon-
nan alaisena toimiva laadunvarmistus, riittää kunkin toimituserän laatuasiakirjojen tarkistami-
nen, silmämääräiset havainnot ja tarvittaessa pistokoeluonteiset valvontakokeet. Uusioaines 
Oy:n tuottamasta Foamit-vaahtolasimurskeesta ei siis tarvitse teettää rakeisuus- ja tilavuuspai-
noselvityksiä. Tarvittaessa vaahtolasimurskeesta voidaan tehdä pistokoeluonteisia kokeita, jos 
kohteen laadunvarmistus niin vaatii.  
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3.2  Esiraportointi ja ominaisuudet 

Vaahtolasimurskeen ominaisuudet tulee saada selville materiaalitoimittajalta ennen rakentee-
seen asentamista (InfraRYL 2018, 181145.1.2). Suoritustasoilmoitus (DoP) on materiaalin val-
mistajan laatima asiakirja, joka vaaditaan CE-merkintää varten. Siitä löytyy tietoa materiaalin 
ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja laadunvalvonnasta.  
 
Urakoitsijan laaturaportointi (Tiehallinto 2009, 18) julkaisun mukaan urakoitsijan on esirapor-
toitava rakennuskohteessa käytettävät materiaalit, sekä työ- ja laatusuunnitelmat. Suoritusta-
soilmoitus on esiraportointiin käyvä dokumentti materiaalin ominaisuuksista. Tarkemmat ma-
teriaalitiedot löytyvät Foamit-vaahtolasimurskeen omista suunnitteluohjeista. Taulukossa yksi 
on esitetty materiaalin valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia Foamit 60A-vaahtolasimurs-
keesta. 
 
Taulukko 1.  Vaahtolasimurske Foamit 60A:n ominaisuudet (Uusioaines Oy n.d., 5). 
 

Ominaisuus Foamit 60A 

Raekoko 10-60 mm 

Tiheys (irtokuiva) 210 𝑘𝑔/𝑚3(±15%) 

Tiheys (kuiva, tiivistetty) 220-280 𝑘𝑔/𝑚3 

Kuivatilavuuspaino rakenteeseen tiivistettynä 2,2-2,8 𝑘𝑁/𝑚3 

Tilavuuspaino  

   rakenne, jossa toimiva kuivatus 
   rakenne ajoittain veden alla 
   rakenne pitkäaikaisesti veden alla 

3,5 𝑘𝑁/𝑚3 
6 𝑘𝑁/𝑚3 
10 𝑘𝑁/𝑚3 

Tilavuuspaino (nostemitoitus) 3 𝑘𝑁/𝑚3 

Tiivistymiskerroin 1,15-1,25 

Kitkakulma  

   kuormitus yli 100 kPa 
   kuormitus alle 100 kPa 

max. 36° 
max. 40° 

pH-arvo 10 

Vedenläpäisevyys 10-1 m/s 

Vedenimeytyminen 
   Lyhytaikainen (4 viikkoa) 
   pitkäainainen (1 vuosi) 

 
≈ 60 − % 
≈ 100 − % 

Kapilaarinen nousukorkeus 200 mm 

Puristuslujuus/murskautuvuus 
   20% kokoonpuristuma 

 
> 0,9 𝑀𝑃𝐴 

 
Foamit 60A-vaahtolasimurskeen rakeisuudeksi on ilmoitettu 10-60 mm (Foamit, Suunnitte-
luohje infrarakentamiseen n.d, 5). Kevytkiviaines standardin SFS-EN 13055-2 (2004, 8-9) mu-
kaan alikokoisten rakeiden määrä saa olla enintään 15 massaprosenttia ja ylikokoisten 10 mas-
saprosenttia eli näissä määrin ilmoitettu raejakauma voi poiketa. Tiheyden vaihteluväli ±15% 
tulee myös kevytkiviaines standardista SFS-EN 13055-2 (2004, 7), tämä tarkoittaa sitä, että 
vaahtolasimurskeen kuivairtotiheys voi vaihdella 178,5-241,5 kg/m3 välillä. 
 
InfraRYL:ssä (2018, 181145.1.2) on sama vaatimus rakeisuuden osalta kuin SFS-EN 13055-2 
standardissa, mutta kuivatiheydelle vaaditaan enintään 225 kg/m3keskiarvoa ja yksittäinen 
toimituserä voi olla enintään 245 kg/m3.  InfraRYL sallii siis suuremman vaihteluvälin tilavuus-
painon osalta kuin mitä vaaditaan materiaalilta, joka on kevytkiviaines 13055-2 mukaista. Inf-
raRYL ohjeistaa, että materiaali on SFS-EN 13055-2 standardin mukaista, mutta ei vaadi sitä.  
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Kuvassa neljä on esitetty neljän vaahtolasimurskenäytteen rakeisuuden keskiarvo ennen tiivis-
tämisen tuomaa hienontumista 2 mm raekoosta ylöspäin (Köylijärvi 2014, 39).  

 
Kuva 4. Foamit-vaahtolasimurskeen tyypillinen rakeisuuskäyrä ennen tiivistämistä (Uu-

sioaines Oy n.d., 4; Köylijärvi 2014, 39). 
 

3.3  Vaahtolasimurske työmaalla 

Työmaalle toimitetun vaahtolasimurskeen rakeisuus on tarkastettava silmämääräisesti ennen 
ensimmäisen kuorman purkamista. Toimituksen yhteydessä on myös tarkistettava CE-
merkkiasiakirjoista ja lisäkirjoista, että materiaalin ominaisuudet täyttävät suunnittelijan aset-
tamat vaatimukset. (InfraRYL 2018, 181145.1.2.)  
 
Uusioaines Oy:llä on vaatimukset täyttävä laadunvarmistusjärjestelmä, minkä johdosta Infra-
RYL:n (2018, 181145.1.2) mukaan riittää kunkin toimituserän laatuasiakirjojen tarkastaminen, 
silmämääräiset havainnot ja tarvittaessa pistokoeluonteiset valvontakokeet. Jos toimittajalla ei 
olisi laatuvaatimuksia täyttävää laadunvarmistusjärjestelmää, tulisi materiaalista ottaa rakei-
suusnäytteitä InfraRYL:n (2018, 181145.1.2) mukaisesti. Kohteesta otettavat rakeisuusnäytteet 
otetaan vaahtolasimurskeen hienontumisen tutkimista varten, ei laadunvarmistusta varten.  
 
Rakennusvaiheessa tulisi vaahtolasimurskeen ylimääräistä käsittelyä välttää, jotta vaahtolasi-
murske ei hienone turhaan. Vaahtolasimurskeen hienontumisen ollessa merkittävää alenee 
materiaalin kitkakulma (Uusioaines Oy n.d., 5).  
 
Suunnittelu- sekä rakennusvaiheessa on huomattava myös, että vaahtolasimurske on emäksi-
nen materiaali ja se voi aiheuttaa korroosiota ja vaurioittaa sen kanssa kosketuksissa olevia 
rakenteita. Vaahtolasirakenteen ja sinkityn rakenteen välissä on käytettävä suodatinkangasta 
(Uusioaines Oy n.d., 7). Emäksisyyden takia rakenteessa on käytettävä suodatinkankaita ja luji-
teverkkoja, jotka kestävät vaahtolasimurskeen emäksisyyden.   
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3.4  Vaahtolasimurskerakenteen alusta 

Kevennysrakenteena toimivan vaahtolasimurskerakenteen alusta tulee katselmoida ja tarkas-
taa ennen täyttötöiden aloittamista. Maapohjan ominaisuuksia verrataan suunnitelma-asiakir-
joissa esitettyihin tietoihin ja pohjatutkimustuloksiin. Jos pohjaolosuhteet eivät vastaa suunni-
telma-asiakirjoja esitettyä, tulee jatkotoimenpiteistä sopia tapauskohtaisesti. Urakoitsijan kel-
poisuusasiakirjassa on esitettävä vähintään tehdyt tutkimukset ja katselmusten tulokset. Ke-
vennystäyttöä varten tehty kaivanto myös valokuvataan 20-40 metrin välein. (InfraRYL 2018, 
18111.2.4; InfraRYL 2018, 18111.2.1; InfraRYL 2018, 181145.5.) 
 
Kevennysrakenteena toimivan vaahtolasimurskeen alusta ei saa olla routiintunut, vaan sen tu-
lee olla sula ja lumeton. Alusrakenteen pohjan tulee olla myös muotoiltu siten, että vedet pois-
tuvat rakenteesta. Alustassa ei saa olla kuoppia, johon vedet voisivat varastoitua vaan pohjan 
on oltava tasaisesti kalteva, jotta kuivatus toimii. Kevennysrakenteena toimivan vaahtola-
simurskeen alle ei tarvitse rakentaa kuivatuskerrosta. Tästä huolimatta kuivatus tulee aina 
suunnitella ja suunnitelmissa esittää kuivatustaso, sekä vedenpoistuminen vaahtolasiraken-
teesta. (Uusioaines Oy n.d., liite 1; InfraRYL 2018, 181145.2; InfraRYL 2018, 18111.2.1.) 
 
Vaahtolasimurskeella on hyvä vedenläpäisevyys, joka on verrattavissa murskeeseen tai soraan 
raekokojakauman ja raemuodon perusteella. Vaahtolasimurskepenkereen pohjan ja luiskan 
maa-aineksen ollessa huonosti vettäläpäisevää materiaalia rakennetaan reunapenkereeseen 
vettä läpäiseviä purkautumisojia 20-30 metrin välein. Rakenteeseen voidaan rakentaa myös py-
syvä vedenpoistojärjestelmä salaojituksella. Kuivatuksella varmistetaan rakennettavan raken-
teen routimattomuus ja kantavuuden säilyminen. Ratarakenteessa kuivatus on varmistettava 
rakennekerrosten alapintaan saakka. (Uusioaines Oy n.d., 7-8; InfraRYL 2018, 181145.3; Infra-
RYL 2018, 32000; Köylijärvi 2014, 51.) Vaahtolasimurskerakenteessa olevan salaojan ympärys-
täytöstä ei ole ohjeistusta. Tässä kohteessa salaojan ympärillä ei käytetty salaojasepeliä, vaan 
vaahtolasimurske asennettiin suoraan salaojan päälle.  
 
Kevennysrakenteen ollessa osittain vedenpinnan alapuolella on tämä huomioitava mitoituk-
sessa. Veden imeytyminen vaahtolasimurskeeseen nostaa oleellisesti vaahtolasimurskeen tila-
vuuspainoa, joka on huomattavissa taulukossa 1 (s.12) esitetyissä arvoissa. 
 
Vaahtolasimurskepenkereen alusta on mitattava ennen täyttötyötä, jotta voidaan myöhemmin 
laskea täytön tilavuus. Mittaukset tehdään osoittaakseen vaahtolasipenkereen kelpoisuus tii-
viyden osalta. InfraRYL:n mukaan menekkitarkastelu tehdään vertaamalla toimitetun määrän 
tilavuutta rakenteessa olevaan vaahtolasimurskeen tilavuuteen. (InfraRYL 2018, 181145.3; Inf-
raRYL 2018, 181145.5.) Tällä tavalla tehty tarkastelu ei ota huomioon sitä vaahtolasimurskeen 
määrää mitä ei käytetty rakenteeseen vaan tiivistyskerroin lasketaan toimitetusta määrästä. 
InfraRYL:n mukainen tiivistyskertoimen laskentatapa on harhaanjohtava. Tiivistyskertoimelle 
saataisiin oikeellisempi arvo, jos verrattaisiin todellisia rakenteeseen menneitä kuutioita kai-
vantoon tiivistettyihin kuutioihin.  
 
Vaahtolasimurskeen alla tulee käyttää vaatimusten mukaista suodatinkangasta sekä mahdolli-
sesti suunnitelmissa määrättyä lujiteverkkoa. 
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3.5  Kevennysrakenteen rakentaminen 

3.5.1  Yleistä rakentamisesta 

Vaahtolasimurskeeseen ei saa olla sekoittunut muita maa-aineksia, eikä vaahtolasimurske saa 
olla paakkuuntunutta tai jäätynyttä. Talviaikaan on myös huolehdittava, että maapohjasta 
mahdollisimman pieni alue on kerralla alttiina pakkaselle. (InfraRYL 2018, 18111.1.1; InfraRYL 
2018, 18111.3.1.5; Uusioaines Oy n.d., 17.) Täyttötyöt voidaan tehdä tavanomaisilla maanra-
kennuskoneilla (Uusioaines Oy n.d., 4). 
 
Suurin sallittu tiivistetyn vaahtolasimurskekerroksen pinnan poikkeama alaspäin on keskimää-
rin enintään 50 mm. Suurin sallittu yksittäinen pinnan poikkeama alaspäin saa olla 100 mm. 
Luiskan sallittu poikkeama vaakasuunnassa ulospäin on 150 mm. (InfraRYL 2018, 181145.4.) 
 
Luiskissa vaahtolasimurske tulee suojata vähintään 0,5 metriä paksulla tukimaakerroksella (Inf-
raRYL 2018, 181145.3). InfraRYL:ssä ei ole vaatimusta, millä etäisyydellä vaahtolasimurskeen 
pinnan tulisi olla radan korkeusviivasta. Kevytsoran kohdalla tämä etäisyys on 1,4 metriä. Ra-
kennettavassa kohteessa suunnitelmien mukaan vaahtolasimurskeen yläpinta on 1,2 metriä ra-
dan korkeusviivan alapuolella eli noin 1,0 metriä ratapölkyn alapinnan alapuolella.  
 
Liikenneviraston julkaisussa (Köylijärvi 2014, liite 12) on määrätty vaahtolasimurskeen sallittu 
pintajännitys. Sallitun pintajännityksen avulla määritetään vaahtolasimurskeen etäisyys radan 
korkeusviivasta. Sallittu pintajännitys on 75 kPa, jota määrittäessä syklinen kuormitus on huo-
mioitava 1,5 kertaisena.  
 
3.5.2  Tiivistäminen 

Vaahtolasimurske voidaan tiivistää kosteana tai kuivana. Vesipitoisuudella ei ole merkitystä 
vaahtolasimurskeen tiivistymiseen. (Uusioaines Oy n.d., 16; InfraRYL 2018, 181145.3.) InfraRYL 
(2018, 181145.3) ohjeistaa, että ei ole suositeltavaa tiivistää vaahtolasimursketta suoraan 
vaahtolasimurskeen päältä täryjyrällä. Liikenneviraston julkaisu (Köylijärvi 2014, liite 12) taas 
kieltää vaahtolasimurskeen tiivistämisen täryjyrällä suoraan vaahtolasikerroksen päältä. 
 
Kun vaahtolasimursketta levitetään kerroksittain, tulee kerrosten välissä tehtävä esitiivistys 
suorittaa telakonetiivistyksellä tai tärylevyllä (InfraRYL 2018, 181145.3; Uusioaines Oy. n.d, 16; 
Köylijärvi 2014, liite 12). Lopullinen tiivistys tehdään täryjyrällä vaahtolasimurskeen päälle 
asennettavan suojamurskekerroksen päältä. Vaahtolasin ylimääräistä hienontumista tulee vält-
tää rakentamisen aikana. Jos täryjyräys tehtäisiin suoraan vaahtolasimurskeen päältä hienonisi 
vaahtolasimurske turhan paljon.  
 
Vaahtolasimursketta voidaan levittää rakenteeseen enintään 0,6 metrin paksuisina kerroksina 
käyttäen esitiivistämiseen telakonetta. Jos vaahtolasimursketta esitiivistetään tärylevyllä voi-
daan vaahtolasimursketta levittää enintään 0,4 metrin paksuisina kerroksina. Pohjamaan ol-
lessa pehmeää voidaan leikkauspohjan päällä olevaa vaahtolasimurskeen kerrospaksuutta kas-
vattaa 0,9 metriin telakonetiivistyksessä, jotta pohjamaa ei häiriintyisi. Leikkauspohjan ollessa 
hyvin pehmeää tai häiriintymisherkkää, tulisi tiivistäminen tehdä tärylevyllä. (Köylijärvi 2014, 
liite 12; Uusioaines Oy n.d., 16; InfraRYL 2018, 181145:T1.) Paksuilla vaahtolasimurskeraken-
teilla voisi harkita tehtävän vaahtolasirakenteeseen välikerroksen kalliomurskeesta, jotta vaah-
tolasirakenne voitaisiin jyrätä ohuimmissa kerroksissa ja näin varmistua sen tiiviydestä. 
 
Esitiivistämiseen käytettävän telakoneen pohjapaine tulisi olla ohjeiden mukaan 30-50 kPa. Mi-
käli telakoneen pohjapaine ei yllä 30 kPa:n asti tulisi tiivistettävän vaahtolasimurskekerroksen 
paksuus olla ohuempi kuin 0,6 metriä (Uusioaines Oy n.d, 16). InfraRYL (2018, 181145:T1) oh-
jeistaa tärylevyn painoksi 50 – 200kg. Uusioaines Oy:n ja Liikenneviraston julkaisuissa (Uusioai-
nes Oy n.d., 16; Köylijärvi 2014, liite 12) ohjeistetaan tärylevyn painoksi 150 – 200kg, joka on 
huomattavasti suurempi kuin InfraRYL:ssä ohjeistettu minimi tärylevynpaino.  Liikenneviraston 
julkaisu (Köylijärvi 2014, liite 12) määrää täryvalssijyrän painoksi maksimissaan 5 tonnia.  
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Täryjyräys tulisi aloittaa pienellä amplitudilla, jota tarpeen mukaan kasvatetaan. Jos käytettä-
vän täryjyrän paino on huomattavasti ohjeistusta suurempi, voisi ajatella jyräyksen tehtävän 
pelkästään valssaamalla.  
 
Käytettäessä telakonetta esitiivistämiseen tiivistäminen tehdään siirtymällä puoli telan leveyttä 
kerrallaan (Uusioaines Oy n.d., 16). Uusioaines Oy:n ohje ”Suunnitteluohje infrarakentamiseen 
(n.d.)” mukaan esitiivistysvaiheessa ylityskertojen määrä on oltava kaksi tai enemmän, mutta 
Liikenneviraston julkaisun (Köylijärvi 2014, liite 12) mukaan ylityskertojen määrä on oltava neljä 
tai enemmän. Rakennuskohteen työselosteessa ylityskertojen määräksi on määrätty neljä ker-
taa tai enemmän. ”Esitiivistys on riittävä, kun pinta on tasainen ja teloista ei jää painumajälkiä 
vaahtolasikerroksen pintaan” (Köylijärvi 2014, liite 12; Uusioaines Oy n.d., 16). 
 
Aiemmin esitetyn enimmäispaksuuden lisäksi tiivistettävälle vaahtolasimurskekerrokselle on 
myös minimipaksuus, jonka päältä tiivistys voidaan suorittaa. InfraRYL:n (2018, 181145.3) mu-
kaan vaahtolasimurskeen minimitiivistyspaksuus on noin 100 mm. Kiilamaisissa rakenteissa, 
joissa vaahtolasimurske levitetään rakenteeseen useampana kerroksena, tulee tämä huomi-
oida tekemällä levitettävien vaahtolasimurskekerrosten kiilojen päihin porrastus, jotta tiivistet-
tävän kerroksen minimipaksuus täyttyy. 
 

3.6  Geotekstiilit ja -lujitteet 

Geotekstiileillä ja -lujitteilla on useita käyttökohteittain laadittuja tuotestandardeja. Käytettä-
vällä tuotteella on oltava käyttökohteen tuotestandardin mukainen CE-merkintä. Standardi 
SFS-EN 13250:2016 määrittää rautateiden rakentamisessa käytettävien geotekstiilien ja vastaa-
vien tuotteiden ominaisuudet. (InfraRYL 2018, 14152.1.)  
 
Suunnitelma-asiakirjoissa on esitettävä lujiteverkon ja suodatinkankaan vaatimukset. Suoritus-
tasoilmoituksessa (DoP) määritetty geotekstiilin tai -lujitteen käyttöikä on tarkoitettu vähim-
mäisarvoksi. ”Todellinen käyttöikä normaaleissa käyttöolosuhteissa voi osoittautua huomatta-
vasti pidemmäksi, jos tuotteeseen ei tule suuria muodonmuutoksia, jotka vaikuttavat raken-
nustuoteasetuksessa määriteltyihin rakenteen olennaisiin vaatimuksiin” (SFS-EN 13250:2016, 
19).  Geotuotteiden suoritustasoilmoituksessa ilmoitettua käyttöikää käytetään tuotteen valit-
semisen apuna ja todellinen suunniteltu käyttöikä lasketaan kohteen olosuhteiden mukaan. 
 
Suunnitelma-asiakirjoissa tulisi määrittää geotekstiilien ja -lujitteiden käyttöikävaatimus. Käyt-
töikään vaikuttaa tuotteen mekaanisten ominaisuuksien pysyvyys pitkäaikaisessa käytössä, 
sekä siihen kohdistuvat rasitukset kuten kemialliset-, biologiset- ja termiset rasitukset. Vaahto-
lasimurske on emäksinen materiaali, jonka takia geotekstiileiltä ja -lujitteilta vaaditaan emäk-
sisyyden kestämistä siten, että se kestää vaatimusten mukaisen käyttöiän. Ratarakenteen vah-
vistus- ja pohjarakenteilla on 100 vuoden käyttöikävaatimus. (InfraRYL 2018, 14152.1, InfraRYL 
2018, 21120.1; InfraRYL 2018b, 31300.) Vaahtolasikohteilla käytettävät tuotteet ovat usein val-
mistettu polypropeenista, joka kestää vaahtolasimurskeen emäksisyyden.  
 
Suodatinkangas 
 
Tässä kohteessa vaaditaan käytettävän N3-luokan suodatinkangasta, joka on valmistettu poly-
propeenista. Suodatinkangas asennetaan vaahtolasimurskeen alapintaan kaivannon pohjalle ja 
luiskien osuudelle. Vaahtolasimurskekerroksen päälle ei suunnitelmien mukaan asenneta suo-
datinkangasta. Vaahtolasimurskekerroksen yläpuolella voisi käyttää myös suodatinkangasta, 
tällä varmistuttaisiin materiaalien sekoittumiselta, jos rakenne tarvitsee joskus kaivaa auki. 
Suodatinkangas limitetään 0,5 metrin verran. InfraRYL ohjeistaa, että ratarakenteissa suodatin-
kangas tulisi levittää radan pituussuuntaisesti. (VR Track 2017; InfraRYL 2018, 21120.3.)  
 
