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ALKUSANAT 

Tässä raportissa esitetään kolmannen tutkimusosion (Phase III) tulokset asfalttipäällysteen 
tiiveyden mittauksen ja arvioinnin kehittäminen osaprojektista, joka kuuluu Liikenneviraston 
rahoittamaan Elinkaaritehokas tiepäällyste (2013-2017) tutkimusohjelmaan. Liikennevirastossa 
tutkimuksen ohjauksesta vastasi päällysteiden ylläpidon hankinnan asiantuntija Katri Eskola ja 
Aalto-yliopistossa Rakennustekniikan laitoksella tutkimuksesta vastasi professori Terhi Pellinen. 
Tutkimus on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun kanssa, jossa 
tutkimuksesta vastasi professori Pekka Eskelinen. Hän on myös tehnyt sähkömagneettiset 
laboratoriomittaukset ja tutkamittaukset mikroaaltotutkilla (Liite 1 & 2). Tohtorikoulutettava Ari 
Hartikainen on tehnyt analyysit koeteiltä mitatuille maatutka-aineistolle ja kehittänyt tilastollista 
mallia tyhjätilan uudeksi kalibrointimalliksi. Lisäksi maisteriopiskelija Josefiina Saarnikko 
osallistui laboratoriotutkimusaineiston kokoamiseen ja tarkastamiseen aineiston analyysiä varten. 
Laboratoriomittauksista Rakennustekniikan laitoksella vastasivat laboratoriomestarit Heli 
Nikiforow ja Petri Peltonen. Kiviainesnäytteiden hankinnasta kiviainesten ottopaikoilta vastasi 
Antti Kalliainen ja kivistä poratut näytteet sahattiin ja valmisteltiin permittiivisyyden testaukseen 
Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkija Pirjo Kuulan johdolla.  

Alla on esitetty Elinkaaritehokas tiepäällyste – tutkimusohjelman johtoryhmän asettama 
ohjausryhmä, jonka alkuperäinen kokoonpano on PANK:n hallituksen nimeämä. Ohjausryhmää 
täydennettiin 30.5.2017 Nevia Oy:n edustuksella.   

Projektipäällikkö Markus Simonen, Keski-Suomen ELY-keskus 
Laatupäällikkö Jussi Tuominen NCC Industry Oy 
Toimitusjohtaja Vesa Vainio RC-Infra Oy 
Mittausvastaava Vesa Vähäkuopus, Nevia Oy 
PTM- ja tyhjätilamittaaja Pertti Kukka, Nevia Oy 
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TIIVISTELMÄ 

Tässä raportissa kuvataan kaupallisten maatutkamittausten ja Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja 
automaation laitoksen rakentamien mikroaaltotaajuustutkien vuoden 2016 tiemittausten tulokset. 
Koekohteet olivat liikenteen alla olevilla maanteillä. Lisäksi raportissa esitetään koeteiltä otettujen 
porapalojen ainetta rikkomattomat sähkömagneettisten mittausten tulokset mitattuna projektissa 
kehitetyllä onteloresonaattorimenetelmällä sekä mallinnetaan teoreettisesti asfaltin 
permittiivisyyttä.  Näitä tuloksia sekä kesän 2017 aikana tehtyjä täydentäviä mittauksia 
kiviaineksen permittiivisyydestä on hyödynnetty arvioitaessa maatutkalla tehtävän PANK 4122 
menetelmän käyttökelpoisuutta uuden asfalttipäällysteen tiiveyden arviointiin päällystysurakan 
laadunarvostelussa. 

Nyt ja aiemmin tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella voidaan yhteenvetona yleisesti 
todeta seuraavaa: Maatutkalla ei voida luotettavasti mitata asfaltin tyhjätilaa, koska järjestelmä 
mittaa epäsuorasti vain päällysteen tiheyden ja tyhjätilan laskentaan tarvitaan myös massan 
maksimitiheys, jota maatutkalla ei voida mitata samasta tilavuusalkiosta. Tyhjätilalle voidaan 
kehittää erilaisia estimaatteja mittauksen perusteella, mutta niiden tarkkuus ei tämän tutkimuksen 
mukaan ole riittävä, jotta arvioita voitaisiin käyttää arvonmuutosperusteena päällystysurakoissa.   