Lujiteverkko 
 
Lujiteverkko asennetaan suodatinkankaan päälle kaivannon pohjalle. Rakennuskohteen työ-
selosteessa lujiteverkolle on asetettu vaatimuksia leveyden, silmäkoon, tuotteen materiaalin ja 
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vetolujuuksien osalta. Leveyden tulee olla yli 4 metriä, silmäkoon 30 – 40 mm, tuotteen mate-
riaalin polypropeenia ja biaksiaalinen vetolujuus pituus- ja poikkisuunnissa vähintään 30/30 
kN/m. Työselosteessa mainitaan, että lujiteverkon asennus tehdään valmistajan ohjeen mukai-
sesti. (VR Track 2017.) 
 
Verkon valmistajan ohjeen mukaan lujiteverkko tulee limittää 300 mm, sekä poikki- että pitkit-
täissuunnassa. Lujiteverkko voidaan myös liittää mekaanisesti toisiinsa, jos projektikohtaiset 
suunnitelmat niin vaativat. Pohjaolosuhteiden ollessa hyvin pehmeät, voi verkkojen limitystä 
joutua kasvattamaan tai liittämään verkot nippusiteillä toisiinsa, jotta voidaan varmistaa ver-
kon paikallaan pysyminen täyttötyön aikana. Ennen täyttömateriaalin asentamista tulee vielä 
varmistaa, että verkko on oikeinpäin suunnattu, mikäli biaksiaalinen vetolujuus pituus- ja poik-
kisuunnassa ovat erisuuruiset. Lisäksi asentamisen jälkeen tulee tarkastaa, että verkko ei ole 
vaurioitunut. Vaurioitunut kohta tulee korvata uudella verkolla tai paikata kohta verkkokaista-
leella. (Gmbh & Co. KG Germany n.d..)  
 

3.7  Ympäristö ja turvallisuus 

Foamit vaahtolasimurske on CE-merkitty tuote ja sen käyttö rakennuskohteissa ei vaadi ympä-
ristölupaa. Vaahtolasimurskeeseen käytetty kierrätyslasi puhdistetaan ja jauhetaan ennen val-
mistamisprosessia. Valmis vaahtolasimurske ei sisällä orgaanisia aineita, eikä siitä liukene hai-
tallisia aineita tavanomaisissa käyttökohteissa. Kierrätyslasin käyttö säästää neitseellisiä luon-
nonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä. (Uusioaines Oy, n.d.b.) Tuotteen CE-merkinnässä huo-
mioidaan lisäksi tuotteen ominaisuudet terveyden, puhtauden ja ympäristön kannalta (Uusio-
aines Oy n.d., 17). 
 
Ramboll Finland Oy:n tekemässä tutkimuksessa (Foamit®-vaahtolasi, Kulkeutumisriskin tarkas-
teluja pohjavesialueilla 2013, 16) ei todettu, että vaahtolasimurskeen käytöstä aiheutuisi poh-
javedenpilaantumisriskiä päällystetyissä tierakenteissa eikä sorateillä.  Vaahtolasimurskepölyn 
leviäminen on estettävä ympäristöön kastelulla (InfraRYL 2018, 181145.6). Vaahtolasimurs-
ketta tulisi kastella myös työn tekemisen aikana, mikäli vaahtolasimurske pölyää paljon ja hait-
taa työskentelyä. Pölyävän vaahtolasimurskeen käsittelyssä tulee käyttää suojalaseja ja hiuk-
kassuodattimella varustettua hengityssuojainta. Vaahtolasimurskeen pitkäaikainen käsittely ai-
heuttaa ihoärsytystä. (Uusioaines Oy n.d., 17.) Vaahtolasimurskeen käyttöturvallisuustiedot-
teen saa materiaalin toimittajalta.  
 
Liikenneviraston julkaisussa (Köylijärvi 2014, 22) sanotaan, että koska vaahtolasimurske laske-
taan teolliseksi rakennustuotteeksi, se ei saa sekoittua luonnonmateriaalin kanssa. Vaahtolasi-
murske tulee erottaa alapuolisista ja yläpuolisista rakenteista sekä pohjamaasta suodatinkan-
kaalla. Tällä varmistetaan, etteivät materiaalit sekoitu rakenteessa. Rakenteen purkuvaiheessa 
mahdollistetaan myös se, että lajikkeet saadaan eroteltua eri käyttötarkoituksiin.  
 
InfraRYL (2018, 181145.3) vaatii, että ”vaahtolasimurskeen ja maakerroksen välissä käytetään 
suodatinkangasta”. Tätä vaatimusta ei ollut vielä 2017 vuoden InfraRYL:ssä, jota käytettiin, kun 
rakennuskohdetta suunniteltiin. InfraRYL:ssä ei ole tarkennusta tarkoitetaanko tällä sitä, että 
vaahtolasimurskeen ympärillä tulisi käyttää suodatinkangasta. Rakennuskohteessa suodatin-
kangas asennettiin kaivannon pohjan ja luiskien osuudelle, mutta ei vaahtolasimurskekerrok-
sen ja yhdistetyn eristys- ja välikerroksen väliin.  
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4  VAAHTOLASIMURSKERAKENTEEN 
TUTKIMUKSET 

4.1  Tilavuuspainon ja tiivistyskertoimen määritys 

4.1.1  Menekkitarkastelu 

Vaahtolasimurskerakenteen yhtenä laadunvarmistuskeinona on menekkitarkastelu, kuten on 
esitetty aiemmin kohdassa ”3.4 Vaahtolasimurskerakenteen alusta”. Rakenteen menekkitar-
kastelu tehdään mittaamalla kaivannon pohja sekä täyttötyön ja tiivistämisen jälkeen vaahto-
lasimurskeen yläpinta. Näillä mittauksilla saadaan selville mihin tilavuuteen vaahtolasimurske 
tiivistyi. Tätä tilavuutta verrattaan kuormakirjoissa ilmoitettuihin toimitettuihin määriin ja näin 
saadaan tiivistyskerroin rakenteelle. Tällä tavalla laskettu tiivistyskerroin ottaa huomioon jäl-
jelle jääneen vaahtolasimurskeen. Mikäli vaahtolasimursketta on jäänyt varastokasalle tai huk-
kakuutioita on oleellisesti, ei tiivistyskertoimen arvo ole oikeassa suuruudessa.  
 
Vaahtolasimurskeen seurantasuunnitelmassa (liite 1) on määritetty, kuinka rakennuskohteessa 
vaahtolasimurskeen menekkitarkastelu tehdään. Seurantasuunnitelmassa mittaukset toteute-
taan InfraRYL:n vaatimuksia tarkemmin. Lisäksi tarkoituksena on määrittää tilavuuspaino vaah-
tolasimurskeelle rakenteessa. Seuraavissa kappaleissa on esitetty, kuinka kyseiset mittaukset 
tehtiin rakennuskohteessa.  
 
4.1.2  Rakenteeseen menneen vaahtolasimurskeen määrän mittaaminen 

Vaahtolasimurske säilytettiin työmaalla ennen rakenteeseen asentamista kasalla. Tämän takia 
varastokasasta rakenteeseen menneen vaahtolasimurskeen määrä tuli mitata työmaalla. Jos 
vaahtolasimurske olisi kaadettu suoraan kuorma-autosta rakenteeseen, kyseisiä varastokasan 
mittauksia ei olisi tarvinnut tehdä. 
 
Työmaalla ennen vaahtolasimurskeen toimitusta tasattiin varastokasalle tasainen pohja. Tästä 
varastokasan pohja-alueesta otettiin takymetrimittauksia, joiden avulla voitiin muodostaa malli 
maanpinnasta. Tämä maanpinnan malli toimi tilavuuslaskennassa lähtötasona, toisin ajateltuna 
malli oli varastokasan pohja. 
 
Kun kaikki vaahtolasimurske oli toimitettu työmaalle, tehtiin vaahtolasimurskeen varastoka-
sasta UAV-keilaus. UAV-keilauksessa varastokasa lennetään ylitse miehittämättömällä ilma-
aluksella, jossa on laserkeilauslaitteisto. UAV-keilaus ottaa neliön alueella noin 30 mittapis-
tettä, joiden tarkkuus on noin 2-3 cm. UAV-keilauksen tarkkuudesta ja varastokasan suuresta 
alueesta johtuen tilavuuslaskennan tarkkuus on noin 10m3. Takymetrimittauksista tehdyn poh-
jamaamallin ja UAV-keilauksesta tehdyn varastokasamallin avulla voitiin laskea toimitetun 
vaahtolasimurskeen tilavuus työmaalla. 
 
Rakennuskohteessa kaikki työmaalle toimitettu vaahtolasimurske käytettiin rakenteeseen. 
UAV-keilaus oli tarkoituksena vielä toistaa jäljelle jääneestä varastokasasta, jotta oltaisiin voitu 
laskea täyden varastokasan ja jäljelle jääneen varastokasan mallien erotuksella rakenteeseen 
menneen vaahtolasimurskeen määrä. Tätä keilausta ei siis nyt tarvittu. 
 
4.1.3  Vaahtolasimurskerakenteen tilavuus ja tilavuuspaino 

Maaleikkaustyön aikana kaivannon pohjaa mitattiin takymetrimittauksin. Kaivannon pohjan 
mittapisteiden avulla voitiin muodostaa kaivannosta 3D-malli tilavuuslaskentaa varten. Kun 
vaahtolasimurske oli täytetty ja tiivistetty rakenteeseen, otettiin vaahtolasimurskeen yläpin-
nasta tarkepisteitä liitteessä yksi olevan seurantasuunnitelman mukaisesti. Vaahtolasimurs-
keen yläpinnan mittapisteiden avulla voitiin muodostaa malli vaahtolasimurskeen yläpinnasta. 
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Kaivannon pohjamallin ja vaahtolasimurskeen yläpintamallin avulla voitiin määrittää esitiiviste-
tyn vaahtolasimurskeen tilavuus rakenteessa.  
 
Kuormakirjoista saadun massan avulla voitiin laskea tiivistetyn vaahtolasimurskeen tiheys. Ra-
kenteessa olevan vaahtolasimurskeen vesipitoisuutta ei selvitetty, joten rakenteessa olevan 
vaahtolasimurskeen todellista tiheyttä ei tiedetä, koska vesipitoisuus vaikuttaa oleellisesti 
vaahtolasimurskeen painoon. 
 
4.1.4  Kaivannon mittaaminen 

Kaivannon tilavuus mitattiin takymetrimittauksin vaahtolasimurskeen seurantasuunnitelman 
mukaisesti. Suunnitelmassa on määrätty, että takymetrimittaukset tulee suorittaa 10 metrin 
välein poikkileikkauksittain viidestä pisteestä, sekä kaikista pääte- ja taitepisteistä. Kuvissa viisi 
ja kuusi on havainnollistettu teoreettiset mittauspisteet.  
 
Kuvassa viisi on esitetty kaivannon pituusleikkaus. Punaisilla nuolilla on esitetty kohdat, josta 
mittaukset on suunniteltu otattavan. Sinisillä nuolilla on merkitty kaivannon taite- ja päätepis-
teet, josta mittaukset myös suoritetaan. 

 
Kuva 5.  Kaivannon pituusleikkaus ja teoreettiset mittauspisteet (Hippeläinen 2018). 
 
Kuvassa kuusi on esitetty kaivannon poikkileikkaus. Kaivannonpohja mitataan jokaisesta mit-
tauspoikkileikkauksesta kaivannon keskeltä ja molemmista reunoista, sekä molemmin puolin 
kaivantoa maanpinnan ja kaivannon luiskan taitepisteestä. 

 
Kuva 6. Kaivannon poikkileikkaus ja mittauskohdat (Hippeläinen 2018). 
 
Kuvissa viisi ja kuusi esitettyjen pisteiden avulla pystytään määrittämään tutkimuksen kannalta 
riittävän tarkasti kaivannon muoto ja asema. Mittauspisteitä kaivannon pohjasta otetaan noin 
80 kappaletta.  
  



 20 

4.1.5  Tiivistymismittaukset 

Kohteessa tehtiin seurantasuunnitelman (liite 1) mukaiset tiivistymismittaukset vaahtola-
simurskeen tiivistymisen tutkimista varten. Vaahtolasimurske levitettiin rakenteeseen kolmena 
kerroksena. Kaikista näistä kolmesta vaahtolasimurskekerroksesta tutkittiin rakenteen tiivisty-
mistä. InfraRYL:n ohjeena on, että liikennekuormitetuissa vaativissa rakenteissa vaahtola-
simurskeen tulisi tiivistyä 15-25% (2018, 181145.3). 
 
Kun vaahtolasimurskekerros oli levitetty rakenteeseen, mitattiin vaahtolasimurskeen pinta. 
Mittaukset toistettiin telakoneella tehtävän esitiivistämisen jälkeen. Näitten mittausten ero-
tuksella saatiin laskettua, kuinka paljon vaahtolasimurske tiivistyi esitiivistyksestä johtuen. 
Vaahtolasikerroksista tehdyt mittaukset tehtiin poikkileikkauksittain kymmenen metrin välein 
kahdesta pisteestä. 
 
Kun vaahtolasirakenne oli täytetty tavoitetasoon, telakonetiivistykset ja mittaukset tehty, levi-
tettiin vaahtolasimurskeen päälle noin 0,2 metriä paksu suojamurskekerros. Suojamurskeker-
roksen päältä suoritettiin täryjyräys, jonka jälkeen vaahtolasimurskeen pinta kaivettiin esiin 
kymmenestä kohdasta ja mitattiin vaahtolasimurskeen pinnan korkeustaso. Näillä mittauksilla 
oli tarkoitus saada selville täryjyräyksen aiheuttama tiivistyminen. Mitatut pisteet olivat kuiten-
kin ylemmällä tasolla kuin ylimmäisen kerroksen esitiivistymisen jälkeen tehdyt mittaukset eli 
mittausten perusteella vaahtolasimurskeen yläpinta olisi noussut täryjyräyksen seurauksena. 
Tämä johtuu luultavasti siitä, että vaahtolasimurskeen ja suojamurskekerroksen materiaali ovat 
sekoittuneet täryjyräyksestä johtuen sen verran, että jyräyksen jälkeen on ollut vaikea erottaa 
missä menee kerrosten raja. Jos tätä halutaan tutkia jatkossa tarkemmin, tulisi mittapisteet 
suunnitella ennakkoon paremmin ja lisätä kerrosten väliin selvä merkki, jolla voitaisiin erottaa 
kerrosten rajapinta, esim. suodatinkankaan palanen. 
 

4.2  Rakeisuusnäytteen ottaminen  

Vaahtolasirakenteesta suunniteltiin otettavaksi yhteensä kuusi rakeisuusnäytettä. Kaikki rakei-
suusnäytteet otettiin ylimmäisestä vaahtolasimurskekerroksesta siten, että näytteitä otettiin 
rakenteeseen levityksen jälkeen, telakonetiivistyksen jälkeen ja täryjyrällä tehtävän lopullisen 
tiivistämisen jälkeen. Kaikissa edellä mainituista vaiheissa otettiin kaksi rakeisuusnäytettä.  
 
Näytteenottokohtiin asennettiin vaahtolasimurskeen seurantasuunnitelman (liite 1) mukainen 
suodatinkankaan palanen. Suodatinkangas asennettiin ylimmäisen vaahtolasimurskekerroksen 
alapintaan eli toisen tiivistetyn vaahtolasimurskekerroksen päälle. Suodatinkankaan tarkoituk-
sena oli saada kerätty vaahtolasimurskeen hienoaines. Ilman suodatinkangasta hienontunut ai-
nes olisi varissut alempiin vaahtolasimurskekerroksiin.  
 
Hienontumisen tutkimiseksi vaahtolasimurskeesta on otettava tarpeeksi suuri näyte, josta voi-
daan laboratoriossa standardin SFS-EN 932-2 mukaisesti jakaa edustava näyte seulomista var-
ten. Tällä työmaalla otetut näytteet olivat noin 50 litraa.  
 
Liikennevirasto edellyttää, että rakeisuusnäytteet tulee tutkia PANK-hyväksytyssä laboratori-
ossa (Inspecta.fi n.d). Vaahtolasimurskeen seulomisesta ei kuitenkaan ole kokemusta kuin 
muutamalla laboratoriolla Suomessa, joten PANK-hyväksyntää tärkeämmäksi katsottiin koke-
mus vaahtolasimurskeen seulomisesta, mitä painotettiin vaahtolasimurskeen seurantasuunni-
telmassa. Rakeisuusnäytteet tutkittiin Rambollin laboratoriossa Luopioisissa, joka on ollut mu-
kana, kun Uusioaines Oy tuotteisti vaahtolasimursketta markkinoille. 
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4.3  Levykuormituskokeet 

Levykuormituskokeilla selvitetään rakenteen kantavuutta ja tiiviyttä. Kokeessa kuormitetaan 
tutkittavaa maaperää pyöreän muotoisen aluslevyn välityksellä. Levyn painuman ja kuormituk-
sen suuruuden perusteella voidaan laskea rakenteelle kantavuutta kuvaava arvo, muodonmuu-
tosmoduuli. Levykuormituskokeella tutkitaan myös rakenteen tiivistystyön laatua tiiviyssuh-
teella. Kokeessa suoritetaan kaksi kuormitusjaksoa. 
 
InfraRYL (2018, liite 2) mukaan kantavuusarvot määritetään 30% - 70% väliltä maksimi kuormi-
tuksesta. Tämä tarkoittaa, että jos maksimikuorma levykuormituskokeessa on 60kN, tulee kan-
tavuusarvo laskea 18kN – 42kN väliltä. InfraRYL:n mukainen tulkinta tapa ei ole vielä vakiintu-
nut ja yleensä levykuormituskokeet tulkitaan vieläkin maksimi- ja minimikuorman väliltä (Kop-
pana 2017, 45).  
 
Kuvassa seitsemän on esitetty muodonmuutosmoduulin määrittäminen. Vaaka-akseli kuvaa 
kuormitusta, jonka maksimiarvo on levykuormituskokeessa käytetty maksimikuorma. Levy-
kuormituskokeessa yleensä käytetään, joko 60kN tai 40kN maksimikuormaa. Rakennuskoh-
teessa eristys- ja välikerroksen päältä maksimikuormana käytetään 60kN, kuormitusportaitten 
ollessa 10, 18, 30, 42, 50 ja 60kN. Vaahtolasimurskeen päällä olevan suojamurskekerroksen 
päältä levykuormituskokeiden maksimikuormana käytetään 40kN, kuormitusportaiden ollessa 
6, 12, 20, 28 ja 40kN. Suojamurskekerroksesta tehtävät levykuormituskokeet tehdään pienem-
mällä maksimikuormalla, jotta vältytään maaperän murtumisen tapahtuminen tutkimuspis-
teessä. 
 
Kuvan seitsemän pystyakselilla on esitetty painuma. Δ𝑆1-arvo kuvaa ensimmäisen kuormitus 
jakson painumaa. Painuma alkaa, kun kuormitus on 30% maksimikuormasta ja päättyy kun 
kuormitus on 70% maksimikuormasta. Δ𝑆2-arvo kuvaan toisen kuormitusjakson painumaa sa-
malla kuormitusvälillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 7. Muodonmuutosmoduulin määrittäminen (InfraRYL 2018, liite 2). 
 
InfraRYL:n (2018, 21230.4) välikerroksen päältä tehtävien levykuormituskokeiden kantavuus-
vaatimuksena on, että keskimääräinen kantavuus 𝐸2 on 180 MPa ja yksittäinen mittaus on vä-
hintään 150 MPa. Työselosteessa tiiviyssuhteen vaatimukseksi on asetettu ≤ 2,0. Yksittäinen 
levykuormituskokeen tulos saa poiketa InfraRYL:n 21230:T2 taulukon mukaisesti. 
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Kokeen suoritus 
 
Levykuormituskokeen aikana ei tulisi tehdä koepisteen lähellä töitä, jotka voivat aiheuttaa vir-
hettä mittakelloon. Esimerkiksi tiivistäminen tai työkoneella ajaminen koepisteen lähellä ko-
keen aikana aiheuttaa tärinää. 
 
Levykuormituskokeen vastapainokone on oltava riittävän raskas. Vastapainona tulisi käyttää 
tela-alustaista konetta. Jos työkoneessa on kumipyörät, voi tunkkauksen aikana ilmetä työko-
neen joustoa. Tunkkauspiste työkoneen alapuolella on myös valittava oikein. Jos tunkkaus suo-
ritetaan kaivinkoneen alta keskeltä pohjalevyä, voi pohjalevy joustaa. Tunkkauspiste tulisi olla 
kaivinkoneen pohjalevyn reunojen kohdilla, jossa joustoa ei esiinny.  
 
Levykuormituskoepisteen alustasta on poistettava irtonainen maa-aines ja kohta on tasattava 
ohuella 0,5 mm – 2,0 mm hiekkakerroksella. Levykuormituskoelaitteiston teräslevy asennetaan 
hiekan päälle ja hiekka esitiivistetään kuormittamalla levyä tunkin avulla 3,5 kN voimalla. Esi-
kuormituksen jälkeen mittakello nollataan. (Tielaitos 1990, 115.) 
 
Tämän jälkeen kuormitus nostetaan ensimmäiseen kuormitusportaaseen ja kun painumano-
peus on alle 0,1 mm/min merkitään painemittarin lukema ja toteutuneet painumat ylös. Luke-
mat merkitään ylös jokaisen kuormitusportaan kohdalla. Kun maksimikuorma on saavutettu, 
vapautetaan tunkin tuoma kuormitus hitaasti pois. Näiden tulosten avulla lasketaan muodon-
muutosmoduuli eli kantavuus 𝐸1. (Tielaitos 1990, 115.) 
 
Kun kuormitus on vapautettu, toistetaan kuormitusportaat samalla tavalla ja jokaisen kuormi-
tusportaan jälkeen merkitään lukemat ylös. Tämän toisen kuormitussarjan avulla lasketaan 
kantavuus 𝐸2. (Tielaitos 1990, 115.) 
 
Kokeen tuloksilla voidaan laskea 𝐸1 ja 𝐸2 muodonmuutosmoduulit. Edelleen muodonmuutos-
moduulien avulla voidaan laskea muodonmuutosmoduulien tiiviyssuhde.  (Tielaitos 1990, 115.) 
 
Työmaalla tehdyt levykuormituskokeet 
 
Vaahtolasikohteessa tehtiin yhteensä neljä levykuormituskoetta. Kaksi koetta tehtiin, kun ra-
kenne oli täytetty ja tiivistetty suojamursketasoon ja kaksi koetta yhdistetyn eristys- ja väliker-
roksen päältä.  
 
Vaahtolasimurskeen seurantasuunnitelmassa (liite 1) sanotaan, että vaahtolasimurskeen pin-
nasta tulee tehdä myös levykuormituskoe. Tämän levykuormituskokeen ongelmaksi koitui työ-
maalla levykuormituskokeessa käytetyn tunkin varren pituus. Kun suojamurskekerrosta kaivet-
tiin pois noin 0,2 metriä paksu kerros ja kaivinkone ajettiin tämän montun päälle, ei levykuor-
mituslaitteiston tunkki enää yltänyt tunkkaamaan kaivinkoneen pohjalevyä vasten. Tämä koe 
korvattiin Loadman-kokeella. Levykuormituskokeiden ja Loadman-pudotuspainolaitteen tulok-
set on esitetty myöhemmin kappaleessa ”6.3 Kantavuuskokeiden tulokset”, sekä tarkemmin 
liitteissä 8-10. 
 

4.4  Painumamittaukset ja jälkiseuranta 

Painumamittauksen tarkoituksena on saada tietoa vaahtolasimurskeen painumisesta, toisin sa-
nottuna tiivistymisestä raskaan kuormituksen alla. Laskennallisesti pohjamaan ei pitäisi painua 
rummun kohdalla, joten kaikki syntyvät painumat tulisivat teoriassa tällä kohtaa rakenteen tii-
vistymisestä. Painumaseurantaa tehdään ratapölkkyjen mittapisteistä, sekä rakenteeseen 
asennettavien painumalevyjen tangon yläpäästä. Lisäksi rakenteeseen asennetaan yhteen 
poikkileikkaukseen painumaletku. 
 
Mittapisteet mitataan rakentamisen jälkeen ennen radan liikenteelle luovutusta, sekä sen jäl-
keen kuukauden ajan kerran viikossa. Ensimmäisen kuukauden jälkeen mittaustiheys muuttuu 
tehtäväksi kerran kuukaudessa. Mittausjakson kokonaispituus on seitsemän kuukautta tässä 
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työssä. Tämän työn tekemisen aikana päätettiin jatkaa painumamittauksia kahden vuoden ajan 
rakentamisesta. Seuraavien kappaleiden alla esitetään, kuinka eri mittauspisteet on rakennettu 
tutkittavalle osuudelle ja missä ne sijaitsevat.  
 
Painumalevyt 
 
Vaahtolasimurskeen seurantasuunnitelmassa (liite 1) painumatankoina oli ajateltu käytettävän 
ruuvipaaluja, jotka oli tarkoitus asentaa rakenteeseen viimeisenä ruuvaamalla. Ruuvipaalut 
päädyttiin kuitenkin korvaamaan painumalevyillä työsuunnitelmien laatimisvaiheessa. Kuvassa 
kahdeksan on esitetty, miten painumalevy asennettiin rakenteeseen. 

 
Kuva 8. Painumalevy rakenteessa (Hippeläinen 2018). 
 
Painumalevyt päätettiin asentaa suojamurskekerroksen päälle täryjyräyksen jälkeen. Näin voi-
tiin taata, että vaahtolasimurske tiivistyi kunnolla myös painumalevyjen alta. Jos painumalevyt 
olisi asennettu vaahtolasimurskeen pintaan, olisi suojamurskekerroksen päältä tehtävän jy-
räyksen aikana kierrettävä painumatangot ja näin painumatankojen alapuoliset kerrokset eivät 
olisi tiivistyneet kunnolla, mikä olisi aiheuttanut virheellistä painumaa painumalevyyn. Painu-
malevyt olisi voinut asentaa täryjyräyksen jälkeen vaahtolasimurskeen pintaan, mutta sitten 
olisi suojamurskekerrosta joutunut purkamaan pois. Työmaalla katkon pituus oli rajallinen ja 
työmaa-aikataulu tiukka ja tästä syystä painumatankoja ei kaivettu vaahtolasimurskeen pin-
taan. 
 
Kuvassa yhdeksän on esitetty karttakuva asennetuista painumalevyistä. Painumalevyjä asenne-
tiin rakenteeseen 12 kappaletta. Kymmenen näistä sijaitsee keskellä raidetta tasaisin välein ja 
kaksi jätkänpoluilla painumaletkun kanssa samassa poikkileikkauksessa. Painumatanko numero 
kuusi (PT6) asennettiin muutama metri väärään sijaintiin. 

 
Kuva 9. Painumalevyjen sijainti karttakuvana (Hippeläinen 2018). 
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Painumalevyillä pystytään tutkimaan vaahtolasimurskekerroksen yläpinnan alenemista, joka ai-
heutuu vaahtolasimurskekerroksen tiivistymisestä. Painumalevyihin syntyy painumaa myös 
suojamurskekerroksen tiivistymisestä, mutta tätä voidaan pitää vähäisenä. Ennen raiteen lii-
kenteelle avaamista painumalevyjen maanpinnalle tulevien tankojen päiden korkeustaso mita-
taan. Tämä mittaus toimii lähtötasona ensimmäisen kuukauden painumamittauksille. Ensim-
mäisen kuukauden aikana rakentamisen jälkeen tankoja mitataan kerran viikossa. Tämän jäl-
keen mittaukset harvenevat kerran kuukaudessa tehtäväksi.  
 
Ratapölkkyjen mittapisteet 
 
Ratapölkyistä mitattiin koko rakenteen osalta painumaa poikkileikkauksittain. Painumamit-
taukset tehtiin ratapölkkyihin asennettavista erillisistä mittapisteistä. Mittapisteinä käytettiin 
tarrakehyksiä, jotka kiinnitettiin ratapölkkyjen molempiin päihin. Mittapisteitä asennettiin ra-
tapölkkyihin samoihin poikkileikkauksiin painumalevyjen kanssa. Ratapölkkyjen mittapisteitä 
tehtiin koko rakenteen osalla kymmenen metrin välein ja lisäksi ne ulotettiin 20 metriä raken-
nusalueen ulkopuolelle.  
 
Kuvassa kymmenen on esitetty, kuinka ratapölkkyjen mittapisteet sijaitsevat tutkittavalla osuu-
della. Siniset suorakaiteet kuvaavat pölkkyjä johon mittapiste on asennettu. Pölkkyjen mittaus-
pisteet on numeroitu mittausjärjestyksen mukaan. 

 
Kuva 10. Ratapölkkyjen mittapisteiden sijainti karttakuvana (Hippeläinen 2018). 
 
Painumaletku 
 
Painumaletku asennetaan rakenteeseen yleensä leikkauspohjalle tulevien rakennekerrosten 
alle. Rakennuskohteessa painumaletku asennettiin vaahtolasimurskeen ympärille eli sen ylä- ja 
alapuolelle. Ylä- ja alapuolisten paineantureiden avulla voidaan seurata vaahtolasimurskeker-
roksessa tapahtuvaa tiivistymistä. 
 
Kuvassa 11 on esitetty suunniteltu poikkileikkaus painumaletkun kohdalta. Kuvassa huomaa 
punaisella viivalla rakenteessa kulkevan painumaletkun ja poikkileikkauksessa olevat kolme pai-
numatankoa. Painumaletkun ensimmäinen anturi on referenssianturi, joka on kiinnitetty paa-
lutettuun ratajohtopylvään perustukseen. Referenssianturin jälkeen letku menee rakenteen 
alapintaan ja tämän jälkeen kiertää toisen puolen luiskan kautta rakenteen yläpintaan. 

 
Kuva 11. Poikkileikkaus rakenteesta painumaletkun kohdalta (Hippeläinen 2018). 



 25 

Painumaletkun painumien mittaus perustuu hydrostaattisen paineen mittaamiseen letkun eri 
osissa. Hydrostaattinen paine kasvaa lineaarisesti syvyyden funktiona.  Painumattoman refe-
renssianturin avulla voidaan laskea painumat muissa antureissa tapahtuvan hydrostaattisen 
paineenmuutoksen avulla. (Lehtonen 2010, 46.) Painumaletkun sisällä olevaan nesteen painee-
seen vaikuttaa oleellisesti lämpötilamuutokset, joka tulee paremmin esille tämän työn loppu-
osuudessa. Erityisesti referenssianturin sijaintiin tulisi kiinnittää huomiota, koska kaikkien mui-
den antureiden painumat lasketaan tämän anturin kautta. Referenssianturi tulisi asentaa tar-
peeksi syvälle maaperään ja mahdollisesti eristää, jotta nopeat lämpötilavaihtelut eivät pääsisi 
siihen vaikuttamaan. 
 
Painumaletkua käytetään painumatankojen antaman tiedon täydentämiseen, kun halutaan sel-
vittää painumaprofiili penkereen poikkisuunnassa tai lyhyillä matkoilla penkereen pituussuun-
nassa (Liikennevirasto 2011, 10).  
 
Koerakenteessa käytettiin FinMeas Oy:n automaattista painumaletkua (kuva 12), jota voidaan 
seurata etänä internetpalvelun kautta. Maan päälle radan sivuun asennettiin keskusyksikkö, 
johon painumaletku liitettiin. Tämä keskusyksikkö lähettää tiedot internetpalveluun, johon pai-
numatiedot tallentuvat.  

 
Kuva 12. Painumaletku työmaalla ennen asennusta (Hippeläinen 2018). 
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5  HAVAINNOT TYÖMAALLA 

5.1  Työn aloitus 

Työmaalla työ alkoi kiskoelementtien pois nostamisella, jonka jälkeen poistettiin vanha tukiker-
ros ja aloitettiin maanleikkaus. Työmaalla raiteen viereen huoltotielle varastoitiin eristys- ja vä-
likerrosmateriaali, joka toimi työn aikana työtasona. Vaahtolasimurske oli varastoitu eristys- ja 
välikerrosmateriaalin viereen. Kuva 13. havainnollistaa työmaajärjestystä.  
 
Kuvassa 13 kiskoelementit on jo poistettu työalueen osalta ja ollaan aloittamassa vanhan tuki-
kerroksen poistamista. Eristys- ja välikerrosmateriaali on levitetty jo työalustaksi, joka osittain 
sekoittuu vaahtolasimurskekasaan. 

 
Kuva 13. Eristys- ja välikerrosmateriaali ja vaahtolasimurske varastokasoina työmaalla 

(Hippeläinen 2018). 
 

5.2  Suodatinkankaan ja lujiteverkon asennus 

Maanleikkaustyön aikana mitattiin kaivannon pohjaa tässä työssä aiemmin esitellyn ”4.1.4 Kai-
vannon mittaaminen”-kohdan mukaisesti. Ennen suodatinkankaan ja lujiteverkon asennusta 
varmistettiin vielä, että tuotteet olivat suunnitelmien ja vaatimusten mukaisia.   
 
InfraRYL (2018, 21120.3) ohjeistaa, että suodatinkankaat tulisi levittää rakenteeseen radan 
suuntaisesti. Suodatinkangas asennettiin kuitenkin rakenteeseen rataan nähden poikkisuun-
nassa, koska tämä oli työn etenemisen kannalta nopeampaa ja helpompaa. Tällä tavalla oli 
helppoa vaiheistaa leikkaus- ja täyttötyöt, kun työ eteni suodatinkankaan leveyden verran ker-
rallaan. Suodatinkankaat levitettiin radan poikkisuuntaisesti siten, että suodatinkangas tuli 
vaahtolasin alapuolelle ja luiskien osuudelle. Saumat limitettiin pääsääntöisesti noin 0,5 metrin 
matkalta, mutta joidenkin saumojen kohdalla limitys oli tätä pienempi. Lujiteverkko asennettiin 
suodatinkankaan päälle. Kuvassa 14 on suodatinkangas ja lujiteverkko asennettuna leikkaus-
pohjalle ja ensimmäiset vaahtolasimurskekauhalliset täytetty rakenteeseen. 
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Kuva 14. Suodatinkangas ja lujiteverkko leikkauspohjalla (Hippeläinen 2018). 
 

5.3  Täyttötyö 

Kuvassa 14 on täyttötyö lähtenyt käyntiin. Rakenteen päissä vaahtolasimurske levitettiin yh-
dessä kerroksessa ja rummulle päin edetessä joko kahtena tai kolmena kerroksena johtuen kii-
lamaisesta rakennepaksuudesta.  
 
Vaahtolasimurske siirrettiin varastokasasta rakenteeseen kaivinkoneella. Täyttötyön alkaessa 
oli pientä vesisadetta ja vaahtolasimurske ei juurikaan pölynnyt, mutta sateen loppumisesta 
parin tunnin kuluttua vaahtolasimurske pölysi jo sen verran, että täyttötyö vaati hengityssuo-
jainten käyttöä. Vaahtolasimurskeen pöly on hienojakoista lasia.  
 
Vaahtolasimurskeen tasoittaminen ja esitiivistäminen rakenteeseen tehtiin koko rakenteen 
osalla samalla kaivinkoneella, jonka työpaino oli 15 tonnia. Tällä koneella tiivistävä pohjapaine 
oli noin 38-45 kPa. Vaahtolasimurskeen täytön aikana muut raskaammat koneet eivät ajaneet 
vaahtolasimursketäytön päälle.  
 
Esitiivistämisen aikana vaahtolasimurske tiivistyi huomattavasti. Telan ylityskertoja vaahtola-
simurskeen päältä tehtiin suunnitelmien mukaisesti neljä kertaa. Esitiivistyksen jälkeen vaahto-
lasimurskeen pinta oli tasainen ja yli ajaessa kaivinkoneen teloista ei jäänyt painaumia. Vaah-
tolasimurskekerrosten kiilan päihin tehtiin porrastus täytön aikana, jotta ohjeiden mukainen 
100 mm minimi tiivistyspaksuus täyttyi.  
 
Telakoneella vaahtolasimurskeen tiivistystä ei voinut suorittaa aivan vaahtolasikerrosten päistä 
ja sivuista, eikä salaojien tarkastuskaivojen ympäriltä. Näiltä kohdin vaahtolasimurskeen tiivis-
tyksen olisi voinut suorittaa tärylevyllä. Tätä ei kuitenkaan tehty työkohteessa. Rakennuskoh-
teen työselosteessa mainitaan, että esitiivistys tehdään telakoneella, mutta esitiivistämiseen 
voidaan käyttää myös tärylevyä. Tärylevyn käyttöä ei oltu vaadittu, vaan se oli vaihtoehtoinen 
toimintatapa. Jotta esitiivistäminen voitaisiin tehdä luotettavasti koko rakenteen osalta, tulisi 
esitiivistämiseen käyttää telakonetta ja tärylevyä yhdessä. 
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Kuvassa 15 keskellä on kaivinkone, jolla vaahtolasimurske tasoitettiin ja esitiivistettiin raken-
teeseen. Kuvassa Vaahtolasimursketta tasoitetaan rakenteeseen ja vaahtolasimurskeen pin-
nasta otetaan ”4.1.5 tiivistysmittaukset”-kohdassa esitettyjä tiivistysmittauksia.  

 
Kuva 15. Vaahtolasimurske levitettynä rakenteeseen (Hippeläinen 2018). 
 
Kun vaahtolasimurske oli levitetty ja esitiivistetty tavoitetasoon, levitettiin vaahtolasimurskeen 
päälle 200 mm paksu suojamurskekerros, jonka päältä täryjyräys tehtiin. Täryjäräys tehtiin neljä 
kertaa. Kaksi kertaa pienellä amplitudilla ja kaksi kertaa isolla amplitudilla. Jyräykseen käytettiin 
työselosteen mukaista 8 tonnia painavaa jyrää, joka oli yksivalssinen. Liikenneviraston julkaisun 
mukaan (Köylijärvi 2014, liite 12) suojamurskekerroksen päältä tehtävään täryjyräykseen saa 
käyttää maksimissaan 5 tonnia painavaa jyrää. 
 
Kuvassa 16 on esitetty suojamurskekerros täryjyräyksen jälkeen. Täryjyräyksen aikana suoja-
murskekerroksen tiivistyminen ei ollut niin huomattavaa silmin kuin vaahtolasimurskeen esitii-
vistysvaiheessa.  
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Kuva 16. Suojamurskekerros jyrättynä rakenteeseen (Hippeläinen 2018). 
 

5.4  Painumaletkun asentaminen 

Painumaletku asennettiin kuvan 11 (s.24) mukaisesti rakenteeseen vaahtolasimurskekerroksen 

ala- ja yläpuolelle. Alapinnan painumaletku asennettiin rakenteessa olevan suodatinkankaan ja 

lujiteverkon päälle. Painumaletkun asennusalusta tehtiin kivituhkasta. Salaojan kohdalle kivi-

tuhkan alle levitettiin suodatinkankaan palanen, jotta kivituhka ei kulkeudu salaojaan.  

 
Alapinnan painumaletkun osassa oli yhdeksän paineanturia, joista ensimmäinen oli referenssi-
anturi, joka on kiinnitetty ratajohtopylvään perustukseen. Kuvassa 17 on nähtävissä kahdek-
san vaahtolasimurskerakenteen alapinnassa olevaa anturin suojaputkea, jotka on numeroitu 
anturin järjestysnumeron mukaan. Sivulla 25 on kuva (12), kun painumaletku tuotiin työ-
maalle. Painumaletkukerä pyöriteltiin auki tasatun kivituhkan päälle ja anturit aseteltiin pai-
kalleen. Antureitten päälle asennettiin lyhyt hulevesiputki, jonka kehästä oli poistettu pala. 
Lopuksi anturin ja suojaputken välinen tila pursotettiin täyteen uretaanivaahtoa. 
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Kuva 17. Alapinnan painumaletku asennettuna rakenteeseen (Hippeläinen 2018). 
 

Asennusvaiheessa alapinnan painumaletkun osan havaittiin olevan liian pitkä. Alapinnan 

toiseksi viimeinen anturi (anturi numero 8) asennettiin salaojaputken päälle ja oli näin vähän 

ylempänä kuin muut alapinnan anturit. Alapinnan viimeinen anturi (anturi numero 9) asennet-

tiin jo leikkauspohjan luiskan puolelle ja oli huomattavasti korkeammalla kaikkia muita alapin-

nan antureita. Tämän lisäksi viimeisen anturin alle laitettiin paksummin kivituhkaa. Anturin nu-

mero yhdeksän mittaustuloksissa oli huomattavasti suuremmat painumat ensimmäisten päi-

vien aikana kuin muissa alapinnan antureissa.  

 

Yläpinnan painumaletku asennettiin samalla tavalla kuin alapinnan painumaletku. Painuma-

letku oli liian pitkä yläpinnastakin, joten painumaletku jouduttiin asentamaan kierrellen.  Ku-

vassa 18 on yläpinnan painumaletkun asennus käynnissä ja kuvasta 19 huomaa, miten yläpin-

nan viimeiset anturit asennettiin sekä ratajohtopylvään perustukseen kiinnitetyn referenssian-

turin. 
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Kuva 18. Yläpinnan painumaletkun asennus käynnissä (Hippeläinen 2018) 
 

Yläpinnan painumaletku asennettiin lähelle vaahtolasimurskeen yläpintaa. Kuvan 17 vasem-

massa reunassa näkyy ratajohtopylvään perustukseen kiinnitetty referenssianturin suojaputki. 

Referenssianturi on painumaletkun ensimmäinen anturi, jonka jälkeen painumaletku kiertää 

leikkauspohjan ja nousee toisen puolen luiskaa ylös vaahtolasimurskeen yläpinnan tasoon. An-

tureitten kohdalta suojaputken päältä otettiin tarkemittaukset.  

 
Kuva 19. Referenssianturi kiinnitettynä ratajohtopylvään perustukseen ja yläpinnan vii-

meiset anturit (Ryhänen 2018). 
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5.5  Rakeisuusnäytteiden ottaminen 

Toisen vaahtolasimurskekerroksen esitiivistämisen jälkeen rakenteeseen levitettiin kuusi suo-

datinkankaan palaa, jota vasten rakeisuusnäytteet otettiin. Suodatinkankaat asennettiin sen 

takia, että hienoaines saataisiin kerättyä näytteeseen. Suodatinkankaiden sijainnit sidottiin sa-

laojan tarkastusputkeen, jotta näyte osattaisiin ottaa oikeasta kohdasta ylimmäisen vaahtola-

sikerroksen jälkeen.  

 

Rakeisuusnäyteitä otettiin molemmin puolin rumpua kolme kappaletta. Näytteiden ottamisen 

aikana ongelmana oli, että vaahtolasimurske ei pysynyt niin pystysuorissa seinämissä kuin aja-

teltiin. Rakeisuusnäytettä varten kaivetut kuopat olivat suuria, jotta rakeisuusnäyte voitiin ot-

taa mahdollisimman kattavasti pystysuunnassa.  

 

Näyte otettiin siten, että näytteenottokohdasta näytettä otettiin noin 200 mm syvyyssuun-

nassa, jonka jälkeen näytteenottokohdan ympäriltä kaivettiin vaahtolasimursketta pois, jotta 

se ei valuisi näytteenottokohdan pohjalle. Tämä jouduttiin toistamaan muutaman kerran, jotta 

saavutettiin suodatinkankaan pinta. Kuvassa 20 on nähtävillä esitiivistämisen jälkeen otettu 

näyte.  

 
Kuva 20. Esitiivistämisen jälkeen otettu näyte (Hippeläinen 2018). 
 
  



 33 

5.6  Painumalevyjen asennus 

Ennen kiskoelementtien pois nostamista oli mitattu painumalevyjen paikat niin, että painuma-

levyn tanko menisi ratapölkkyjen väliin. Painumalevyt asennettiin ”4.4 Painumamittaukset ja 

jälkiseuranta” esitellyn Painumalevyt-kohdan mukaisesti. Painumalevyt asennettiin suojamurs-

kekerroksen päälle täryjyräyksen jälkeen, näin varmistettiin painumalevyn alapuolisen raken-

teen tiiviys. Sivulla 29, kuvassa 16 on huomattavissa suojamurskekerroksen päälle merkitty pai-

numalevyn paikka ja kuvassa 21 asennettuja painumatankoja.  