Tieltä otettujen asfalttiporanäytteiden perusteella AB ja SMA massat käyttäytyivät selkeästi eri 
tavalla sekä perinteisissä että maatutkamittauksissa. Mittausten mukaan SMA massoissa oli 
suhteellisesti pienempi tyhjätila (ka. 2,8%, SSD-menetelmä) kuin AB:ssä (ka. 4,1%, kuiva-
menetelmä) vaikka absoluuttisesti niissä oli miltei sama kokonaistyhjätila (6,6 – 6,1%, parafilmi-
menetelmä). Suuri osa SMA:n tyhjätilasta johtunee pinnan avoimuudesta sekä karkeudesta. 
Tutkimuksessa ei selvitetty mikä merkitys tällä on päällysteen vedenkestävyydelle ja 
nastarengaskulutuskestävyydelle. Tieltä otettuja poranäytteitä ei valittu satunnaisesti, joten ne 
eivät välttämättä edusta koekohteiden keskimääräistä tyhjätilaa.     
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1 JOHDANTO 

Tässä raportissa kerrotaan ”Elinkaaritehokas tiepäällyste” tutkimusprojektin osaprojektin 
”Asfalttipäällysteen tyhjätilan mittausmenetelmän ja laatuvaatimuksen kehittäminen” tulokset 
vuoden 2016 ja 2017 tutkimuksista. Päällysteiden tiiveysprojektin tavoitteena on selvittää, onko 
nykyisin Suomessa käytetty asfalttipäällysteiden tiiveyden laadunvalvontaan käytetty maatutkalla 
tapahtuva mittausmenetelmä riittävän tarkka antamaan luotettavan kuvan uusien päällysteiden 
laadusta. Tutkimus käsittää laboratorio ja kenttätutkimuksia ja nykyisen Asfalttinormeissa 2011 
olevan PANK 4122 mittausmenetelmän arviointia. Tutkimuksen tuloksia on raportoitu aiemmin 
jo kahdessa raportissa [1, 2].   
  
Vuoden 2016 tiemittaukset tähtäsivät PANK 4122 mittausmenetelmän kehittämiseen aiemmin 
havaittujen puutteiden osalta [1, 2]. Kesän pilottimittauksissa tehtiin muutoksia itse mittaukseen 
1-2 GHz maatutkilla ja poranäytteiden ottamiseen mittausten kalibrointia varten.  Tiedonkeruu 
kesällä tähtäsi myös permittiivisyysarvojen hajontojen selvittämiseen mittauksissa. Uudet ohjeet 
mittausta varten kohdistuivat tutkan kalibrointiin ja mittaamiseen, tutkadatan alustavaan 
analysointiin, porapalojen ottamiseen sekä tutkimiseen ja raportointiin. Lisäksi kesän 2017 aikana 
mitattiin kiviainesten permittiivisyyksiä hakemalla näytteitä kiviainesottamoista eri puolilta 
Suomea. Tulokset on esitetty Liitteissä 2.    

 Mitattiin normaalia laadunvalvontamittausta (keskiarvoistettuna 1 m välein) 
 er' ka, kh, min., maks., porapalat tyhjätilatiedot raporttiin 
 mittaus pyrittiin tekemään heti muutaman päivän sisällä päällystystyön jälkeen  

 Mitattiin tutkimusdataa AB ja SMA päällysteitä, tavoitteena uusi kalibrointimalli tyhjätilan 
estimoimiselle mittauksesta 

 Otettiin poranäytteitä, joista tutkittiin päällysteen ja massan tiheydet, 
sideainepitoisuus, kiven tiheys ja permittiivisyys (tulokset Liitteet 3 ja 4).  

 Selvitettiin massan suunnittelutiedot asfalttiurakoitsijalta 

Nyt raportoidut kenttäkokeet kaupallisilla maatutkilla ja itse rakennetuilla mikroaaltotutkilla 
tehtiin Liikenneviraston normaaleissa päällystysurakoissa seuraavasti: 

 mitattiin koeosuudet 4 kantatieltä, joissa oli AB16 päällyste 
 mitattiin koeosuudet 3 valtatieltä ja 2 kantatieltä, joissa oli SMA16 päällyste 

Permittiivisyyden laboratoriomittaukset tiekohteista otetuista päällysteporanäytteistä tehtiin 
uudella projektissa kehitetyllä onteloresonaattorimenetelmällä. Laboratoriomittaukset tehtiin 
samalla menetelmällä myös Mitta Oy:n valmistamista ns. erikoisnäytteistä, jotka tiivistettiin 
kiertotiivistimellä eri tiiveystasoihin. Erikoisnäytteissä pyrittiin eliminoimaan kiviaineksen 
vaikutus tuloksiin, jotta tyhjätilan vaikutus mitattuun permittiivisyyteen voitiin selvittää 
tarkemmin. Tulokset on esitetty Liitteessä 1 ja 2.  