 
Kuva 21. Painumalevyt asennettuna rakenteeseen (Hippeläinen 2018). 
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6  VAAHTOLASIMURSKERAKENTEEN 
TUTKIMUSTEN TULOKSET 

6.1  Rakentamisen aikainen tiivistyminen 

Tiivistysmittaukset suoritettiin aiemmin esitetyn kohdan ”4.1.5 tiivistysmittaukset” mukaisesti. 
Vaahtolasimurskekerroksen tiivistyminen laskettiin 3D-Win-ohjelman avulla. 3D-Win on maas-
tomittaustiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu Windows-ohjelmisto (3D-system Oy 
n.d..) 3D-Winillä tehtiin tilavuuslaskentoja levitetyistä vaahtolasimurskekerroksista joiden 
avulla tiivistyminen laskettiin. Tilavuuslaskennan avulla saadun tiivistymisen luotettavuutta tar-
kasteltiin vielä mittapisteiden korkeuseroista lasketulla tiivistymisellä. 3D-Win-ohjelman tila-
vuuslaskennat on esitetty liitteissä 2-4 ja mittapisteistä laskettu tiivistyminen liitteessä 5. Las-
kemista varten tehtiin mitattujen mittapisteiden avulla seuraavia pintamalleja: 
 
1. Kaivannon pohjan malli. 
2. Ensimmäisen vaahtolasimurskekerroksen malli levityksen jälkeen. 
3. Ensimmäisen vaahtolasimurskekerroksen malli esitiivistyksen jälkeen. 
4. Toisen vaahtolasimurskekerroksen malli levityksen jälkeen. 
5. Toisen vaahtolasimurskekerroksen malli esitiivistyksen jälkeen. 
6. Kolmannen vaahtolasimurskekerroksen malli levityksen jälkeen. 
7. Kolmannen vaahtolasimurskekerroksen malli esitiivistyksen jälkeen. 
 
Näiden pintamallien avulla pystyttiin laskemaan kerroksittain esitiivistyksen tuoma tiivistymi-
nen. Kerroksittain tehdyt mittauksien mallit olivat pinta-aloiltaan eri kokoisia. Tästä johtuen 
tiivistymistä ei voinut laskea koko rakenteen osalta. Tiivistyminen laskettiin rakenteessa sille 
osuudelle, jolle mittaustiedot ylettyivät. Liitteessä 2-4 on esitetty kuvissa tummennetuin aluein 
miltä osuudelta laskennat on tehty, sekä alueitten pinta-alat.  
 

Ensimmäisen vaahtolasimurskekerroksen tiivistyminen laskettiin pohjamaan mallin ja ensim-

mäisestä vaahtolasimurskekerroksesta tehtyjen mallien avulla. Ensimmäisen vaahtolasimurs-

kekerroksen levityksen jälkeen-mallin ja kaivannon pohjan mallin avulla saatiin laskettua, 

kuinka paljon vaahtolasimursketta levitettiin rakenteeseen tälle tutkittavalle osuudelle. Vaah-

tolasimurskekerroksen levityksen jälkeen-mallin ja esitiivistyksenjälkeen-mallin avulla saatiin 

laskettua, kuinka paljon ensimmäisen vaahtolasimurskekerroksen tilavuus pieneni esitiivistyk-

sestä johtuen. Mallien pintamallit olivat vähän erikokoisia, joten tilavuudet interpoloitiin vielä 

pinta-alan suhteen.  
 
Toisen ja kolmannen vaahtolasimurskekerroksen tiivistyminen laskettiin samalla tavalla, mutta 
pohjamaan mallin sijasta käytettiin alemman kerroksen mallia esitiivistyksen jälkeen. Taulu-
kossa kaksi on esitetty 3D-win-ohjelman tilavuuslaskennan avulla saadut tiivistymiset kerrok-
sittain.  
 
Taulukko 2.  Vaahtolasimurskeen tiivistyminen kerroksittain tilavuuslaskennalla laskettuna. 
 

Kerros Tiivistyminen 

1. kerros 16,9% 

2. Kerros 18,3% 

3. kerros 16,8% 
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Rakenteen tiivistyminen laskettiin myös viidestä poikkileikkauksesta mittapisteiden korkeus-

erojen avulla. Mittapisteistä lasketut prosentuaaliset tiivistymiset olivat samaa luokkaa kuin ti-

lavuuslaskennan avulla lasketut arvot. Alla olevassa taulukossa kolme on esitetty mittapisteistä 

lasketut tiivistymiset. Liitteessä 5 on esitetty tarkemmin tehdyt laskennat ja laskentapoikkileik-

kaukset.  

 
Taulukko 3.  Vaahtolasimurskeen tiivistyminen kerroksittain: viereisten mittapisteiden kor-

keuseron avulla laskettuna. 
 

Kerros Tiivistyminen 

1. kerros 15,6% 

2. Kerros 17,7% 

3. kerros 16,6%(*) 

*Laskenta tehty vain yhdestä poikkileikkauksesta 

 

Uusioaines Oy:n suunnitteluohjeen mukaan (Suunnitteluohje infrarakentamiseen n.d., 16) 

vaahtolasimurske kokoon puristuu tiivistämisen yhteydessä 15-25 % tavanomaisissa kevennys-

rakenteissa. Tässä ohjeistuksen tiivistymisessä on mukana esitiivistymisen ja täryjyräyksen 

tuoma tiivistyminen. 

 

Voidaan todeta, että vaahtolasimurske tiivistyi suunnitteluohjeessa ilmoitettujen arvojen ra-

joissa jo esitiivistyksen vaikutuksesta. Suunnitteluohjeessa mainitaan esitiivistämistä tehdessä 

ylityskertojen määräksi yli kaksi kertaa, sekä myös Liikenneviraston ohjeistus: ylityskertojen 

määrä yli neljä kertaa. Rakennuskohteessa tehtiin esitiivistäminen neljällä ylityskerralla. Seu-

raavassa kappaleessa (6.2 Tilavuuspaino ja tiivistyskerroin) on laskettu tiivistyskerroin kohteen 

vaahtolasimurskeelle. Tiivistyskertoimessa huomioitiin lisäksi tiivistyminen, joka tapahtuu va-

rastokasasta rakenteeseen kauhomisen ja levityksen aikana, sekä ylempien vaahtolasimurske-

kerrosten esitiivistyksen tuoma tiivistyminen alempiin kerroksiin. 

 

Rakennuskohteessa vaahtolasimurskekerros tiivistyi esitiivistyksestä johtuen keskimäärin noin 

17%. Vaahtolasimursketta voidaan levittää maksimissaan 0,6 metrin kerroksina. Tämä tarkoit-

taa, että esitiivistämisen jälkeen kerros korkeus on noin 0,5 metriä. Kohteessa esitiivistäminen 

tehtiin neljällä ylityskerralla. Jos tiivistäminen tehdään Uusioaines Oy:n ohjeistuksen mukaan 

kahtena tai yli kahtena kertana voisi ajatella tiivistymisprosentin olevan pienempi. Tiivistyspro-

senttiin vaikuttaa myös pehmeän pohjamaan painuminen ja heikot reunapenkereet, jotka le-

viävät tiivistyön aikana, sekä käytettävä tiivistyskalusto. 

 

 

6.2  Tilavuuspaino ja tiivistyskerroin 

Kuormakirjojen mukaan vaahtolasimursketta toimitettiin 720 m3 työmaalle. Vaahtolasimurske 
toimitettiin kuudessa erässä, joista kahdesta tehtiin punnitukset Uusioaines Oy:n tehtaalla. Näi-
den kahden punnituksen keskiarvon perusteella vaahtolasimurskeen tilavuuspaino toimitta-
essa oli 221 kg/m3.  
 
Työmaalla vaahtolasimurskevarastokasasta tehtiin ”4.1.2 Rakenteeseen menneen vaahtola-
simurskeen määrä mittaaminen”-kohdassa esitetyt mittaukset, joiden avulla laskettiin varasto-
kasan tilavuudeksi 682 𝑚3. Varastokasan laskelmat teki Jämsän Mittaus ja Koneohjauspalvelu 
Oy. Eristys- ja välikerrosmateriaalin varastokasa oli osittain vaahtolasimurskekasaa vasten, 
jonka takia varastokasan tilavuus laskettiin puolikkaasta varastokasamallista ja tämä puolikas 
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malli kerrottiin kahdella. Varastokasan tilavuuslaskenta ei ollut niin tarkka kuin oli suunniteltu. 
Kaikki vaahtolasimurske käytettiin rakenteeseen. 
 
Vaahtolasimurskeen tilavuus rakenteessa laskettiin kaivannon pohjan mallin ja ylimmäisen 
vaahtolasimurskekerroksen esitiivistämisen jälkeen-mallin avulla. Näiden mallien avulla saatiin 
laskettua esitiivistetyn vaahtolasimurskeen tilavuus rakenteessa. Tilavuudeksi saatiin 537 𝑚3. 
3D-win-ohjelmalla tehty laskenta on liitteessä 6. 
 
Tiivistyskertoimen ja tilavuuspainon laskeminen 
 
InfraRYL:n mukaisessa tiivistyskertoimen laskemisessa käytetään vaahtolasimurskeen toimitet-
tua määrää ja se jaetaan kaivantoon tiivistetyn vaahtolasimurskeen tilavuudella. Seuraavissa 
laskennoissa ei ole huomioitu täryjyräyksen tuomaa tiivistymistä. InfraRYL:n mukaiseksi tiivis-
tyskertoimeksi saadaan seuraava: 
 

720m3 

537𝑚3
≈ 1,34 

 
Laskettu tiivistyskerroin vaikuttaa suurelta verrattuna esimerkiksi aiemmin laskettuun vaahto-
lasimurskekerrosten tiivistymisprosenttiin, joka oli noin 17%. Tähän verratessa tiivistyskertoi-
men arvo on tuplasti suurempi. InfraRYL:ssä ei anneta vaatimusta tiivistyskertoimen arvoksi, 
mutta mainitaan, että esimerkiksi 1,15-1,25. Tämä on sama kuin liikennekuormitetuille vaati-
ville rakenteille annettu ohjeellinen vaahtolasimurskekerroksen tiivistyminen tiivistäessä eli 15-
25% levitetystä kerrospaksuudesta. Tiivistyskertoimen vaatimus pitäisi ehkä kuitenkin olla suu-
rempi kuin vaahtolasimurskekerroksen tiivistymisvaatimus, koska tiivistyskertoimeen laske-
taan tällä InfraRYL:n tavalla mukaan myös kaikki vaahtolasimurskekuutiot, jotka eivät menneet 
rakenteeseen sen lisäksi mitä vaahtolasimurske tiivistyy siinä vaiheessa, kun se levitetään ja 
tasataan rakenteeseen kaivinkoneen kauhalla.  Rakennuskohteessa kaikki vaahtolasimurske 
käytettiin rakenteeseen, joten tätä arvoa voi pitää suuntaa antavana: kuinka paljon vaahtola-
simursketta tarvitsee tilata rakenneteoreettisiin kuutioihin nähden.  
 
Työmaalla tehtyjen varastokasan mittausten perusteella saatiin varastokasan tilavuudeksi 
682 𝑚3, vaikka kuormakirjojen mukaan toimitettu määrä oli 720 𝑚3. Vaahtolasimurskeen tila-
vuuden voidaan arvioida pienentyneet jonkin verran tehtaalla tapahtuvan lastaamisen, työ-
maalle kuljetuksen ja kuorman purkamisen aiheuttaman hienontumisen vuoksi. Lisäksi laser-
keilauksen tarkkuus on ollut noin 10 𝑚3. Suurimpana virhetekijänä voi olla myös laskentatapa 
puolikkaasta varastokasamallista. Tämän vuoksi tehtiin vielä tarkastuslaskenta kokonaisesta 
varastokasasta 3D-win-ohjelman avulla. Laskennan tulokseksi saatiin 653 𝑚3, mutta lasken-
nasta rajattiin pois aluetta, jossa kalliomurske oli peittänyt vaahtolasimurskekasan ja alue joka 
ei yltänyt maapohjan-mallin päälle ja siksi 3D-winillä tehty laskenta on alakanttiin. Laskelma on 
esitetty liitteessä 7.  Varastokasan malli oli osittain vajaa, koska maapohjan malli oli liian kapea 
ja ei näin riittänyt koko varastokasan alle. Maanpinta mallia olisi tarvinnut mitata laajemmin 
alueelta takymetrillä tai maanpinnasta olisi pitänyt tehdä myös laserkeilaus. Voidaan ajatella, 
että varastokasan tilavuusmittaus puolikkaasta varastokasasta on oikeellisempi kuin 3D-winillä 
tehty mallinnus kokonaisesta varastokasasta, koska kokonaisen kasan malli oli osittain vajaa. 
 
Jotta saadaan laskettua toteutunut tiivistyskerroin, on huomioitava lisäksi hukkakuutiot ja mah-
dolliset mittavirheet. Kaikki vaahtolasimurske käytettiin varastokasasta ja hukkakuutioita ei mi-
tattu. Näin voidaan arvioida varastokasan pohjalle jäänyttä vaahtolasimurskeen määrää. Varas-
tokasojen yhteenlaskettu pohjanpinta-ala on ollut 700 𝑚2, jos varastokasan pohjalle on jäänyt 
kauttaaltaan noin 3 cm kerros vaahtolasimursketta, on kasaan jääneen vaahtolasimurskeen 
määrä ollut noin 20 𝑚3, varastokasan laserkeilausmittaukset ja pohjamaa mittaukset voidaan 
arvioida olevan 10 𝑚3 haarukassa.  
 
Kuormakirjojen perusteella rakenteeseen menneen vaahtolasimurskeen maksimimäärä voi-
daan arvioida olevan 700 𝑚3(720 𝑚3 −20 𝑚3). Tällä tavalla arvioituna tiivistyskertoimen ar-
voksi saadaan seuraavaa: 
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700m3 

537𝑚3
≈ 1,30 

 
Varastokasasta tehdyn tilavuuslaskennan mukaan varastokasan tilavuus oli 682 𝑚3. Ottamalla 
huomioon toimitettu määrä, vaikuttaa tämä arvo jo pieneltä, koska kuormakirjojen mukaan 
toimitettu määrä 38 𝑚3 enemmän.  Jos tiivistyskerrointa lasketaan suoraan varastokasan tila-
vuudesta, saadaan tiivistyskertoimen arvoksi seuraava: 
 

682𝑚3 

537𝑚3
≈ 1,27 

 
 
Minimissää varastokasaan voidaan arvioida menevän määrä, joka jää mittavirheiden ja hukka-
kuutioiden jälkeen. Kun varastokasan tilavuudesta vähennetään jäljelle jäänyt vaahtolasi-
murske ja mittavirheet, saadaan rakenteeseen menneeksi määräksi 657 𝑚3 (682 m3 −
20 m3 − 5 m3) 
 

657m3 

537𝑚3
≈ 1,22 

 
 
Jos lasketaan edellä mainittujen tiivistyskertoimien (täryjyräystä ei ole huomioitu) avulla raken-
teessa olevan esitiivistetyn vaahtolasimurskeen tilavuuspainoa, saadaan seuraavanlaisia ar-
voja: 
 
 

1,30 ∙ 221𝑘𝑔/𝑚3 ≈  287,3 𝑘𝑔/𝑚3 
 
 

1,27 ∙ 221𝑘𝑔/𝑚3 ≈  280,7 𝑘𝑔/𝑚3 
 
 

1,22 ∙ 221𝑘𝑔/𝑚3 ≈ 269,6 𝑘𝑔/𝑚3 
 
Ilmoitetuissa tiheyksissä rakenteessa ei ole otettu huomioon vesipitoisuutta vaan se on laskettu 
toimituspainon mukaan. Vesipitoisuus nostaa oleellisesti vaahtolasimurskeen tilavuuspainoa, 
kuten sivulta 14 taulukosta yksi on huomattavissa. Jos vesipitoisuus tasaantuu rakenteessa noin 
30%, on tiheys taulukon yksi ilmoitetussa arvossa, jossa rakenteessa on toimiva kuivatus. Ra-
kennuskohteessa mitoittamisessa on kuitenkin käytetty vaahtolasimurskeen tilavuuspainona 
6𝑘𝑁/𝑚3, joten vaikka vesipitoisuus nousisi huomattavasti suuremmaksi, vaahtolasimurskera-
kenteen pitäisi toimia oikein.  
 
Vaahtolasimurskekerroksen tiivistymiseksi esitiivistyksen seurauksena laskettiin 17 %, kun taas 
todelliseksi tiivistyskertoimeksi arvioitiin noin 1,25. Tiivistyskertoimen ja tiivistymisprosentin 
erona on se, että tiivistymiskertoimessa on mukana tiivistyminen, joka tapahtuu, kun vaahto-
lasimurske kauhotaan ja tasataan rakenteeseen sekä tiivistyminen, jonka ylempien kerrosten 
esitiivistys aiheuttaa alemmille vaahtolasimurskekerroksille. Tiivistymisprosentin ja tiivistysker-
toimen erotuksen avulla voidaan laskea näiden vaikutus tiivistymiseen (8%). 
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6.3  Kantavuuskokeiden tulokset 

Vaahtolasimurskekevennysrakenteesta otettiin levykuormituskokeita 4.3 kohdassa esitetyllä 

tavalla. Kohteessa tehtiin yhteensä neljä levykuormituskoetta ja yksi koe Loadman-pudotuspai-

nolaitteella. Levykuormituskokeita otettiin suojamurskekerroksen ja välikerroksen päältä. Yksi 

Loadman koe otettiin vaahtolasimurskeen yläpinnasta 

 

Taulukossa neljä on esitetty levykuormituskokeiden ja Loadman-kokeen kantavuustulokset. Le-

vykuormituskokeiden tulokset on laskettu InfraRYL:n ohjeistuksen mukaisesti 30 % - 70 % välillä 

maksimikuormasta. Liitteissä 8-10 on esitetty tarkemmin kantavuuskokeiden tulokset.  

 

Taulukko 4.  Kantavuuskokeiden tulokset.  

 

 

InfraRYL:n (2018, 21230.4) vaatimuksena on, että välikerroksen päältä saavutetaan keskimää-

rin 180 MPa:n kantavuus, joka täyttyi toisessa eristys- ja välikerroksen päältä tehdyssä ko-

keessa. Työselostuksen mukainen tiiviyssuhdevaatimus on 2,0. Missään levykuormitusko-

keessa ei päästy tähän vaatimukseen.  

 

Rakennuskohteen aikataulu oli tiukka. Samalla kun levykuormituskokeita otettiin eristys- ja vä-

likerroksen päältä, levitettiin jo raidesepeliä. Näin oli vaikeaa suorittaa lisätiivistyskertoja enää 

eristys- ja välikerrosmateriaalille, kun raidesepeli oli osittain jo täytetty rakenteeseen. Jos kan-

tavuustulokset tulkitaan 0 % - 100 % välillä maksimikuormasta saadaan tiiviyssuhteelle huomat-

tavasti parempi arvo. Nämä tiiviyssuhteet on esitetty myös liitteissä 8-10.  

 

Levykuormituskokeiden tiiviyssuhteen perusteella rakennetta ei tiivistetty tarpeeksi. Tämä voi 

johtaa siihen, että rakenteeseen syntyy enemmän painumia kuin rakenteeseen, jota olisi tiivis-

tetty enemmän. Lisääntyvät painumat voivat lisätä taas kunnossapitotarvetta ja näin lisätä ra-

kenteen kustannuksia.  

 

Levykuormituskokeiden perusteella tehty takaisinlaskenta vaahtolasimurskeen pintaan on esi-

tetty liitteessä 11. Laskennan mukaan toteutunut vaahtolasimurskeen E-moduuli oli suunnitte-

luohjeissa ilmoitetun arvon mukainen eli noin 50 𝑀𝑁/𝑚2.  

 

Kokeen paikka Kantavuus E2 (MPa) Tiiviyssuhde 
Suojamurskekerroksen 
päältä penkereen keskeltä. 

103,9 2,65 

Suojamurskekerroksen 
päältä penkereen reunalta. 

92,6 4,6 

Yhdistetyn eristys- ja väli-
kerroksen päältä. 8m rum-
musta Raumalle päin. 

186,3 3,66 

Yhdistetyn eristys- ja väli-
kerroksen päältä. 8m rum-
musta Kokemäelle päin. 

166,1 4,11 

Loadman koe vaahtola-
simurskeen yläpinnasta. 

57 1,325 
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6.4  Rakeisuusnäytteen laboratoriotutkimukset 

Kiviainekset, jotka ovat kevytkiviainesstandardin SFS-EN 13055-2 mukaisia käytetään rakeisuu-

den määrittämiseen standardia SFS-EN 933-1 ” Kiviainesten geometristen ominaisuuksien tes-

taus. OSA 1: Rakeisuuden määrittäminen. Seulominen”. SFS-EN 933-1 standardissa määritel-

lään testinäytteiden vähimmäiskoot. Kevytkiviainesten kohdalla seulalle menevän testinäyt-

teen vähimmäiskoko on sidottu maksimi reakokoon, jolla määritetään tarvittavan testinäytteen 

vähimmäistilavuus. (SFS-EN 13055-2 2004, 9; SFS-EN 933-1 2012, 6)  

 
Työmaalla otetuista noin 50 litran näytteistä jaettiin laboratoriossa pienempiä edustavia näyt-
teitä jakolaatikon avulla SFS-EN 932-2 standardin mukaisesti. Kuvassa 22 on esitetty vaahtola-
simurskenäyte jakolaatikossa. Jakamisen ja kuivaamisen jälkeen näytteiden massat olivat 2,3 – 
3,2 kg välillä, joka vastasi noin 10 – 15 litran tilavuutta. Näytteen jakamisen aikana havaittiin, 
että näytteissä oli mukana kalliomursketta.  

 
Kuva 22. Vaahtolasimurskenäyte jaettiin jakolaatikon avulla (Hippeläinen 2018). 
 
Näytteen jakamisen jälkeen näyte punnittiin ja kuivattiin 110 ℃ lämpötilassa. Näytettä kuivat-
tiin uunissa yön ajan siten, että vaahtolasimurskeen seurantasuunnitelmassa (liite 1) ilmoitettu 
10 tuntia täyttyi. Kuivaamisen jälkeen vaahtolasimurske punnittiin uudelleen ja laskettiin näyt-
teen vesipitoisuus. 
 
Seuraavaksi vuorossa oli vaahtolasimurskeen seulominen. Vaahtolasimurskenäytteitä seulot-
tiin tasan yhden minuutin verran, sillä vaahtolasimursketta ei pitäisi seuloa yhtä kauan kuin 
maanäytteitä. Lyhyemmällä seulonta-ajalla pyritään estämään seulalla tapahtuvaa hienontu-
mista. Kaikissa näytteissä vaahtolasimurskerakeet läpäisivät 63 mm ja 45 mm seulan. Kuvassa 
23 on vaahtolasimurskeen näytteenosa kaadettu seulalle ja muutamia rakeita pyöräytetty si-
ten, että ne menivät lävitse 45 mm seulasta.   
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Kuva 23. Kaikissa kuudessa rakeisuusnäytteissä rakeet läpäisivät 45 mm seulan (Hippe-

läinen 2018).  

 

Seulomisen jälkeen ennen punnitusta suurimmilta seuloilta (8 mm, 16 mm, 32 mm) poistettiin 

kiviainesrakeet ja 4 mm seulalta suurin osa havaituista rakeista. 2 mm seulalta ja sitä pienem-

miltä seuloilta ei poistettu kiviainesrakeita.  
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6.4.1  Rakeisuuskäyrät 

Vaahtolasimurskenäytteitä otettiin kolmessa eri tilanteessa rakentamisen aikana: rakentee-

seen levityksen jälkeen, esitiivistyksen jälkeen ja täryjyräyksen jälkeen. Kuvassa 24 on esitetty 

seulotut rakeisuuskäyrät, josta erottuu hyvin materiaalin hienontuminen rakentamisen aikana. 

Kuvassa on esitetty jokaisesta eri tilanteesta kaksi rakeisuuskäyrää.   

 

Kuva 24. Rakeisuuskäyrät (Liite 12). 
 

Liitteessä 12 on esitetty läpäisyprosentit kunkin näytteen osalta. Rakeisuuskäyriä tutkiessa on 

muistettava, että vaahtolasimurskenäytteet sisälsivät osittain kiviainesrakeita, kiviainesrakeet 

ovat monta kertaa painavampia kuin vaahtolasimurskerakeet. Kiviainesrakeet voivat vääristää 

rakeisuuskäyriä ja käyrissä hienoaineksen määrä on suurempi kuin todellisuudessa.  

 

Liitteessä 12 läpäisyprosentteja ja kiviaineksen määrää katsoessa huomaa, että näytteet jossa 

on ollut enemmän kiviä, omaavat suuremmat läpäisyprosentit melkein jokaisilla seuloilla. 

Vaikka näytteet sisälsivät kiviainesrakeita voi rakeisuuskäyrien tuloksia pitää riittävän luotetta-

vina, koska samasta tilanteesta otettujen näytteiden rakeisuuskäyrät ovat lähellä toisiaan.  

 
Täryjyräyksen jälkeen otettiin kaksi näytettä suojamurskekerroksen alta. Suojamurskekerros 
purettiin pois näytteenottokohdasta ennen kuin näyte otettiin. Täryjyräyksen aikana vaahtola-
simurskeeseen pääsi varisemaan suojamurskekerroksen rakeita, jotka vaikuttavat rakeisuus-
käyrän muotoon. Täryjyräysten jälkeen otetut näytteet voivat sisältää enemmän kiviaines-
rakeita kuin muut näytteet. Voidaan todeta, että vaahtolasimurske ei hienontunut ainakaan 
näillä työtavoilla ja tiivistämisellä enempää kuin rakeisuuskäyrissä on huomattavissa. 
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Keskiarvojen mukaiset rakeisuuskäyrät 
 
Kuvassa 25 on esitetty kunkin tilanteen näytteiden keskiarvojen mukaan muodostetut rakei-
suuskäyrät. Rakeisuuskäyrissä erottaa selvästi vaahtolasimurskeen hienontuminen tiivistyk-
sestä johtuen. Liitteessä 13 on esitetty keskiarvorakeisuuskäyrien läpäisyprosentit ja lä-
päisyprosenttien muutokset. 

 

Kuva 25. Keskiarvojen mukaan muodostetut rakeisuuskäyrät (Hippeläinen 2018). 
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7  Painumat 

7.1  Laskennalliset painumat 

Ratapenger on rakennettu alun perin noin 120 vuotta sitten pehmeän pohjamaan päälle. Tänä 
aikana eri vuosikymmeninä radan tasausta on nostettu ja sen ympärille rakennettu vastapen-
kereitä, jotka ovat lisänneet entisestään pehmeälle pohjamaalle tulevaa kuormitusta ja näin 
aiheuttaneet jatkuvaa painumaa. Painumia aiheutuu todennäköisesti vielä jonkin verran pen-
kereen rakentamisen aiheuttamasta kuormituksesta, mutta tätä enemmän raiteen nostojen ja 
eri vuosikymmeninä rakennettujen vastapenkereiden tuoman kuormituslisäyksen seurauk-
sena. (VR Track Oy 2017b.) 
 
Rakennussuunnitelmien tekemisen yhteydessä tehdyssä laskentaraportissa on laskennallisesti 
arvioitu tapahtuneita painumia radan rakentamisesta alkaen eli vuodesta 1897. Laskennassa 
on oletettu, että rata on rakennettu 1897 ja vastapenkereet 1981 nykyiseen korkeuteen. Las-
kelmissa käytetyt parametrit on määritetty olemassa olevan penkereen alta, eivätkä ne vastaa 
kuormittamattoman maan parametrejä. Laskennallinen arvio noin 120 vuoden aikana tapahtu-
neista painumista on noin 1100 mm. Kuvassa 26 on esitetty painumalaskelman aikajanaku-
vaaja, joka alkaa vuodesta 1897. Kuvaajasta huomaa, että suurin osa painumista on tapahtunut 
ensimmäisen 20 vuoden aikana. Kuvaajassa nykyhetki on kuvattu noin vuoden 120 kohdalla. 
Tulevan 100 vuoden (kuvassa 26 vuodet 120-220) painuma ilman kevennysrakennetta on las-
kennallisesti 29 mm. Laskentaraportissa on myös todettu, että tulevien vuosien painuma on 
todennäköisesti laskentoja huomattavasti suurempi, ellei kevennysrakennetta rakenneta. (VR 
Track Oy 2017b.) 

 
Kuva 26. Painuma ilman kevennyksen rakentamista (VR Track Oy 2017b). 
 
Painumatuloksista ja kuormitustarkastelusta on päätelty laskentaraportissa, että kevennys vä-
hentää jännityksiä maassa ja radan painuminen loppuu (VR Track Oy. 2017b). Viime vuosina 
ennen kevennysrakenteen rakentamista tehdyistä tuennoista päätellen nosto rummun taus-
talla on ollut enimmillään 40 mm. Tästä saadaan karkea painuma-arvio 1,5 mm/kk, kun tuen-
taperiodi on kaksi vuotta. Todellisen painumakäyttäytymisen voi todeta vain erillisellä pohja-
maasta tehtävällä seurannalla.  
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7.2  Sallitut painumat 

Radan sallitut painumat määräytyvät alusrakenneluokan mukaan. Kohteen alusrakenneluokka 
on 3. Taulukossa viisi on esitetty radan sallitut pituus- ja sivuttaiskaltevuusmuutokset, jotka ei-
vät saa ylittyä radan liikenteelle oton jälkeen. Taulukon viisi mukaan alusrakenneluokka kol-
melle sallitaan enintään 1,5 mm pituuskaltevuusmuutos metriä kohden ensimmäisen kahden 
vuoden aikana. Selvennettynä: jos painumaa esiintyy 100 metrin matkalla siten, että painuma 
alkaa ja loppuu tällä osuudella, sallitaan rakenteen keskikohdalla 75 mm painuma. 
 
Taulukko 5  Tasaisen kokonaispainuman sekä pituus- ja sivuttaiskaltevuuden muutoksen 

enimmäisarvot (Liikennevirasto 2014, 17). 
 

 
Tässä kohteessa huomioitava on, että rakenteen keskiosuudella on raiteen alittava paaluille 
perustettu ratarumpu, joka voi aiheuttaa epätasaisen painuman. Jos ratarummun kohta ei 
painu, sallitaan 10 metrin päähän rummusta 15 mm painuma. 
 
 

7.3  Ensimmäisen kuukauden painumamittaukset 

Ensimmäisen kuukauden nollamittaus pölkyistä ja painumatangoista tehtiin rakennustyön 
päätteeksi tehdyn tuennan jälkeen (23.6.2018). Ensimmäisen kuukauden seurantajakson puo-
livälissä tehtiin tuenta (8.7.2018). Ensimmäisen puolentoista viikon aikana (kuvassa 27 jakso 1-
2) oli pölkyissä muodostunut 11 mm painuma. Toisen tuennan jälkeen ensimmäisen kuukauden 
kahden viimeisen viikon aikana (kuvassa 27 jakso 4-5) oli muodostunut 7 mm painuma. Tämän 
perusteella pölkkyjen painuminen on hidastunut jo ensimmäisen kuukauden aikana selvästi. 
Kuvassa 27 kolmannen jakson pölkkyjen painumaa ei pystytä määrittämään, koska 8.7.2018 
tehty mittaus on tehty tuennan jälkeen. 
 
Painumatankoihin ei pitäisi vaikuttaa ensimmäisen kuukauden puolivälissä tehty tuenta 
(8.7.2018), mutta painumatankojen mittaustuloksissa oli huomattavissa heittoa tuennan jäl-
keen. Tämän heiton on arvioitu aiheuttaneen sepelinharjaus, jonka takia tankojen päät ovat 
liikkuneet. Painumaletkun poikkileikkauksessa oleva painumatanko (kuvassa 27 painumatanko 
305+528) on painunut ensimmäisen kuukauden aikana 7mm. Jos vertaa tätä painumatangon 
painumaa lähimpänä oleviin painumaletkun antureiden painumiin (anturit 13 ja 14), samalla 
seurantajaksolla (23.6.2018 9:00-20.7.2018 3:35) on 0,6 mm painuma anturissa 13 ja anturissa 
14 nousua 10,5 mm. Painumaletkun painumatulokset eivät vaikuta luotettavilta ensimmäisen 
kuukauden aikana. Painumaletkulla menee aikansa asettua rakenteeseen ja Silke Savikurkelan 
diplomityössä (Ratapenkereen stabiliteettiin liittyvät seurantamittaukset ja niiden prosessointi 
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2010, 5-6) todetaankin, että painumaletkun mittaustarkkuus on 10 mm vasta pidemmällä aika-
välillä ja asennuksen jälkeen painumaletkun painumien hajonta on suurimmillaan. Kuvassa 27 
painumaletkun antureiden painumien sahaaminen johtuu yön ja päivän lämpötila eroista, jotka 
pääsevät vaikuttamaan referenssianturin lämpötilaan. Tätä lämpötilasta johtuvaa painumien 
sahaamista olisi voitu vähentää, jos referenssianturi olisi asennettu tarpeeksi syvälle. 

 
Kuva 27. Ensimmäinen kuukauden seurantajakson painumat (Hippeläinen 2019). 
 
Liitteessä 14 on esitetty ensimmäisen kuukauden painumamittaustulokset. Liitteessä olevien 
pölkkyjen päiden painumakuvaajissa on selvä ero yhdessä poikkileikkauksessa, joka johtuu luul-
tavasti mittavirheestä. Vasemman puolen pölkyn pään painumakuvaajassa on 305+534 poikki-
leikkauksessa huomattavasti pienemmät painumat kuin vasemmalla puolella. Jos taas katsoo 
painumatankojen painumakuvaajaa, on 305+545 poikkileikkauksessa suuremmat painumat 
kuin muualla.  Toisen ja kolmannen mittauksen välissä on tehty tuenta, joka on vaikuttanut 
paljon kyseisen painumatangon painumiin. 305+545 poikkileikkauksessa oleva painumatanko 
on noussut tuennan takia 11 mm. 305+535 poikkileikkauksessa olevan pölkyn vasemman puo-
leisessa päässä ei taas näy niin suurta tuennan vaikutusta kuin muissa pölkyissä. Tämän perus-
teella voi ajatella, että painumatanko (305+545) ja pölkyn (305+534) vasemmanpuoleisen pään 
mittapisteet olisivat väärin päin. Tätä epäilystä ei ole pystytty varmistamaan mittaustuloksista. 
Uudemmissa pölkkyjen mittauksissa (liite 15) ei ole myöskään huomattavissa poikkeamaa 
305+534 poikkileikkauksessa olevan pölkyn päiden painumissa. Toisaalta taas uudemmissa tan-
kojen mittauksissa (liite 15) suurimmat painumat ovat tangossa 305+545. 
 
Painumaletkun ensimmäiset mittaustulokset 
 
Painumaletku alkoi mittamaan painumia 22.6.2018 kello 22:05. Painumaletku on mitannut 10 
minuutin välein rakentamisen ajan painumatietoa. Kuvassa 28 on esitetty antureiden 7 ja 12 
painumat eri rakentamisen vaiheissa. Kuvasta huomaa miten täryjyräys on kasvattanut kyseis-
ten antureiden painumia sekä suojamurskekerroksen että eristys- ja välikerroksen jyräysvai-
heessa. Kun taas vertaa aikajaksoa, joka on raide-elementin asentamisen jälkeen alkaa kyseis-
ten antureiden painuma pienentymään. Täryjyräys on voinut nostaa työn aikana antureiden 
painetta normaalia korkeammaksi ja siten näyttänyt todellista suurempaa painumaa.  
 
Aiemmin verrattiin painumatangon ja painumaletkun painumaa 23.6.2018 9:00-20.7.2018 3:35 
välisellä ajanjaksolla. Tällä jaksolla anturi 14 oli noussut 10,5mm. Tämä nousu on voinut saada 
alkunsa täryjyräyksestä, joka olisi nostanut painumaletkun nesteen paineen heti letkun asenta-
misen jälkeen. Kuvassa 28 on esitetty painumaletkun ensimmäisiä mittaustuloksia rakentami-
sen aikana. Kuvasta huomaa kuinka täryjyräys on kasvattanut huomattavasti kuvassa esitetty-
jen antureiden painumia, sekä sen kuinka antureiden painumakäyrä lähtee nousemaan raken-
tamisen jälkeen. Kuvan 28 painumista ei voi sanoa paljonko rakenne on painunut, kuvan tarkoi-
tuksena on esittää täryjyräyksen vaikutus antureiden mittaustuloksiin, sekä työn jälkeen tapah-
tuva antureiden painuma-arvon nouseminen. Kuvasta 36 (s.51) huomaa, että painuma-arvo on 
pienentynyt myös monissa muissa painumaletkun antureissa ensimmäisten viikkojen aikana. 
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Kuva 28. Painumaletkun antureiden 7 ja 12 painumat rakentamisen aikana (Hippeläinen 

2019).  

 

7.4  Painumahavainnot painumatangoista 

Kuvassa 29 on esitetty painumatangoista mitatut painumat noin kuukauden välein 8.8.2018 

alkaen. Katsoessa kuvaa 29 huomaa, että painumaprofiili on ollut erilainen rummun eri puolilla: 

oikealla puolella painuma on kehittynyt tasaisesti seurantajakson aikana, kun taas vasemmalla 

puolella rumpua on huomattavissa, että lähellä rumpua rakenne painuu enemmän. Maksimi-

painumat seurantajakson aikana ovat olleet 21 mm ja suurin painumaero on ollut rummun eri 

puolilla. Viimeisen kahden mittauskerran perusteella vaikuttaa, että painumalevyjen painuma 

alkaa hidastumaan, ellei jopa osittain pysähtymään.  

 

Kuva 29. Painumaprofiili radansuunnassa (Isohaka 2019).  

 

Kuvasta 29 on valittu 305+545 poikkileikkaus tarkempaan tarkasteluun, joka on esitetty kuvassa 

30. Kuvasta 30 huomaa, että pölkyn ja tangon painumat ovat olleet suunnilleen saman suuruisia 

esitetyn seurantajakson alkuosuuden aikana. Painumaletkun tulosten perusteella pohjamaa 

painuu vähän eli painumatankojen ja pölkkyjen painumat johtuvat vaahtolasimurskekerroksen 

kokoon puristumisesta, sekä mahdollisesta pohjamaan painumisesta. Sitä kuinka paljon pohja-

maa painuu ei tiedetä.  
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Marraskuun aikana tehdyn mittauksen jälkeen painumatankojen painumissa näkyy selvä hidas-

tuminen. Tämä hidastuminen on nähtävissä myös monessa muussa poikkileikkauksessa, joita 

on esitetty liitteessä 15. Tässä kohtaa voisi ajatella olevan taitekohta, jossa vaahtolasimurske-

kerros olisi tiivistynyt kokonaan ja painumatangon painumat johtuisivat vaahtolasimurskeen 

jauhaantumisesta ja mahdollisesta pohjamaan painumisesta. Tätä on kuitenkin hatara arvioida 

taitekohdan jälkeen tehdyn yhden mittauskerran perusteella.  

 

Kuva 30. Aikajana kuvaaja 305+545 poikkileikkauksesta (Hippeläinen 2019).  

 

Painumatangon ja painumaletkun painumien vertailu 

 

Kuvassa 31 on esitetty poikkileikkauksessa 305+528 olevan painumatangon ja painumaletkun 

antureiden 13 ja 14 painumatulokset. Painumaletkun anturit (13 ja 14) ovat molemmin puolin 

305+528 poikkileikkauksessa keskellä olevaa painumatankoa. Antureiden 13 ja 14 tarkemman 

aseman näkee kuvasta 35 (s.50). Painumatangossa on muodostunut 18 mm painuma 8.8.2018 

– 8.1.2019 välisenä aikana.  Jos painumaletkun antureiden 13 ja 14 painumia tutkitaan samalla 

ajanjaksolla, on anturissa numero 13 muodostunut noin 28 mm painuma ja anturissa numero 

14 noin 12 mm painuma.  Tämän perusteella painumaletkun painuma-arvot vaikuttavat epä-

tarkoilta, koska painumien hajonta on niin suuri kahden vierekkäisen anturin välillä ja kun pai-

numat ovat niin paljon suurempia kuin painumatangoissa. Painumatanko ja painumaletkun an-

turit eivät ole täysin samassa poikkileikkauksessa ja erot voivat johtua siitä. Syynä voi olla myös 

painumalevyn ja anturin erilainen tapa käyttäytyä rakenteessa. 

 

Kuva 31. Painumaletku-poikkileikkauksen painumatankojen painumat (Hippeläinen 

2019).  
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Jos vertaa painumatangon ja anturin 13 painumamuutosta, on painumamuutos samassa suu-

ruudessa väleillä 27.8.2018-27.9.2019 ja 31.10.2018-8.1.2019. Aikaväleillä 8.8.2018-27.8.2018 

ja 27.9.2018-31.10.2018 painumamuutoksissa on kuitenkin merkittävä ero verratessa painu-

matankoon.  Tämä ero anturin 13 ja painumatangon välillä voi osittain johtua lämpötilamuu-

toksista, jotka tapahtuvat kyseisen mittausjakson aikana. Kuvasta 32 huomaa, että kyseisten 

seurantajaksojen (8.8.2018-27.8.2018 ja 27.9.2018-31.10.2018) referenssianturin lämpötila-

muutokset ovat jyrkempiä kuin muiden seurantajaksojen.  

 

Kuva 32. Painumaletkun anturin numero 13 mittaustulokset. (Hippeläinen 2018).  

 

7.5  Painumahavainnot ratapölkyistä 

Ratapölkyistä on mitattu pölkkyjen molempia päitä. Kuvassa 33 on esitetty ratapölkyn vasem-

man pään painumat ja kuvassa 34 ratapölkyn oikean pään painumat. Ratapölkkyjen seuranta-

jakson aikana (8.8.2018-8.1.2019) suoritettiin raiteen tuenta 23.11.2018, joka keskeytti seuran-

tajakson. Painumat ovat olleet hyvin saman suuruisia pölkyn molemmissa päissä. 

 

Kuva 33. Vasemman puolen pölkkyjen painumat (Isohaka 2019). 
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Kuva 34. Oikean puolen pölkkyjen painumat (Isohaka 2019).  

 

Pölkyistä mitattu suurin pituuskaltevuusmuutos on kuvista 33 ja 34 katsottuna on rummun 

päällä ja rummun vasemmalla puolen. Kahden radan suunnassa 4,3 metrin etäisyydellä toisis-

taan olevan pölkyn mittauksen perusteella pituuskaltevuusmuutos on 0,163% (
7𝑚𝑚

4,3𝑚
=

1,63𝑚𝑚

𝑚
). 

Pituuskaltevuusmuutos on vähän ylitse sallitun arvon, joka sallitaan kahden ensimmäisen vuo-

den aikana rakenteelle.  Tämän mittauksen jälkeen kohteella suoritettiin raiteen tuenta, joka 

keskeytti pölkkyjen painumamittauksen. Kuvissa 33 ja 34 on huomattavissa tuennan vaikutus. 

Liitteessä 16 on esitetty myös 8.1.2019 muodostuneet pölkkyjen painumat kuvaajassa, jossa on 

käytetty uutena nollamittauksen ajankohtana 28.11.2018 tehtyä mittausta.  

 

Viimeisen mittauksen perusteella ennen tuentaa (31.10.2018), ratapölkyt ovat painuneet vain 

vähän enemmän kuin painumatangot. Tämän perusteella voi päätellä, että eristys- ja väliker-

roksesta ei juuri tapahtuisi rakenteen tiivistymistä vaan kaikki tiivistyminen tulisia vaahtola-

simurskekerroksesta tai pohjamaan painumisesta.  
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7.6  Painumahavainnot painumaletkusta 

Kuvassa 35 on esitetty toteutuneet painuma-antureiden sijainnit rakenteessa. Antureiden nu-

mero 1, 6 ja 12 tarkemittaukset puuttuivat. Antureiden 6 ja 12 asema on laskettu vierekkäisten 

antureiden asemien avulla ja referenssianturi (anturi 1) sijoitettu ratajohtopylvään perustuk-

seen. Kuvassa ratajohtopylvään perustuksen asema tai mitat eivät ole tarkkoja ja näin myös 

referenssianturin asema on voinut olla toinen kuin kuvassa 35 esitetty. Referenssianturin tar-

kalla sijaintitiedolla ei ole merkitystä painumatuloksiin.  

 

Toteutumamittausten perusteella leikkauspohjan muoto oli suunnitelmien mukainen lukuun 

ottamatta kuvan vasenta reunaa, jossa anturit 9 ja 10 sijaitsevat. Tässä kohtaa leikkauspohjan 

luiska oli noin 0,1 metriä anturin 10 vasemmalla puolen. Kuvassa vihreällä on esitetyt suunni-

tellun vaahtolasimurskekerroksen rajat. 

 

Kuva 35. Painumaletkun antureiden mitattu asema (Hippeläinen 2018).  

 
7.6.1  Painuman kehittyminen rakentamisen jälkeen 

Rakentamisen ja kahden ensimmäisen päivän aikana antureissa oli muodostunut painumia 5 – 

63mm riippuen anturista. Suurimmat painumat olivat antureissa 9, 15 ja 17 ja vastaavasti pie-

nempiä painumia muodostui antureissa 3,4 ja 5. Nämä painumat aiheutuivat rakentamisen ai-

kaisesta työstä ja painumaletkun asettumisesta.  