Lisäksi kaksi tietä mitattiin projektissa kehitetyllä mikroaaltotutkalla. Kuvaus mikroaaltotutkasta 
ja sillä tehdyistä mittauksista on esitetty Liitteessä 1. Maatutkat, joita tutkimuksessa oli mukana, 
olivat 1 ja 2 GHz ilma-vaste antennein varustettuja pulssitutkia. Näiden tutkien toimintaperiaatteita 
on kuvattu aiemmissa projektin raporteissa [1, 2].   
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2 TYHJÄTILAN MÄÄRITTÄMINEN 

Asfalttipäällyste on tiivistettävä riittävään tiiveyteen, että päällysteestä tulee kulutuskestävää ja 
säänkestävää. Asfalttinormit 2011 antavat kaksi vaihtoehtoa tiivistyksen mittaamiseen, perinteisen 
laboratoriomittauksen porapaloista tai ainetta rikkomattoman maatutkamittauksen.   

2.1 Ainetta rikkovat menetelmät 

Laatuvaatimus päällysteen tiiveydelle esitetään tyhjätilavaatimuksena.   Tyhjätila on kuitenkin 
vain laskettu suure ja sitä ei suoraan voi mitata. Perinteisessä ainetta rikkovassa menetelmässä 
päällysteestä porataan näyte, josta laboratoriossa mitataan porakappaleen tiheys p taulukossa 1 
annetuilla menetelmillä SFS-EN 12697-6 standardin mukaisesti. Tämän jälkeen näyte hajotetaan 
siten että tiivistyksessä yhteen liimatut kivirakeet ja mastiksi muodostavat irtonaisen massan, 
jonka tiheys m mitataan menetelmällä SFS-EN 12697-5 (menettely B). Tyhjätila saadaan näiden 
kahden mitatun suureen osamääränä kaavan 1 avulla. Lisäksi tutkimuksessa kokeiltiin 
Yhdysvalloissa käytössä olevaa ns. CoreLok menetelmää, jossa poranäyte laitettaan muovipussiin, 
josta ilma vedetään vakuumin avulla pois.  Menetelmän ja laitteen kuvaus löytyy esimerkiksi 
sivulta (http://www.pavementinteractive.org/bulk-specific-gravity/). 

 

Taulukko 1. Päällysteen tiheyden mittaustapoja ja Asfalttinormin vaatimukset menetelmän 
käytöstä. Menetelmien käyttökelpoisuus on suhteessa näytteen pintarakenteeseen ja sisäiseen 
tyhjätilaan. 

Menettely Kuvaus PANK 
vaatimus 

Huomioitava mittaustapaa valittaessa ja 
tuloksia tulkittaessa 

12697 A 
kuiva 

Kappaleen tilavuus mitataan ilma-
vesipunnituksena. Ei ota huomioon 
pintarakenteen huokoisuutta vaan 
mittaa vain sisäistä tyhjätilaa. 

AB, 
ABS 

Soveltuu hyvin tiiviiden kappaleiden 
mittaamiseen, joissa sisäiset tyhjätilat ovat 
suljettuja tai niihin on veden vaikea imeytyä. 
Kuva 2a. 

12697 B 
SSD 
kyllästetty 
pintakuiva 

Sama kuten yllä, mutta kappaleeseen 
imeytetään vettä, jonka avulla 
mitataan myös kapillaariset 
ilmahuokoset.  

SMA, 
ABK 

Soveltuu jatkuville rakeisuuksille, joissa n. 
5% tyhjätila sekä SMA massoille, joissa 
suuremmat huokoset aina n. 4% asti. Kuva 2b. 
Jos vesi ei pysy ilmahuokosissa, tai huokoset 
ovat läpi näytteen, tulos vääristyy. 
Esimerkkinä ohuet REMIX päällysteet.       

12697 C 
parafilmi 

Näyte pinnoitetaan muovikalvolla 
ennen vedessä mittausta. 

- Ottaa huomioon pintarakenteen ja sisäisen 
tyhjätilan. Soveltuu kaikille massoille, mutta 
suhteellinen mittausvirhe kasvaa mitä 
tiiviimpi kappale on.  