 

Kuvassa 36 on esitetty ensimmäisen kuukauden aikana tapahtuneet painumat käyttäen refe-

renssipisteen ajankohtana kaksi päivää rakentamisen jälkeen. Näin painumamittauksesta rajat-

tiin pois rakentamisen aikana muodostunut painuma.  Suuremmat painumat anturissa numero 

9 voivat selittyä sen sijainnista ja paksusta arinasta. Anturi numero 9 sijaitsee luiskassa, kuten 

kuvasta 17 (s.30) on nähtävissä ja sen asentaminen vaati paksumman kivituhka-arinan anturin 

alle. Anturi numero 8 on taas salaojaputken päällä ja anturi numero 10 kuormitusvyöhykkeen 

ulkopuolella ja niissä on huomattavissa pienempiä painumia.  
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Kuvassa 19 (s.31) on esitetty kuva antureista 15,16 ja 17 ja kuvasta 35 näkyy antureiden asema 

poikkileikkauksessa. Anturi numero 16 on kuormitusvyöhykkeen ulkopuolella ja näin painu-

maeron voisi ajatella selittyvän antureihin 15 ja 17 nähden, vaikka ovat hyvin lähellä toisiaan. 

Anturin numero 17 painumat ovat melkein yhtä suuret kuin anturin numero yhdeksän. Anturin 

numero 17 painumille ei löytynyt selvää syytä. Mahdollista on, että anturi 17 ei ollut kokonaan 

antureiden alle asennetun suodatinkankaan päällä ja näin kivituhka olisi päässyt varisemaan 

pois anturin alta vaahtolasimurskekerrokseen. Jos painumaletkun asentamiseen olisi kiinnitetty 

enemmän huomiota, olisivat mahdollisesti alkupainumat olleet pienemmät. 

 

Kuva 36. Ensimmäisen kuukauden aikana muodostuneet painumat (FinMeas-Online).  

 

Kuvassa 37 on esitetty toisen kuukauden aikana tapahtuneet painumat. Painumakuvaajasta 

huomaa, että maksimipainumat ovat noin puolet ensimmäisen kuukauden aikana muodostu-

neista painumista. Yläpinnan antureissa (9-11 ja 16-17), jotka ovat penkereen reuna-alueilla, 

on esiintynyt painumakuvaajan mukaan nousemista.  

 

Kuva 37. Toisen kuukauden aikana muodostuneet painumat (FinMeas-Online).  

 

Liitteessä 17 on esitetty kuukausittain muodostuneet painumat. Liitteen kuvaajista huomaa, 

että painumat ovat vaihtelevia ensimmäisten kuukausien aikana. Vasta marraskuun kuvaajassa 

painumat ovat tasaantuneet ja näin voisi ajatella painumaletkun olevan asettunut rakentee-

seen. Pidempiaikaisessa painumaseurannassa hyvänä referenssiajankohtana voisi pitää mar-

raskuun alkua. 
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7.6.2  Kokonaispainuma 

Kuukausittain muodostuneiden painumakuvaajien perusteella (liite 17) kokonaispainuman re-

ferenssipisteenä olisi hyvä käyttää marraskuun alkua pidempiaikaisessa seurannassa. Tässä 

työssä kokonaispainumien referenssipisteenä on käytetty heinäkuun alkua eli reilu viikko ra-

kentamisen jälkeen, koska muuten esitettävä seurantajakso olisi ollut turhan lyhyt. Kuvissa 38 

ja 39 on esitetty kuukauden välein antureiden painumat viikon painumien keskiarvona. Painu-

makäyrät on jaettu kahteen eri kuvaajaan selkeyden vuoksi. Anturit 2-9 ovat rakenteen alapin-

nassa ja 10-17 rakenteen yläpinnassa, paremmin antureiden aseman näkee kuvasta 35 (s.50). 

 

Kuva 38. Kokonaispainuma painumaletkun antureissa viikoilla 30,34 ja 38 (Hippeläinen 

2019). 

 

Kuva 39. Kokonaispainuma painumaletkun antureissa viikoilla 42, 46, 52 ja 4 (Hippeläi-

nen 2019). 
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Painumakuvaajien mukaan penkereen reuna-alueilla (anturit 10-11 ja 15-17) on esiintynyt 

vaahtolasimurskekerroksen yläpinnassa nousemista. Samaa havaintoa ei voida tehdä selvästi 

painumatangoista, jotka ovat kyseisten antureiden yläpuolella. Lyhyen seurantajakson takia on 

vaikea sanoa, onko vaahtolasimurskekerroksessa tapahtunut syrjäytymistä ja reuna-alueet oli-

sivat nousseet. Jos painumatangoissakin huomataan seuraavien kuukausien aikana nouse-

mista, on todennäköisesti syrjäytymistä tapahtunut. Painumaletkun kokonaispainumia on vielä 

vaikea tulkita lyhyen seurantajakson takia.  

 

Kun tarkastelee painumaletkun antureiden mittaamia painearvoja, on näissä huomattavia 

eroja, vaikka painuma-arvo olisi pysynyt samana. Lämpötila vaikuttaa painumaletkun sisällä 

olevaan nesteen paineeseen ja anturit mittaavat tätä nesteen painetta. Kun lämpötila kasvaa, 

laajenee painumaletkun sisällä oleva neste ja näin paine nousee, kun taas lämpötila laskee, las-

kee, nesteen tuoma painekin. Referenssianturi (anturi numero 1) on painumaton anturi ja kaik-

kien muiden antureiden painumat lasketaan tämän anturin avulla. Referenssianturin sijoitta-

miseen tulisi kiinnittää merkittävää huomiota. Kuvasta 27 (s.45) huomaa, kuinka yön ja päivän 

lämpötila erot vaikuttavat painerojen avulla laskettuihin painumiin. Kuvassa 40 on esitetty seu-

rantajakson aikana painumaletkun antureiden lämpötilat.  

 

Kuva 40. Antureiden lämpötila seurantajaksolla (FinMeas-Online). 

 

Kuvassa 41 on esitetty anturin numero 6 painumat, paineenmuutos ja lämpötila, sekä referens-

sianturin (anturi 1) lämpötila ja paineenmuutos. Kuvasta 41 huomaa, kun noin 3.9.2018 refe-

renssianturin paine muuttuu ja näin muuttuu myös anturin kuusi painuma, sama toistuu myös 

vuoden 2018 lopussa. Jos katsoo referenssianturin (anturi 1) lämpötilakäyrää ja anturin numero 

kuusi painumakäyrää, huomaa että painumat seuraavat referenssianturin lämpötilakäyrän 

muotoa. 

 

Kuva 41. Painumaletkun anturin numero 6 mittaustulokset (Hippeläinen 2019). 
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7.6.3  Kokoonpuristuminen 

Vaahtolasimurskekerroksen kokoonpuristuminen on laskettu yläpinnan ja alapinnan anturei-

den painumien eron avulla. Kuvasta 35 (s.50) on valittu anturipareja, joiden painumien eroa on 

laskettu eli toisin sanottuna antureiden välissä tapahtuvaa kokoonpuristumista.  Antureiden 

väli ei kata koko vaahtolasimurskekerrosta, joten todellinen vaahtolasimurskeen kokoonpuris-

tuvuus on vähän suurempaa kuin liitteessä 18 olevissa kuvaajissa esitetyt. Liitteessä 18 on las-

kettu kokoonpuristuminen anturipareittain, sekä ylä- ja alapinnan antureiden painumien kes-

kiarvojen avulla.  

 

Anturiparien avulla lasketut kokoonpuristumiset vaihtelevat noin -10mm ja 80mm välillä. Ra-

kenteen keskiosalta tehdyn keskiarvolaskennan perusteella kokoonpuristuminen on ollut noin 

25 mm. Lyhyen seurantajakson perusteella on vielä vaikea tulkita painumaletkun tuloksista ra-

kenteen kokoonpuristumista. Kuitenkin voidaan arvioida, että anturiparien 4 ja 14 laskennassa 

tapahtuva rakenteen löyhtyminen on painumaletkun mittavirhe, sekä myös 3 ja 15 anturinparin 

laskennassa saatu jaksollinen maksimiarvo (liite 18). Todellisen kokoonpuristumisen voidaan 

arvioida olevan noin 20mm – 55mm antureiden välissä.  

 

Kuvassa 42 on esitetty antureiden 5 ja 14 painumat, sekä niiden välissä tapahtuva kokoonpu-

ristuminen. Antureiden 5 ja 14 mittapisteistä mitattu pystysuuntainen etäisyys toisistaan on 

0,86 metriä. Antureitten välissä on vaahtolasimursketta ja antureiden ympärillä käytettyä kivi-

tuhkaa. Kuvan 42 mukaan kokoon puristuminen on ollut noin 20 mm 2019 vuoden alussa. Jos 

lasketaan prosentuaalista kerroksen kokoonpuristuvuutta näillä arvoilla, saadaan seuraavaa: 

 
20𝑚𝑚

861𝑚𝑚
≈ 2.3% 

 

 

Kuva 42. Antureiden 5 ja 14 painuma ja niiden erotuksen avulla laskettu kokoon puristu-

minen (Hippeläinen 2019). 

 

Painumaletkun antureiden 3 ja 15 välinen kokoonpuristuminen oli suurinta painumaletkun mit-

tausten mukaan. Kyseisten antureiden mittapisteiden korkeus ero toisistaan on 0,84 metriä ja 

kokoonpuristuma on ollut noin 55 mm. Jos käytetään näitä arvoja kokoonpuristuvuuden laske-

miseen, saadaan seuraavalainen tulos: 

 
55𝑚𝑚

836𝑚𝑚
≈ 6,6% 
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Vaahtolasikerroksen kokoonpuristumista voidaan tutkia paremmin vasta pidemmällä seuran-

tajaksolla. Painumaletkun voisi ajatella olevan hyvä mittalaite tämän tyyppisen tarkoitukseen, 

jossa tutkitaan maakerroksen kokoonpuristuvuutta, koska samat referenssianturista johtuvat 

paine-erot toistuvat useasti sekä yläpinnan että alapinnan antureissa. Näin se ei vaikuta, kun 

lasketaan vain antureiden välisiä painumaeroa, eikä tutkita kokonaispainumaa. Painumaletkun 

painumiin voi tulla mittavirhettä myös ylä- ja alapinnan letkun osien lämpötilaerosta, joka ai-

heuttaa sen, että neste lähtee kiertämään letkun sisällä. Nesteen liike nostaa painetta, jota an-

turit mittaavat.  
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8  Yhteenveto 

Tämän työn tarkoituksena oli koota ja saada tietoa vaahtolasimurskeella rakennetusta keven-
nysrakenteesta, joka rakennettiin ratakohteeseen. Alkuosuudessa koottiin tärkeimpiä vaahto-
lasimurskeelta vaadittavia laatuvaatimuksia ja kohde rakennettiin pääosin niiden mukaisesti. 
Työn aikana haasteena oli suunnitella kohteesta tehtävät tutkimukset niin, että ne tehtiin ylei-
siin ohjeisiin nojaten ja että niistä saataisiin mahdollisimman luotettavaa ja vertailukelpoista 
tietoa. Työmaan aikataulu oli tiukka, joten kaikki oli pyritty suunnittelemaan ennalta niin hyvin 
kuin mahdollista. Pääosin tutkimusten tekeminen onnistui lyhyen liikennekatkon aikana hyvin, 
mutta näin kattava tutkimus oli haasteellinen toteuttaa tiukasti aikataulutetun rakennusurakan 
yhteydessä. Levykuormituskokeita olisi voinut tehdä kohteesta lisää, mutta työmaa-aikataulu 
esti näiden tekemisen. Lisäksi täryjyräyksen tuoman tiivistymisen mittaukset olisi pitänyt suun-
nitella toisin, koska täryjyräyksen jälkeen ei pystytty selvästi havaitsemaan, missä menee kal-
liomurskeen ja vaahtolasimurskeen rajapinta ja tämän vuoksi täryjyräyksen tuomaa tiivisty-
mistä ei pystytty luotettavasti mittaamaan. 
 
Levykuormituskokeiden tuloksista tehty takaisinlaskenta Odemarkin kaavalla osoittaa vaahto-
lasimurskeen E-moduulin olevan suunnitteluohjeen ilmoittamassa arvossa (50 MPa), joka an-
netaan rakenteelle, jota on tiivistetty levityksen jälkeen yli 15 %.  
 
InfraRYL:ssä sekä Uusioaines Oy:n ohjeessa ilmoitetaan, että vaahtolasimurskekerros tiivistyy 
tiivistyksestä johtuen 15-25 % kerrospaksuudesta. Samoissa ohjeissa ilmoitetaan tiivistyskertoi-
men arvoksi 1,15-1,25. Tiivistyminen tiivistäessä ja tiivistyskertoimen arvot ovat siis samoja. 
Kun rakenteesta tehdään tiivistymisen mittauksia, otetaan mittaukset rakenteeseen levityksen 
ja esitiivistyksen jälkeen, näin tehtynä mittaukset eivät huomioi tiivistymistä joka tapahtuu ra-
kenteeseen kauhomisen ja levityksen aikana, jonka taas laskentatapa ottaa, jota käytetään tii-
vistyskertoimelle. Näin ajateltuna tiivistyskertoimen arvo kuuluisi olla vähän suurempi kuin 
vaahtolasimurskekerroksen tiivistyminen tiivistäessä. 
 
Tässä työssä vaahtolasimurskekerros tiivistyi esitiivistyksestä johtuen noin 17% käyttämällä 
tässä työssä kerrottua tiivistyskalustoa. Vaahtolasimurskekerroksen laskettu tiivistyminen voi 
olla todellista vaahtolasirakenteen tiivistymistä suurempi, jos reunapenkereet pääsevät leviä-
mään tai pohjamaa on pehmeää. Rakennuskohteessa vaahtolasimurske asennettiin vanhan 
pengertäytteen tilalle, joten pohjamaan ei pitäisi painua ja lisäksi vaahtolasimurske asennettiin 
maakaivantoon, jossa ei pitäisi esiintyä reunapenkereitten siirtymistä.  
 
Vaahtolasimurskeen tiivistyskertoimeksi arvioitiin 1,25. Tämä arvo on rakenteeseen siirrettyjen 
ja kaivantoon esitiivistettyjen kuutioiden suhde. Tässä arvossa on mukana tiivistyminen, joka 
tapahtuu, kun vaahtolasimurske kauhotaan ja tasataan rakenteeseen, sekä esitiivistyksen 
tuoma tiivistyminen. Tämän arvon päälle pitäisi lisätä vielä täryjyräyksen tuoma tiivistyminen, 
mutta sitä ei pystytty luotettavasti selvittämään. Tiivistyskertoimen arvo 1,25 on jo ohjeistuk-
sen ylärajassa, joten täryjyräyksen kanssa arvo on jo yli ohjeistetun. Tilattujen vaahtolasimurs-
kekuutioiden ja todellisen rakennetilavuuden suhde oli 1,34 (ilman täryjyräystä). Tätä arvoa 
(1,34) voi pitää suuntaa antavana paljonko vaahtolasimursketta tarvitsee tilata rakenneteo-
reettisiin kuutioihin nähden, kun tiivistys tehdään Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Tiivistysprosentin (17 %) ja tiivistyskertoimen (1,25) erona on se, että tiivistyskertoimessa huo-
mioidaan rakenteeseen kauhomisen ja tasaamisen tuoma tiivistyminen sekä ylempien vaahto-
lasimurskekerrosten esitiivistämisen vaikutus alempiin vaahtolasimurskekerroksiin. Näiden vai-
kutus oli 8 %. Tähän arvoon vaikuttaa se, kuinka kovaa kaivinkoneenkuljettaja tasoittaessaan 
painaa vaahtolasimursketta rakenteeseen. Tällä kohteella tasoittamien saatettiin tehdä nor-
maalia tarkemmin ja näin vaahtolasimurske tiivistyi rakenteeseen jo normaalia enemmän kau-
homis- ja tasoitusvaiheessa. Varastokasan tilavuusmittaukset eivät olleet tarkkoja, mikä vai-
keutti tiivistyskertoimen arvioimista. Kuormakirjojen ja tiivistyskertoimen (1,25) avulla laskettu 
vaahtolasimurskeen tilavuuspaino rakenteessa on 276,25 𝑘𝑔/𝑚3 ilman täryjyräyksen tuomaa 
tiivistymistä. Vaahtolasimurskeen tiiviyteen vaikuttaa rakeiden asettuminen rakenteeseen, 
sekä materiaalin tiivistyminen ja hienominen/jauhaantuminen.  
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Vaahtolasimurskeen hienontuminen oli huomattavaa sekä esitiivistyksestä että täryjyräyksestä 
johtuen. Rakeisuusnäytteiden joukossa oli kalliomurskerakeita, mutta kaikki havaitut kallio-
murskerakeet poistettiin seuloilta. Pienempien seulojen kohdalla ei ole välttämättä huomattu 
kaikkia kalliomurskerakeita ja tämä voi aiheuttaa vääristymää rakeisuuskäyriin. Rakeisuuskäy-
rissä havaitaan selvästi hienontuminen, mutta tarkempien tulosten saamiseksi olisi rakeisuus-
näytteitä pitänyt ottaa useampia. Aiemmin todettiin, että vaahtolasilasimurskeen todellinen 
tiivistyskerroin (1,25) menee ylitse ohjeistetun, jos täryjyräys huomioitaisiin. Tämän perusteella 
voi pohtia, johtuuko ylitys siitä, että vaahtolasimurske olisi hienontunut liikaa tiivistäessä.  Tii-
vistyskertoimen arvo ohjeissa ehkä olisi 1,20-1,30 luokkaa jos siinä huomioitaisiin rakenteeseen 
tasoittamisen ja levityksen vaikutus. Pitkällä aikavälillä vaahtolasimurske saattaa jauhaantua 
junan kuormituksen vaikutuksesta rakenteessa hitaasti ja epätasaisesti, mikä saattaa johtaa ra-
dan tuentatarpeeseen. 
 
Painumaletkun asentamisesta ja asentamisen dokumentoimisesta ei ole ajantasaista ohjetta. 
Suunnitelmissa olisi voinut esittää paremmin painumaletkun asentamisen ja muut rakenteet 
kuten suojatäytöt. Painumaletkun asentamisessa olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota 
myös siihen, että anturit ovat samalla korkeudella kussakin kerroksessa ja siihen, että yläpinnan 
ja alapinnan anturit ovat pystysuunnassa samassa kohtaa, jotta kokoonpuristuvuuden vertailu 
olisi voitu tehdä kattavammin. Referenssianturi asennettiin myös liian lähelle maanpintaa ja se 
on altis suurille lämpötilavaihteluille, mikä aiheuttaa epätarkkuutta mittaustuloksiin. Painuma-
letkun tulokset eivät vaikuta kovin tarkoilta tällä lyhyellä seurantajaksolla. Painumaletkun tu-
lokset voisivat olla luotettavimpia ja helpommin tulkittavissa, jos asennus tehtäisiin ja doku-
mentoitaisiin huolellisesti. Osittain painumaletkun asennukseen vaikutti työmaan kiire.  
 
Painumaseurannassa painumatangon ja painumaletkun painumatulokset olivat toisistaan poik-
keavia. Painumaletkusta on vaikea arvioida, onko painumaletku asettunut jo rakenteeseen vai 
aiheuttaako letkun asettuminen edelleen virhettä tuloksiin. Painumaletkun tulokset vaikutta-
vat suuren vaihtelun vuoksi epätarkoilta tällä lyhyellä seurantajaksolla. Silke Savikurkelan dip-
lomityössä (Ratapenkereen stabiliteettiin liittyvät seurantamittaukset ja niiden prosessointi 
2010, 5-6) todetaan myös, että painumaletkun mittaustarkkuus on 10 mm vasta pidemmällä 
aikavälillä ja asennuksen jälkeen painumaletkun painumien hajonta on suurimmillaan. 
 
Painumaletkun mittausten perusteella ei voida tarkasti määrittää ensimmäisen kuukauden ai-
kana tapahtuneita painumia. Ensimmäisen kuukauden aikaisen painumamittauksen mukaan 
pölkkyjen painumanopeus hidastuu selvästi kuukauden loppupuoliskolla. Painumatankojen 
mittausten perusteella vaahtolasimurskeen yläpinta olisi painunut maksimissaan 7-11 mm, joka 
ei vaikuta paljolta ensimmäisen kuukauden aikana rakentamisen jälkeen. 
 
Myöhemmän seurantajakson (8.8.2018- 8.1.2019) painumatankojen mittausten perusteella 
vaahtolasimurskeen yläpinta olisi painunut alaspäin maksimissaan 21 mm. Suurimmat painu-
mat ovat olleet samassa tangossa kuin ensimmäisen kuukauden aikana. Kohteeseen tehdyn 
painumalaskelman mukaan pohjamaan ei pitäisi painua rummun lähellä, jossa vaahtolasimurs-
ketta on paksummillaan. Tässä kohtaa pohjamaalle tulevaa kuormitusta kevennettiin noin 
17 𝑘𝑁/𝑚2. Mittausten perusteella ei voi täysin varmistua siitä painuuko pohjamaa rummun 
lähellä vieläkin vai johtuuko painumatankojen painuma kokonaan vaahtolasimurskeen tiivisty-
misestä/jauhaantumisesta. Jälkeenpäin ajateltuna rakenteeseen olisi pitänyt asentaa painuma-
levy myös leikkauspohjaa vasten, jotta varmistuttaisiin pohjamaan käyttäytymisestä. Painuma-
tankojen painuma on kehittynyt melko tasaisesti myöhemmän seurantajakson neljän ensim-
mäisen kuukauden aikana. Viimeisimmän painumamittauksen mukaan painumanopeus alkaisi 
hidastumaan (vrt. liite 15). Tässä kohtaa (28.11.2018-8.1.2019) painumanopeus on ollut noin 
0,0-2,0 mm/kk riippuen kohdasta ja vaahtolasimurskekerroksen paksuudesta. Tästä ei pysty ar-
vioimaan, onko tasaantunut painuma pohjamaasta vai vaahtolasin jälkitiivistymisestä/jauhaan-
tumisesta johtuvaa. Tarkempia painumatankojen painumatuloksia on esitetty liitteissä 14-16.  
 
Myöhemmän seurantajakson (8.8.2018- 8.1.2019) aikana ratapölkkyjen mittausten suurin pai-
numaero on rummun päällä ja sen sivuilla. Pölkkyjen painumakehityksessä ei näy merkkejä hi-
dastumisesta, minkä taas huomaa painumatankojen viimeisimmästä mittauksesta. Kohteessa 
on tehty raiteen tuenta 23.11.2018, minkä takia on selvää, että raidesepeli on löyhtynyt ja tätä 
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painuman hidastumaa ei näy pölkkyjen mittauksissa. Tämän hidastumisen pitäisi näkyä tule-
vissa mittauksissa myös pölkkyjen osalta. Pölkkyjen painuma on ollut pääpiirtein saman suu-
ruista kuin painumalevyillä, joten voidaan päätellä, että yhdistetyssä eristys- ja välikerroksessa 
ei tapahdu paljoa tiivistymistä, vaan kaikki painuma tulee pohjamaan painumisesta ja vaahto-
lasikerroksen tiivistymisestä ja jauhaantumisesta kuormituksen alla.  Tarkempia pölkkyjen pai-
numatuloksia on esitetty liitteissä 14-16. 
 
Painumaletkun mittaustulosten perusteella vaahtolasimurskerakennekerros on kokoonpuris-
tunut antureiden välissä 2,3-6,6% vuoden 2019 alkuun mennessä. Kokoonpuristumisen arvot 
olivat pääsääntöisesti 20-55 mm välillä. Painumaletkun kokonaispainuman tuloksista rajattiin 
pois rakentamisen aikainen mittaus ja noin viikko rakentamisen jälkeistä aikaa käyttämällä nol-
lamittauksen ajankohta 1.7.2018 (kuvat 38 ja 39).  Näiden mittausten perusteella antureiden 
painuma-arvot vaihtelevat +21 ja -32 välillä. Painumatulosten positiivinen arvo tarkoittaa ra-
kenteen nousemista, jota on esiintynyt tulosten mukaan rakenteen reuna-alueilla. Tämä voisi 
johtua rakenteessa tapahtuvasta syrjäytymisestä, jonka eristys- ja välikerros aiheuttaa vaahto-
lasimurskeelle rakenteen keskiosuudella ja näin vaahtolasimurskerakenteen reuna-alueet nou-
sisivat. Painumaletkun painumatuloksista on paljon hajontaa viereisten antureiden välillä ja se 
herättää epäilystä painumaletkun painuma-arvojen oikeellisuuteen. Painumaletkun poikkileik-
kauksen kohdalla maapohjan kuormitusta kevennettiin rakentamisen myötä noin 14𝑘𝑁/𝑚2. 
Painumaletkun mittausten mukaan pohjamaa painuu painumaletkun poikkileikkauksessa. Tar-
kemmin painumaletkun mittaustuloksia on esitetty liitteissä 17 ja 18. 
 
Vaahtolasikohteesta noin 500 metrin päästä kevennettiin myös toinen ratarumpu samaan ai-
kaan. Tässä toisella ratarummulla kevennysrakenteena käytettiin kevytsoraa. Kevytsorakoh-
teella mitattiin myös painumia, mutta mittaaminen suoritettiin ratakiskosta ja painumia ei ana-
lysoitu niin laajasti. Jos vertaa kevytsorakohteen kiskon maksimipainumia ja vaahtolasimurske-
kohteen ratapölkyn maksimipainumia, on vaahtolasimurskekohteella vähän suuremmat painu-
mat, mutta suhteuttaessa painumat kevennysrakenteen paksuuteen nähden ovat maksimipai-
numat olleet suunnilleen saman suuruisia molemmissa kohteissa.  
 
Lyhyen seurantajakson perusteella ei voi vielä sanoa kuinka vaahtolasimurske soveltuu ratara-
kenteeksi ja pysähtyykö painuminen. Tämän työn tekemisen aikana painumaseurantaa päätet-
tiin jatkaa kesäkuuhun 2020 asti kahden kuukauden välein. Tämän kahden vuoden seuranta-
jakson perusteella pyritään saada parempaa tietoa painumien kehittymisestä ja vaahtola-
simurskeen soveltuvuudesta ratarakenteeksi.  
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Laadunvalvonta/monitorointi
Rakentamisen yhteydessä tehtävät toimenpiteet
Vaahtolasikevennystä käytetään tässä kohteessa ensimmäisen kerran Suomessa jatkuvasti liiken-teellä olevan radan alla kevennysrakenteena. Rakenteen toiminnan seurantaa varten tehdään allakuvatut toimenpiteet vaahtolasirakenteen liikennekatkolla tapahtuvan rakentamisen yhteydessä.Kohteesta laaditaan työ- ja laatusuunnitelma, jossa esitetään käytettävät työmenetelmät, aikataulu,kone- ja henkilöresurssit.  Mittaustyöhön tulee asettaa mittamies koko vaahtolasitäytön rakennus-työn ajaksi.
Tilavuuspaino
Käytetyn vaahtolasimurskeen tilavuuspainon selvittämiseksi vaahtolasikaivannon tilavuus ja käy-tetty vaahtolasin massa tulee saada selville. Kaivannon pohja mitataan taitepisteistä ja 10 m väleintakymetrillä kaivannon keskeltä ja molemmilta reunoilta sekä maanpinnalta kaivannon luiskienpäältä.
Vaahtolasikuormien tehokas paino tulee saada selville kuormakirjoista. Samoin rakenteeseenmennyt ja ylimääräinen määrä tulee selvittää työn aikana. Mikäli vaahtolasia säilytetään työmaallakasalla ennen rakenteeseen siirtämistä, tulee rakenteeseen mennyt määrä selvittää mittaamallapohjamaan malli ennen kuormausta, varastokasan malli ja käyttämättä jääneen kasan malli siten,että rakenteeseen mennyt tilavuus saadaan laskettua.
Tiivistyminen
Vaahtolasimurskeen tiivistyminen mitataan kerroksittain takymetrillä 10 m välein kahdesta pistees-tä per poikkileikkaus ennen ja jälkeen telakonetiivistyksen sekä ennen ja jälkeen lopullisen jyräyk-sen. Lopullinen pinta mitataan jyrätyn murskekerroksen päältä kaivamalla lapiolla vaahtolasin ylä-pinta esiin vastaavilta kohdilta vähintään kymmenestä pisteestä. Tulokset dokumentoidaan.
Rakeisuus ja vesipitoisuus
Rakeisuus ja vesipitoisuus tutkitaan ylimmäisestä vaahtolasikerroksesta kuudesta eri näytepis-teestä. Näytepisteet merkitään ennakkoon kaivannon sivuille puurimoilla, joihin merkitään näyt-teenottokohdan sivumitta. Kaksi näytettä otetaan vaahtolasikerroksesta ennen telakonetiivistystä,kaksi näytettä telakonetiivistyksen jälkeen ja kaksi murskekerroksen päältä tehtävän jyräyksenjälkeen. Murskekerroksen päältä tehtävän jyräyksen jälkeen kaivetaan vaahtolasi lapion, rauta-kangen ja hakun avulla esiin näytteenottoa varten.
Jokaisen näytepisteen kohdalle asennetaan min. 1,0*1,0 m2 suodatinkangassoiro ylimmän vaahto-lasikerroksen alapintaan edellisen kerroksen tiivistyksen jälkeen. Sen päälle tuleva viimeinenvaahtolasikerros rakennetaan varovasti tarvittaessa lapiotyönä, jotta suodatinkangas säilyy ehjänäja suorana. Näytekuopat kaivetaan suodatinkankaan pintaan, josta kerätään kaikki tiivistyksessäjauhaantunut hienoaines talteen.
Näytteitä otetaan ämpärillinen/näyte. Kaikki näytteet tulee pyrkiä ottamaan syvyyssuunnassamahdollisimman kattavasti koko kerrospaksuutta käsittäväksi. Ämpärin tulee olla kannellinen jamahdollisimman suuri (min 12…20 l). Ämpäri otetaan täyteen, suljetaan tiiviisti kannella sekä pun-nitaan työmaalla, ja tiedot dokumentoidaan ämpärin sisälle. Ämpärit (6 kpl) toimitetaan materiaali-toimittajan ilmoittamaan laboratorioon (Tampere tai Forssa).
Rakeisuus ja vesipitoisuus tulee määrittää laboratoriossa, jossa on kokemusta vaahtolasin indek-simäärityksistä. Vaahtolasimursketta ei saa seuloa yhtä kauan kuin maanäytteitä seulalla tapahtu-van hienonemisen ehkäisemiseksi. Seulomalla tehtävän rakeisuuden määrityksen lisäksi näytteettulee tarkastella silmämääräisesti. Mikäli rakeisuuskäyrällä näyttää olevan hienoainesta enemmänkuin silmämääräisesti tarkastellen, tämä tulee kirjata ylös. Hienontuneesta vaahtolasista poistu-
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neen ilman vuoksi hienontunut vaahtolasi on tilavuuspainoltaan painavampaa kuin ehjä vaahtolasi.
Vesipitoisuuden määrittämiseksi vaahtolasinäytettä pidetään 110 °C vähintään 10 h.
Seurantamittausten ja kunnossapitotarpeen mukaan voidaan harkita näytteiden ottamista noinvuoden kuluttua rakenteen valmistumisesta.
Painumaseuranta
Yhteen poikkileikkaukseen vaahtolasin ympärille asennetaan automaattinen painumaletku, jokaliitetään letkun toimittajan toimesta ohjausyksikköön. Tämä jää tilaajan käyttöön takuuajan jälkeen.Ohjausyksikön paikka on ratajohtopylvään 305-8 vieressä, johon referenssianturi kiinnitetään. Au-tomaattiletkun asennuksesta tulee laatia työsuunnitelma ja raportti alkumittauksesta. Automaatti-mittaus tulee ajastaa alkavaksi välittömästi asennuksen jälkeen. Painumaletkumittaukset raportoi-daan kerran kuussa rakentamisvuoden loppuun asti, jonka jälkeen hallinta siirtyy tilaajalle.
Painumaletku asennetaan vaahtolasikaivannon pohjalle ja reunoille suodatinkankaan päälle. Pai-numattomana referenssinä käytetään ratajohtopylvään 305-8 perustusta, johon tulee 1 kpl pai-neanturi. Paineanturit asennetaan piir. nro 18791-12-12 mukaisesti vaahtolasikerroksen ala- jayläpintaan.
Vaahtolasin jälkitiivistymistä seurataan käytön aikana painumatangoilla. Painumatankoina käyte-tään ruuvipaaluja 63*2,9, L=1,2 m pölkkyjen välissä (10 kpl) ja L=0,7 m painumaletkupoikkileik-kauksessa jätkänpolulle asennettuna (2 kpl). Radan pituussuunnassa ruuvipaalut asennetaan 5kpl molemmin puolin rumpua tasaisin välein. Ruuvipaalujen laipat ulotetaan vaahtolasimurskeker-roksen yläpintaan. Ruuvipaalujen yläpäähän tehdään mittapisteet, joista seurataan painumaa tark-kavaaituksella. Mittauksessa tulee varmistaa, että mittaus tapahtuu aina samasta kohdasta.
Pölkkyjen väliin lyötävien ruuvipaalujen päälle asennetaan lyömällä suojaputki 76,1*2,0, L=0,55 m.Suojaputki ulotetaan tukikerroksen alapintaan. Painumaletkupoikkileikkauksen jätkänpolulle asen-nettavien ruuvipaalujen päälle ei asenneta suojaputkia.
Painumatankojen (ruuvipaalujen) asennus ja 0-mittaus tehdään ennen junaliikenteen alkamista.Kiintopisteenä käytetään ratajohtopylvästä 305-8, johon asennetaan mittapiste, josta saadaan tar-kasti (+- 1 mm) lähtölukema mittaukselle. Painumaletkua seurataan samaan aikaan ja tuloksiaverrataan ja analysoidaan. Tämän pisteen painumattomuus varmistetaan painumatankojen mit-tausten yhteydessä uudelta radan rakentamista varten rakennettavalta kiintopistejonolta tehtäviltämittauksilla.
Mittausta tarkkavaaituksella tehdään myös ratapölkyistä, joihin asennetaan molemmin puolin mit-tapisteet, joilla varmistetaan seuranta aina samasta kohdasta. Mittapisteitä tehdään ruuvipaalujenkohdalle ja 10 m välein koko kevennetylle osuudelle sekä 20 m työalueen ulkopuolelle. Mittausti-heys on sama kuin ruuvipaalujen mittauksessa.
Kantavuus
Levykuormituskokeita tehdään vähintään kolme kappaletta vaahtolasin päälle tehtävän 200 mmpaksun murskekerroksen päältä lopullisen tiivistyksen jälkeen riippuen käytettävissä olevasta ajas-ta. Yksi kokeista tehdään kaivamalla lapiolla keskellä raidetta vaahtolasin pinta esiin levyä varten.Toinen levykuormituskoe tehdään murskekerroksen päältä keskeltä raidetta ja kolmas koe penke-reen reunalta. Kokeisiin tulee varata aikaa vähintään 1 h ja kokeita varten vastapainoksi kaivinko-ne. Kokeisiin varattava aika tulee esittää urakkaohjelmassa ja työ-/laatusuunnitelman aikataulussaliikennekatkon pituuteen suhteutettuna. Levykuormituskoe tehdään kuormitusportailla 0,5, 1,0, 1,5ja 2,0 t. Mittaajan ja valvojan harkinnan mukaan voidaan tehdä enemmän kuormitusportaita. Muo-donmuutosmoduulit E1 ja E2 mitataan käyttäen samoja kuormitusportaita.
Mittaajalla tulee olla kokemusta levykuormituskokeiden standardin mukaisesta suorittamisesta,eikä hänellä voi olla muita tehtäviä samanaikaisesti. Levykuormituskokeita suorittaessa tulee va-roa, ettei levy pääse kippaamaan tiivistyksen jäljiltä hienontuneessa vaahtolasikerroksen yläpin-nassa. Mikäli mahdollista, levykuormituskoe tehdään 300 mm levyn sijaan 450 mm levyllä mittauk-sen luotettavuuden parantamiseksi.  Kantavuusmittauksesta tulee esittää työ- ja laatusuunnitelma.
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Jälkiseuranta
Rakenteen pitkäaikaistoimivuutta seurataan painumamittauksilla, jotka siis aloitetaan jo ennenensimmäisen junan ylitystä (0-mittaus), ja joita jatketaan välittömästi asennuksen jälkeen. Tangonpäähän tehdään merkintä/kolo, jolla varmistetaan, että mittaus tapahtuu aina samasta pisteestä.
Painumatankojen (ruuvipaalujen) ja pölkkyjen mittauspisteistä seurataan painuman kehittymistätarkkavaaituksella.
Painumaletkua seurataan netin kautta samanaikaisesti ja tuloksia verrataan ja analysoidaan.
Jälkiseurannan painumamittaukset tehdään ensimmäisen kuukauden ajan viikon välein ja sen jäl-keen kuukauden välein ja 6 kk ajan. Tulokset taulukoidaan siten, että mahdolliset siirtymät voidaanesittää kuvaajina. Seurantamittauksesta laaditaan tekninen työsuunnitelma, joka hyväksytetäänvalvojalla. Ensimmäisen kuukauden jälkimittaus kuuluu urakkaan, jonka jälkeen se siirtyy tilaajalle.
Raportointi
Jälkiseurannan loputtua kertyneet mittaustulokset ja raportointiin/tulosten tulkintaan liittyvät vaah-tolasirakenteen rakentamisen laatusuunnitelmat, raportit ja valokuvat kootaan seurantaraporttiin.Seurannan jatkamisesta tekee tilaaja/tilaajan asiantuntija esityksen kuukauden sisällä viimeisestäpainumamittauskerrasta, jotta seurantaa voidaan tarvittaessa jatkaa ilman katkoa.
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Ensimmäisen vaahtolasimurskekerroksen tilavuuslaskennat
Leikkauspohjan ja ensimmäisen vaahtolasimurskekerroksen välisen mallin tilavuus ennen esitiivistystä.

Ensimmäisen vaahtolasimurskekerroksen tiivistymisen tilavuus

Interpolointi pinta-alan suhteen ja tiivistymisen laskeminen
Vaahtolasimurske levitetty rakenteeseen

m2 m3 m2 m3357,83 176,77 334,982  = 27,943357,83  = XVaahtolasimurskeen tiivistyminen X  = 29,849m2 m3334,98 27,943
Kerroksen tiivistyminen: 16,89 %
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Toisen vaahtolasimurskekerroksen tilavuuslaskennat

Toisen vaahtolasimurskekerroksen tiivistymisen tilavuus

Interpolointi pinta-alan suhteen ja tiivistymisen laskeminen

Vaahtolasimurske levitetty rakenteeseen
m2 m3 m2 m3174,42 78,532 180,457  = 14,881174,417  = XVaahtolasimurskeen tiivistyminen X  = 14,383m2 m3180,46 14,881

Kerroksen tiivistyminen: 18,31 %

Ensimmäinen vaahtolasikerroksen esitiivistämisen jälkeen-mallin ja ennen toisen vaahtolasimurskekerroksen esitiivistystä-mallinvälinen tilavuus
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Kolmannen vaahtolasimurskekerroksen tilavuuslaskennat

Kolmannen vaahtolasimurskekerroksen tiivistymisen tilavuus

Interpolointi pinta-alan suhteen ja tiivistymisen laskeminen

Vaahtolasimurske levitetty rakenteeseen
m2 m3 m2 m3180,85 84,876 287,365  = 22,64180,852  = XVaahtolasimurskeen tiivistyminen X  = 14,248m2 m3287,37 22,64

Kerroksen tiivistyminen: 16,79 %

Ensimmäinen vaahtolasikerroksen esitiivistämisen jälkeen-mallin ja ennen toisen vaahtolasimurskekerroksen esitiivistystä-mallinvälinen tilavuus
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Tiivistymislaskenta mittapisteiden korkeuseron avulla

Piste Leikkauspohja Levitetty Tiivistetty Levitetty Tiivistetty Levitetty Tiivistetty
1 19,95 20,497 20,423 20,928 20,791 * *
2 19,89 20,4755 20,426 20,8955 20,7665 * *3 19,87 20,454 20,429 20,863 20,742 * *
4 19,87 20,253 20,182 20,655 20,561 21,199 21,07
5 19,8 20,247 20,1705 20,628 20,5415 21,175 21,076 19,82 20,241 20,159 20,601 20,522 21,151 21,07
7 19,77 20,104 20,036 20,491 20,444 * *
8 19,66 20,154 20,076 20,554 20,489 * *9 19,65 20,204 20,116 20,617 20,534 * *

10 19,88 20,214 20,179 20,584 20,532 * *
11 19,72 20,2895 20,209 20,6505 20,602 * *12 19,67 20,365 20,239 20,717 20,672 * *
13 19,92 20,326 20,256 * * 21,098 21,06
14 19,88 20,356 20,2615 * * 21,1395 21,0715 19,79 20,386 20,267 * * 21,181 21,08

Leikkauspohjan
muoto

pituussuunnassa
Levitetty
paksuus

(m)
Tiivistyminen

(m)
Tiivistymis

%
Levitetty

paksuus (m)
Tiivistyminen

(m)
Tiivistymis

%
Levitetty
paksuus

(m)
Tiivistymine

n (m)
Tiivistymis

%
0,547 0,074 13,53 % 0,505 0,137 27,13 % * * *0,5855 0,0495 8,45 % 0,4695 0,129 27,48 % * * *0,584 0,025 4,28 % 0,434 0,121 27,88 % * * *
0,383 0,071 18,54 % 0,473 0,094 19,87 % 0,638 0,129 20,22 %0,447 0,0765 17,11 % 0,4575 0,0865 18,91 % 0,6335 0,105 16,57 %0,421 0,082 19,48 % 0,442 0,079 17,87 % 0,629 0,081 12,88 %
0,334 0,068 20,36 % 0,455 0,047 10,33 % * * *0,494 0,078 15,79 % 0,478 0,065 13,60 % * * *0,554 0,088 15,88 % 0,501 0,083 16,57 % * * *
0,334 0,035 10,48 % 0,405 0,052 12,84 % * * *0,5695 0,0805 14,14 % 0,4415 0,0485 10,99 % * * *0,695 0,126 18,13 % 0,478 0,045 9,41 % * * *
0,406 0,07 17,24 % * * * * 0,038 *0,476 0,0945 19,85 % * * * * 0,0695 *0,596 0,119 19,97 % * * * * 0,101 *
0,495 0,076 15,55 % 0,462 0,082 17,74 % * * 0,165572

* Mittapisteet ovat niin kaukana toisistaan, että laskenta ei ole luotettava.
Paksunnetuissa lukemissa pinnan korkeus on laskettu keskiarvona kahdesta viereisestä pisteestä.

Kiila alkaa

Kiila

Viidestä poikkileikkauksesta korkeuspisteiden ero.