12697 D 
dimensiot 

Ulkomittoihin perustuva,   
kappaleen tilavuus mitataan 
työntömitalla. 

AA Kuten yllä, lisäksi mittausepätarkkuus kasvaa, 
kun kappale ei ole säännöllinen.   Kuva 2c. 

CoreLok Kuten parafilmi-menetelmä, mutta 
näyte laitetaan muovipussiin, josta 
ilma vedetään vakuumilla pois.  

- Näyttäisi soveltuvan kappaleille, joissa iso 
tyhjätila, läpi näytteen meneviä huokosia tai 
suuria pintahuokosia. Voidaan käyttää myös 
massan maksimitiheyden tai murskeen 
mittaamiseen. 
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Kappaleen mittoihin perustuva menetelmä on käytössä vain avoimelle asfaltille, jolle kuiva- ja 
SSD-menetelmä eivät sovellu käytettäväksi. Parafilmi-menetelmää ei myöskään juurikaan käytetä, 
sillä se koetaan aikaa vieväksi ja hankalaksi.   SFS-EN 12697-8 menetelmä ei anna rajoitusta SSD-
menetelmän käytöstä, mutta AASHTO T-166 standardi toteaa, että jos veden absorptio on 
enemmän kuin 2%, tulee käyttää parafilmi- tai parafiini-menetelmää. 

Hyvä testi itse menetelmien tarkkuudesta on mitata jokin esine, joka on täysin tiivis ja pinnalta 
sileä. Tällainen koe tehtiin Aalto-yliopiston tielaboratoriossa mittaamalla kivestä otettu poranäyte 
kaikilla menetelmillä SFS-EN 12697 A- D sekä CoreLok. Tulokset ovat Taulukossa 2. Kuiva ja 
pintakuiva menetelmä antavat täsmälleen saman tuloksen, kuten on odotettavissa, kun vettä ei 
pääse imeytymään näytteeseen ja siinä ei ole pintahuokosia.  Koska kaikissa menetelmissä tietysti 
mitataan koekappaleen massa samalla tavalla, erot tulevat kappaleen tilavuuden arviointiin 
liittyvistä eroista.  Suora vesipunnitus (Arkhimedeen perinteinen menetelmä) on tässä tapauksessa 
tarkin ja se antaa pienimmän kappaletilavuuden V ja siten suurimman tiheyden, kaavan 2 
mukaisesti. Kaavassa m on kappaleen massa ilmassa ja tilavuus V saadaan kappaleen ilmassa ja 
vedessä mitatun massan erotuksena. Kappaleen tilavuuden ulkomittoihin perustuvassa 
menetelmässä virhe korostuu, jos kappale on epäsymmetrinen ja pinnalta karkea.  Kivikiekko oli 
helppo mitata, joten virhe jäi 0,5%. Kun kivikiekko kääritään parafilmillä tai se laitetaan 
muovipussiin, josta vedetään ilma pois, jää kääreisiin kuitenkin pieni määrä ilmaa, joka näkyy 
tuloksissa n. 0,5 – 6,1 % pienempänä tiheytenä.  Lisäksi kummassakin menetelmässä itse 
kääremateriaalin tiheys on tunnettava tarkasti, jotta tulos voidaan korjata asianmukaisesti siten, 
että siitä ei aiheudu virhettä.  Tiheyden mittaamisessa on menetelmää valittaessa siis mietittävä 
mihin tarkoitukseen tulosta halutaan käyttää ja mikä ilmamäärä näytteestä halutaan mitattavaksi. 

 
Taulukko 2. Laboratoriokoe eri tiheyden mittausmenetelmien tarkkuuden vertailuun. 

Näyte kork. 
mm 

halk.  
mm 

A 
 Mg/m3 

B 
 Mg/m3 

B * 
Veden abs. m-% 

C** 
 Mg/m3 

D 
 Mg/m3 

CoreLok 
 Mg/m3 

Kivi 1 48,72 99,16 2,684 2,684 0,000 2,670 2,672 2,526 
Kivi 2 28,48 99,20 2,674 2,675 0,000 2,662 2,660 2,507 

* Menetelmässä B näytteeseen imeytyneen veden määrä, m-% 
** Parafilmin (Parafilm "M" Bemis) tiheytenä käytetiin 0,86 Mg/m3. 
 
 

,       kaava 1. 
 

 ,          kaava 2. 
 
Kuvassa 1 on esitetty erikoisnäytteiden vertailu kolmen eri massatyypin, AB16, SMA16 ja AA16, 
tyhjätilojen mittauksesta taulukossa 1 esitetyillä menetelmillä. Näytteet oli valmistettu 
laboratoriossa (Mitta Oy) kiertotiivistimellä eri tiiveystasoihin. Kuvasta 1 havaitaan, että kuiva- ja 
SSD-menetelmä mittaavat hyvin samalla tavalla poistaen pintahuokosten tyhjätilan tilavuudesta. 
Ainoastaan avoimella asfaltilla kuivamenetelmä poikkeaa SSD-tuloksesta ja antaa täysin 
virheellisen tuloksen koekappaleen tyhjätilasta. Parafilmi ja dimensiot ottavat huomioon myös 
pintahuokoset ja ne mittaavat keskenään myös hyvin samalla tavalla. Menetelmät alkavat antaa 
erheellisiä tuloksia mitä pienemmäksi tyhjätila menee, kuten havaitaan myös taulukosta 2.  
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Kuvassa 2 on valokuvat kaikkein tiiveimmästä ja harvimmasta näytteestä, AB/115 ja AA/65, sekä 
näiden kahden ääripään väliin jäävästä SMA/800 näytteestä. 
 
Menetelmän suhteellinen virhe on suurin CoreLok:lla pussin kulmiin jäävän ilman takia (AB/115), 
mutta virheen suhteellinen merkitys vähenee, kun kappaleen tyhjätilan määrä kasvaa ja CoreLok-
menetelmä alkaa lähestyä parafilmi- ja dimensio-menetelmiä. Tällä perusteella voisi olettaa, että 
CoreLok soveltuu parhaiten suurehkojen tyhjätilojen ja irtotiheyksien mittaamiseen esim. 
murskeesta. 
 

     
 

Kuva 1. Vertailu eri tyhjätilamittausten välillä kolmelle eri massatyypille tehtynä.    

 

   
   
Kuva 2. Valokuvat asfalttibetoni a) AB/115, b) kivimastiksiasfaltti SMA/800 ja c) avoin asfaltti 
AA/59  koekappaleista, jotka oli tiivistetty kiertotiivistimellä 115, 800 ja 59 kierroksella.   

 

a b c 
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2.2 Maatutkamenetelmä ja efektiivinen tilavuuselementti (RVE) 

Ainetta rikkomattomassa päällystetutkamenetelmässä tieltä mitataan sähkömagneettinen suure 
relatiivinen permittiivisyys, joka sitten kalibroidaan PANK 4122 menetelmässä annetulla 
kalibrointiyhtälöllä perinteiseksi tyhjätilaksi, jonka tulee täyttää Asfalttinormeissa asetetut 
vaatimukset. Tässä fysikaalisesti epäsuorassa mittausmenetelmässä on tunnistettu kolme 
ongelmallista asiaa, jotka aiheuttavat vaikeuksia tulosten tulkintaan verrattuna yllä kuvattuihin 
perinteisiin menetelmiin [1,2,3,4].  Tässä tekstissä käytettään sanoja dielektrisyys ja 
permittiivisyys toistensa synonyymeinä ja ellei toisin sanota, kuvaamaan vain ao. suureen 
reaaliosaa ( r’). 

Ensinnäkin ongelmaksi kalibroinnissa tulee se, että maatutka mittaa absoluuttisen 
kokonaistilavuuden (kuten parafilmi- tai dimensio-menetelmät), kun perinteisissä menetelmissä 
tilavuuteen joko sisällytetään tai ei sisällytetä pinta- ja kapillaarihuokosia tilavuuden 
mittaustavasta riippuen.  Tätä asiaa ja sen vaatimaa tulosten tulkintaa ei ole otettu huomioon 
PANK-menetelmän kalibrointiyhtälöä kehitettäessä.  Toisaalta, perinteiset relatiiviset menetelmät 
eivät ole keskenään suoraan yhteismitallisia, kun taas maatutkalla mitatut päällysteen 
dielektrisyydet ovat. Tämä seikka käy hyvin selville, kun tarkastellaan kuvia 1 ja 7. 