Poikkileikkaus 1

Poikkileikkaus 2

Poikkileikkaus 3

Poikkileikkaus 4

Poikkileikkaus 5

1. Kerros 2. Kerros 3. Kerros
Rakenteen paksuimmasta kohdasta

Kiila

Kiila alkaa

Leikkauspohjan
muoto

pituussuunnassa

Kerros 1

Keskiarvo

Kerros 2 Kerros 3

Poikkileikkaus 1

Poikkileikkaus 2

Poikkileikkaus 3

Poikkileikkaus 4

Poikkileikkaus 5

Kiila

Kiila alkaa

Tasainen

Kiila alkaa

Kiila

Tasainen
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Kaivantoon tiivistetyn vaahtolasimurskeen tilavuus
Leikkauspohjan-mallin ja rakenteessa olevan vaahtolasimurskeen yläpinnan-mallin tilavuuslaskenta

Ylimmäisen vaahtolasimurskekerroksen reunimaisia mittapisteitä siirrettiin sivusuunnassa n. 0,5 - 1,0 metriä. Tämä tehtiin, jottavaahtolasimurskekerroksen pintamalla ylettyi koko kaivanon alalle. Ilman pisteiden siirtoa vaahtolasimurskeen tilavuus oli noin 532m3.
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Varastokasan tilavuuslaskennat
Vihreillä rasteilla on merkitty varastokasan pohjan mittauspisteet, joka toimii varastokasan pohjan mallina.Tiheästi kolmioidulla osalla kuvissa on varastokasan laserkeilauksen mittauspisteet.Varastokasat on kuvattu kuvissa ylhäältä päin katsottuna.
Kaikkien kolmen vaahtolasimurske varastokasan tilavuuslaskenta

Varastokasa 1 - tilavuuslaskenta

Varastokasa 3 Varastokasa Varastokasa 1
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Varastokasa 2 - tilavuuslaskenta

Varastokasa 3 - tilavuuslaskenta

HippeSa
Tekstiruutu
LIITE 72 (3)

HippeSa
Tekstiruutu
LIITE 72 (3)



Tilavuuslaskentojen tulokset
Varastokasojen eroteltu laskenta Kaikkien kolmen varastokasan yhteinen massalaskenta

Pinta-ala (m2) Tilavuus (m3) Pinta-ala (m2) Tilavuus (m3)Varastokasa 1 130,927 73,866 702,21 652,932Varastokasa 2 296,537 250,812Varastokasa 3 270,300 326,549Yhteensä: 697,764 651,227

Jämsän mittaus ja koneohjauspalvelu Oy:n tekemät vaahtolasimurskevarastokasan tilavuuslaskennat
Vaahtolasin tilavuuslaskenta 21.06.2018

Tilavuus (m3)Varastokasa 1 73,6Varastokasa 2 259,8Varastokasa 3 348,4Yhteensä: 681,8
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taso

kerrospaksuus

Tiivistystyön suoritus säälämpötilalisätietoja
Kokeen suoritus 22.6.2018300 400,0707

0 0 0 0 0 1976 85 34 6 85 25012 170 75 12 170 27720 283 137 20 283 30528 396 205 28 396 32640 566 321 40 566 3650 0 0

   E = (0,75 ∙D ∙ δ) / Δs Tulokset
   D = levyn halkaisija [mm]  0/100 (%)  30/70 (%)  δ = jännitys [MPa] E1≥ E1[MN/m2] 39,7 39,2
  Δs = painuma [mm] E2≥ E2 [MN/m2] 75,8 103,9

318,5 E2/E1≤ E2/E1 1,9 2,65

levyn halkaisija [mm] max.kuorma 40 vai 60 kN

1. kuormitus 2. kuormituskuorma[kN] jännitys[kPa] painuma[mm/100] kuorma[kN]

Vaadittu kantavuus

painuma[mm/100]

tiivistyskone 8tn täryjyräylityskertojen lukumäärä 2+2 Iso ja pieni amplitudi

koepäivämäärä

tilaaja Sundström Ab Oyrakennuskohde Kokemäki-Rauma, vaahtolasimurske kevennysrakennetiivistyskohde Suojamurskekerros+vaahtolasimurskepiste nro / paalu Suojamurskekerroksen päältä keskeltä
Tiivistettävä rakenne materiaali lisätietoja

KaM 0/56 KaM 0,2m + VaM 1,4m

jännitys[kPa]
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taso

kerrospaksuus

Tiivistystyön suoritus säälämpötilalisätietoja
Kokeen suoritus 22.6.2018300 400,0707

0 0 0 0 0 4216 85 55 6 85 45812 170 99 12 170 49120 283 220 20 283 52128 396 352 28 396 54640 566 545 40 566 6030 0

   E = (0,75 ∙D ∙ δ) / Δs Tulokset   D = levyn halkaisija [mm]  0/100 (%)  30/70 (%)  δ = jännitys [MPa] E1≥ E1[MN/m2] 23,4 20,1
  Δs = painuma [mm] E2≥ E2 [MN/m2] 70,0 92,6

318,5 E2/E1≤ E2/E1 3,0 4,60

tilaaja Sundström Ab Oyrakennuskohde Kokemäki-Rauma, vaahtolasimurske kevennysrakennetiivistyskohde Suojamurskekerros+vaahtolasimurske

koepäivämäärä

piste nro / paalu Suojamurskekerroksen päältä reunalta
Tiivistettävä rakenne materiaali lisätietoja

KaM 0/56 KaM 0,2m + VaM 1,4m

tiivistyskone 8tn täryjyräylityskertojen lukumäärä 2+2 Iso ja pieni amplitudi

levyn halkaisija [mm] max.kuorma 40 vai 60 kN

1. kuormitus 2. kuormituskuorma[kN] jännitys[kPa] painuma[mm/100] kuorma[kN] jännitys[kPa] painuma[mm/100]

Vaadittu kantavuus
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taso

kerrospaksuus

Tiivistystyön suoritus säälämpötilalisätietoja
Kokeen suoritus 22.6.2018300 600,0707

0 0 0 0 0 32510 141 51 10 141 37418 255 107 18 255 39430 424 203 30 424 41842 594 296 42 594 44050 707 345 50 707 45660 849 421 60 849 481

   E = (0,75 ∙D ∙ δ) / Δs Tulokset
   D = levyn halkaisija [mm]  0/100 (%)  30/70 (%)  δ = jännitys [MPa] E1≥ E1[MN/m2] 45,4 40,4
  Δs = painuma [mm] E2≥ E2 [MN/m2] 122,5 166,1

318,5 E2/E1≤ E2/E1 2,7 4,11

tilaaja Sundström Ab Oyrakennuskohde Kokemäki-Rauma, vaahtolasimurske kevennysrakennetiivistyskohde EV-kerrospiste nro / paalu EV-kerroksen päältä keskeltä
Tiivistettävä rakenne materiaali lisätietoja

kaM 0/56 KaM 0,65m + VaM n.1,4m 8m rummusta Kokemäelle.

jännitys[kPa] painuma[mm/100]

tiivistyskone 8tn täryjyräylityskertojen lukumäärä

koepäivämäärälevyn halkaisija [mm] max.kuorma 40 vai 60 kN

1. kuormitus 2. kuormituskuorma[kN] jännitys[kPa] painuma[mm/100] kuorma[kN]

Vaadittu kantavuus
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taso

kerrospaksuus

Tiivistystyön suoritus säälämpötilalisätietoja
Kokeen suoritus 22.6.2018300 600,0707

0 0 0 0 0 23210 141 47 10 141 28618 255 97 18 255 30430 424 173 30 424 32842 594 247 42 594 34550 707 289 50 707 36360 849 346 60 849 389

   E = (0,75 ∙D ∙ δ) / Δs Tulokset   D = levyn halkaisija [mm]  0/100 (%)  30/70 (%)  δ = jännitys [MPa] E1≥ E1[MN/m2] 55,2 50,9
  Δs = painuma [mm] E2≥ E2 [MN/m2] 121,7 186,3

318,5 E2/E1≤ E2/E1 2,2 3,66

levyn halkaisija [mm] max.kuorma 40 vai 60 kN

1. kuormitus 2. kuormituskuorma[kN] jännitys[kPa] painuma[mm/100] kuorma[kN] jännitys[kPa] painuma[mm/100]

Vaadittu kantavuus

koepäivämäärä

piste nro / paalu EV-kerroksen päältä keskeltä
Tiivistettävä rakenne materiaali lisätietoja

kaM 0/56 KaM 0,65m + VaM n.1,4m 8m rummusta Raumalle päin.

tiivistyskone 8tn täryjyräylityskertojen lukumäärä

tilaaja Sundström Ab Oyrakennuskohde Kokemäki-Rauma, vaahtolasimurske kevennysrakennetiivistyskohde EV-kerros
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Mitta Oy
Laboratorio
Turuntie 207
02740 Espoo

Kantavuus kannettavalla Loadman - pudotuspainolaitteella.

Tilaaja: Sundström Ab Oy
Työmaa: KR172497 Jsk-Rma Pehmeikkö 6. ja 15 peruskorjaus 

Kmv 305+497… 305+591
Pvm:       22.06.2018’
Mittaaja: Niki Niemi
Kohde: Vaahtolasikohde, mitattu vaahtolasin päältä.
Materiaali: Foamit 60A

Kantavuus Mpa = MN/m²

piste 1’
pudotuskerta ¨

1 43 Vaatimukset:

2 47 150 '= MN/m²

3 51 E2/E1 = < 2

4 48

5 53

6 54

7 55

8 57

9 56

10 55

43
57

1.325

Espoo 03.07.2018
Niki Niemi

E
2 
= 

E₁ =
E₂ =
E₂/E₁ =

HippeSa
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Kantavuuden takaisinlaskenta
Saadut kantavuustulokset

Tulkinta tapa30/70 0/100 Loadman(MPa) (MPa) (MPa)Keskeltä Reunalta Keskeltä Reunalta Keskeltä
Eristys- ja välikerroksen päältä (levykuormituskoe) 166,1-186,3 - 121,7-122,5 - -
Suojamurskekerroksen päältä (levykuormituskoe) 103,9 92,6 75,8 70 -
Vaahtolasimurskeen pinnasta (Loadman) - - - - 57

Takaisinlaskenta kantavuuskokeiden perusteella
Kerros- Materiaalin Ea Ey

Tuloksista valittu vertailuarvo
paksuus E-moduliKerros (m) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)0/56# KaM 0,45 240 102,2 187,1 186,30/56# KaM 0,20 280 50,0 102,2 103,9Vaahtolasimurske 10/63 1,37 50 50 50,0 -1,57

Eristys- ja välikerroksen päältä 187,1 MpaSuojamurskekerroksen päältä 102,2 MPaVaahtolasinmurskeen päältä 50,0 MPa

0,0
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80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0

Eristys- ja välikerroksen päältä Suojamurskekerroksen päältä Vaahtolasinmurskeen päältä
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Raekoko [mm] Läpäisy Raekoko [mm] Läpäisy Raekoko [mm] Läpäisy Raekoko [mm] Läpäisy45 100,0 % 45 100,0 % 45 100,0 % 45 100,0 %31,5 39,7 % 31,5 44,6 % 31,5 63,7 % 31,5 54,0 %16 6,7 % 16 9,1 % 16 21,2 % 16 17,1 %8 4,3 % 8 6,3 % 8 14,5 % 8 13,2 %4 3,8 % 4 5,2 % 4 10,7 % 4 10,8 %2 3,7 % 2 4,7 % 2 8,6 % 2 8,8 %1 3,5 % 1 4,2 % 1 6,9 % 1 6,7 %0,5 3,2 % 0,5 3,7 % 0,5 5,4 % 0,5 5,2 %0,25 2,8 % 0,25 3,2 % 0,25 4,1 % 0,25 4,0 %0,125 2,2 % 0,125 2,3 % 0,125 2,7 % 0,125 2,6 %0,063 0,8 % 0,063 0,7 % 0,063 0,8 % 0,063 0,8 %0,054 #JAKO/0! 0,054 #JAKO/0! 0,054 #JAKO/0!Alkup. näyte: 15,1 kg Alkup. näyte: 18,9 kg Alkup. näyte: 20,9 kg Alkup. näyte: 18,6 kgJosta kiviä: 1,1 kg Josta kiviä: 4,1 kg Josta kiviä: 4,3 kg Josta kiviä: 2,3 kgSeulotun vaahtolasin Seulotun vaahtolasin Seulotun vaahtolasin Seulotun vaahtolasinvesipitoisuus: 4,2 % vesipitoisuus: 4,9 % vesipitoisuus: 9,6 % vesipitoisuus: 6,8 %0,00071 #JAKO/0! 0,00071 #JAKO/0! 0,00071 #JAKO/0!

Raekoko [mm] Läpäisy Raekoko [mm] Läpäisy45 100,0 % 45 100,0 %31,5 71,2 % 31,5 66,3 % 31,5 #JAKO/0! 31,5 #JAKO/0!16 33,5 % 16 25,5 % 16 #JAKO/0! 16 #JAKO/0!8 25,2 % 8 20,0 % 8 #JAKO/0! 8 #JAKO/0!4 19,2 % 4 15,3 % 4 #JAKO/0! 4 #JAKO/0!2 14,2 % 2 10,5 % 2 #JAKO/0! 2 #JAKO/0!1 10,4 % 1 7,2 % 1 #JAKO/0! 1 #JAKO/0!0,5 7,4 % 0,5 4,9 % 0,5 #JAKO/0! 0,5 #JAKO/0!0,25 4,8 % 0,25 3,3 % 0,25 #JAKO/0! 0,25 #JAKO/0!0,125 2,8 % 0,125 2,1 % 0,125 #JAKO/0! 0,125 #JAKO/0!0,063 0,9 % 0,063 0,7 % 0,063 #JAKO/0! 0,063 #JAKO/0!0,054 #JAKO/0! 0,054 #JAKO/0! 0,054 #JAKO/0! 0,054 #JAKO/0!Alkup. näyte: 21,5 kg Alkup. näyte: 20,1 kg 0,022 #JAKO/0! 0,022 #JAKO/0!Josta kiviä: 3,9 kg Josta kiviä: 2,0 kg 0,0069 #JAKO/0! 0,0069 #JAKO/0!Seulotun vaahtolasin Seulotun vaahtolasin 0,0031 #JAKO/0! 0,0031 #JAKO/0!vesipitoisuus: 9,0 % vesipitoisuus: 9,1 % 0,0014 #JAKO/0! 0,0014 #JAKO/0!0,00071 #JAKO/0! 0,00071 #JAKO/0! 0,00071 #JAKO/0! 0,00071 #JAKO/0!

Jyräyksen jälkeen 1 Jyräyksen jälkeen 2

Ennen esitiivistystä 1 Ennen esitiivistystä 2 Esitiiv. jälkeen 1 Esitiiv. Jälkeen 2

RAKEISUUS-MÄÄRITYKSETCEN ISO/TS 17892-4:fi
Ramboll Finland OyVohlisaarentie 2 B36760 LUOPIOINENwww.ramboll.fi

Projekti:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Läp
äisy

Raekoko [ mm ]
Ennen esitiivistystä 1 Ennen esitiivistystä 2 Esitiiv. jälkeen 1
Esitiiv. Jälkeen 2 Jyräyksen jälkeen 1 Jyräyksen jälkeen 2

0,0002 0,0006           0,002           0,006               0,02            0,063     0,125      0,25       0,5         1 2          4           8          16       31,5        63

0,0002 0,002            0,006              0,02              0,06                0,2                0,6 2                  6                   20                60
SAVI SILTTI HIEKKA SORA

Kohde:
Piste:
Pvm.:
Käsittelijä:

1510043254
Kokemäki - Rauma vaahtolasi
2.8.2018
T. Jokinen
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Rakeisuuden keskiarvot

Raekoko [mm] Läpäisy Hienontuminen Raekoko [mm] Läpäisy Hienontuminen Raekoko [mm]
45 100,00 % 0,00 % 45 100,00 % 0,00 % 45 100,00 %

31,5 42,12 % 16,71 % 31,5 58,83 % 9,89 % 31,5 68,72 %
16 7,88 % 11,27 % 16 19,15 % 10,33 % 16 29,48 %

8 5,31 % 8,52 % 8 13,83 % 8,77 % 8 22,60 %
4 4,53 % 6,20 % 4 10,73 % 6,51 % 4 17,24 %
2 4,19 % 4,51 % 2 8,70 % 3,65 % 2 12,35 %
1 3,83 % 2,97 % 1 6,80 % 1,97 % 1 8,77 %

0,5 3,45 % 1,84 % 0,5 5,29 % 0,85 % 0,5 6,14 %
0,25 3,00 % 1,04 % 0,25 4,04 % 0,01 % 0,25 4,05 %

0,125 2,26 % 0,39 % 0,125 2,65 % -0,19 % 0,125 2,46 %0,063 0,71 % 0,11 % 0,063 0,82 % -0,04 % 0,063 0,78 %

Esitiivistyksen jälkeen keskiarvotEnnen esitiivistystä keskiarvot Täryjyräyksen jälkeen
Esitiivistyksen

tuoma
hienontuminen

Täryjyräyksen
tuoma

hienontuminen

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Läp
äisy

 -%

Raekoko (mm)

Rakeisuuskäyrä:

Ennen esitiivistystä Esitiivistyksen jälkeen Täryjyräyksen jälkeen

6
hiekkasavi hiesu SORA

0,06
0,20,0002

SAVI SILTTI0,002 0,006 0,02 hieta 2 20HIEKKA kiviäkarkea pieniähienokarkea0,6hieno sorakarkeahieno

0,0006 0,002 0,006 0,02 0,063

0,125

0,25

0,5 1 2 4 8 16 32 640,0002

Vaahtolasimurske

2.8.2018

mm
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Ensimmäisen kuukauden painumamittaukset
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Ratakilometri 305+ [m]

VASEN PU0LI PÖLKYT, PAINUMA [mm]

1-mittaus 27.6.2018 2-mittaus 4.7.2018 3-mittaus 8.7.2018 4-mittaus 16.7.2018 5-mittaus 20.7.2018

Rumpu 305+549

Raide tuettu 4.7.2018 - 8.7.2018 välisenä aikana.

0-mittaus 23.6.2018
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Ratakilometri 305+ [m]

OIKEA PU0LI PÖLKYT PAINUMA [mm]

1-mittaus 27.6.2018 2-mittaus 4.7.2018 3-mittaus 8.7.2018 4-mittaus 16.7.2018 5-mittaus 20.7.2018

Rumpu 305+549

Raide tuettu 4.7.2018 - 8.7.2018 välisenä aikana.

0-mittaus 23.6.2018
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Ratakilometri 305+ [m]

PAINUMATANGOT, PAINUMA [mm]

1-mittaus 27.6.2018 2-mittaus 4.7.2018 3-mittaus 8.7.2018 4-mittaus 16.7.2018 5-mittaus 20.7.2018

Rumpu 305+549

Raide tuettu 4.7.2018 - 8.7.2018 välisenä aikana.

0-mittaus 23.6.2018

HippeSa
Tekstiruutu
LIITE 142 (2)



-22,0-20,0-18,0-16,0-14,0-12,0-10,0-8,0-6,0-4,0-2,00,02,04,0

13.7.2018 13.8.2018 13.9.2018 14.10.2018 14.11.2018 15.12.2018 15.1.2019

Pain
um

a [m
m]

Aika

Poikkikeillaus 305+528Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 0,95m

Pölkky 305+528 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+528 (0-mittaus 28.11.2018)
Painumatanko 305+528 (0-mittaus 8.8.2018) Tuenta

-16,0
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-10,0

-8,0
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2,0
4,0

13.7.2018 13.8.2018 13.9.2018 14.10.2018 14.11.2018 15.12.2018 15.1.2019
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um

a [m
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Aika

Poikkikeillaus 305+513Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 0,65 m

Pölkky 305+513 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+513 (0-mittaus 28.11.2018)
Tuenta Painumatanko 305+513 (0-mittaus 8.8.2018)
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Poikkikeillaus 305+499Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 0,37 m

Pölkky 305+499 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+499 (0-mittaus 28.11.2018)
Painumatanko 305+499 (0-mittaus 8.8.2018) Tuenta
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-22,0-20,0-18,0-16,0-14,0-12,0-10,0-8,0-6,0-4,0-2,00,02,04,0

13.7.2018 13.8.2018 13.9.2018 14.10.2018 14.11.2018 15.12.2018 15.1.2019
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a [m
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Poikkikeillaus 305+545Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 1,37 m

Pölkky 305+545 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+545 (0-mittaus 28.11.2018)
Tuenta Painumatanko 305+545 (0-mittaus 8.8.2018)
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Poikkikeillaus 305+533Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 1,05 m

Pölkky 305+533 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+533 (0-mittaus 28.11.2018)
Tuenta Painumatanko 305+533 (0-mittaus 8.8.2018)
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Poikkikeillaus 305+549Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 1,37 m(Ratarummun päällä)

Pölkky 305+549 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+549 (0-mittaus 28.11.2018) Tuenta
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Poikkikeillaus 305+554Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 1,37 m

Pölkky 305+554 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+554 (0-mittaus 28.11.2018)
Tuenta Painumatanko 305+554 (0-mittaus 8.8.2018)
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Poikkikeillaus 305+563Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 1,1 m

Pölkky 305+563 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+563 (0-mittaus 28.11.2018)
Tuenta Painumatanko 305+563 (0-mittaus 8.8.2018)
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Poikkikeillaus 305+572Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 0,80 m

Pölkky 305+572 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+572 (0-mittaus 28.11.2018)
Tuenta Painumatanko 305+572 (0-mittaus 8.8.2018)
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Poikkikeillaus 305+581Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 0,55 m

Pölkky 305+581 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+581 (0-mittaus 28.11.2018)
Tuenta Painumatanko 305+581 (0-mittaus 8.8.2018)
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Poikkikeillaus 305+590Vaahtolasimurskekerroksen paksuus 0,37 m

Pölkky 305+590 (0-mittaus 8.8.2018) Pölkky 305+590 (0-mittaus 28.11.2018)
Tuenta Painumatanko 305+590 (0-mittaus 8.8.2018)
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Painumatangon painuma [mm]0-MITTAUS 8.8.2018

RUMPU 305+549 TYÖALUE 27.8.2018 27.9.2018 31.10.2018 28.11.2018 8.1.2019
Raide tuettu 23.11.2018
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Pölkyn painuma (Oikea)[mm]0-MITTAUS 8.8.2018

RUMPU 305+549 TYÖALUE 27.8.2018 27.9.2018 31.10.2018 28.11.2018
Raide tuettu 23.11.2018
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Etäisyys raiteen keskilinjasta [m]

Painumatangot [mm]Painumaletku poikkileikkaus 305+5280-MITTAUS 8.8.2018

27.8.2018 27.9.2018 31.10.2018 28.11.2018 1.8.2019
Raide tuettu 23.11.2018
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Pölkyn painuma (Vasen)[mm]0-MITTAUS 8.8.2018
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Raide tuettu 23.11.2018
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RUMPU 305+549 TYÖALUE 8.1.2019
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Painumaletkun painumat kuukausittain 
- Anturinumero vaaka-akselilla ja pystyakselilla painuma [mm]. 

Heinäkuu 2018 

Elokuu 2018 

Syyskuu 2018 
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Lokakuu 2018 

Marraskuu 2018 

Joulukuu 2018 
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Tammikuu 2019 
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Rakenteen kokoonpuristuma
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-10

0
10
20
30
40
50

1.6.18 2.7.18 2.8.18 2.9.18 3.10.18 3.11.18 4.12.18 4.1.19 4.2.19

mm

Antureiden 5 ja 13 painumavertailu

Painuma, anturi 5 (alapinta) Painuma, anturi 13 (yläpinta) Kokoonpuristuma

Täryjyräys

HippeSa
Tekstiruutu
LIITE 182 (3)



-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

1.6.18 2.7.18 2.8.18 2.9.18 3.10.18 3.11.18 4.12.18 4.1.19 4.2.19

mm

Aika

Antureiden 5 ja 14 painumavertailu

Painuma, anturi 5 (alapinta) Painuma, anturi 14 (yläpinta) Kokoonpuristuma

Täryjyräys

-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

1.6.18 2.7.18 2.8.18 2.9.18 3.10.18 3.11.18 4.12.18 4.1.19 4.2.19

mm

Aika

Antureiden 3-7 ja 12-15 keskiarvojen painumavertailu

Painuma, keskiarvo 3-7 (alapinta) Painuma, keskiarvo 12-15 (yläpinta) Kokoonpuristuma

Täryjyräys

-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

1.6.18 2.7.18 2.8.18 2.9.18 3.10.18 3.11.18 4.12.18 4.1.19 4.2.19

mm

Aika

Antureiden  8  ja 11 painumavertailu

Painuma, anturi 8 (alapinta) Painuma, anturi 11 (yläpinta) Kokoonpuristuma

Täryjyräys

HippeSa
Tekstiruutu
LIITE 183 (3)
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