Toinen ongelma liittyy itse tyhjätilan määritelmään. Tyhjätila on siis päällysteen tiheyden ja 
massan maksimitiheyden suhde. Maatutka mittaa kuitenkin päällysteen tiheyttä ja massan 
maksimitiheyttä ei voida mitata vastaavasti kuin on laita porapaloihin perustuvissa menetelmissä.  
Ei siis ole fysikaalista mitta-suuretta, jolla mitattu päällysteen dielektrisyys voitaisiin skaalata 
näyttämään vain tyhjätilan vaihtelun osuus dielektrisyyden vaihtelusta. Kuvassa 3 on demonstroitu 
mitä vaikutuksia mitatun ja suhteituksesta saadun teoreettisen massan tiheyden käyttämisellä on 
laskettuun tyhjätilaan. 

   
Kuva 3. Esimerkki massan tiheyden vaikutuksesta tyhjätilan laskentaan. Käytetty aineisto on 
lähteestä [5]. 
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Vaikka asfaltissa olisi sen tiheyteen vaikuttavaa materiaalivaihtelua, se ei vaikuta tyhjätilan 
määrittämiseen, mutta jos tiiveyden arvostelu joudutaan tekemään vain päällysteen tiheyden 
perusteella, kaikki materiaalivaihtelu on mittauksissa mukana ja sille pitää pystyä asettamaan 
sallitut hajonta-arvot.  On siis tunnettava raaka-aineiden vaihtelun aiheuttaman sähkömagneettinen 
vaihtelu asfaltissa, jossa suurin merkitys on tietysti kiviaineksella, koska sen osuus on normaalisti 
yli 90% tilavuudesta. Myös tyypillisten suomalaisten kiviainesten dielektrisyydestä poikkeavien 
materiaalien, kuten lentotuhkan ja Okto-murskeen käyttö muuttaa päällysteen dielektrisyyttä.    
Lisäksi tiemittauksissa huokoinen päällyste on alttiina veden imeytymiselle ja pintahuokoset 
keräävät vettä. Huokosissa oleva vesi nostaa maatutkamittauksen absoluuttista tasoa ja lisää 
mittaushajontaa. 

Kolmas ongelma liittyy itse asfalttiin epähomogeenisena rakeisena materiaalina ja mitatun 
”näytteen” edustavuuteen suhteessa materiaalin keskimääräisiin ominaisuuksiin.  Mitattaessa 
asfalttimassan sideainepitoisuutta tai rakeisuutta on tutkittavan asfalttinäytteen massamäärän 
oltava tarpeeksi suuri suhteessa massan maksimiraekokoon, jotta tulosta voidaan pitää 
luotettavana. Vastaavasti sähkömagneettisessa mittauksessa on asfalttia mitattaessa kyettävä 
tunnistamaan mikä on mittauksessa ns. efektiivinen tilavuuselementti (Representative Volume 
Element, RVE) [6], jotta itse mittaustulos olisi edustava ja antaisi riittävän luotettavan kuvan 
mitattavasta materiaalista. Mutta efektiivisellä tilavuuselementillä on myös toinen tärkeä merkitys, 
joka liittyy menetelmän kalibrointiin.  Tätä asiaa on valotettu kuvassa 4. 

 
Kuva 4. Periaatekuva eri tilavuuselementeistä tie- ja laboratoriotutkamittauksessa. 
Asfalttipäällysteen kokonaispaksuuden suunnitteluarvot tieluokasta riippuen ovat 40 mm (alle 
600 ajon/vrk) ja 200 mm välillä (14000 ajon/vrk). 

Maatutka mittaa tierakenteen tietyn tilavuusavaruuden (V1: pinta-ala n. 30 x 30 cm) dielektrisyyttä, 
kun taas perinteisessä tiheyden mittauksessa päällysteestä otetaan poranäyte, jonka tilavuus on 
huomattavasti pienempi (V2: ø 100 mm). Tämä tilavuuselementtien ero on valitettavasti ratkaiseva 
maatutkan tulosten kalibroinnissa, koska sen tulkinta tiheydeksi on erittäin herkkä virheille itse 
tilavuuselementin dimensioiden eli koon määrityksessä.  Lisäksi, koska asfaltti on 
komposiittimateriaali, joka koostuu kolmesta materiaalista, ilma, kivi ja bitumi, näiden 
tilavuusosuuksien suhteelliset määrät itse tilavuuselementissä määrittävät siis mitatun materiaalin 
keskimääräisen dielektrisyyden. Siitä, miten asfaltin kolmen komponentin dielektrisyys vaikuttaa 
koko materiaalin dielektrisyyteen, on olemassa lukuisia soveltavia tutkimuksia kirjallisuudessa. 
Valitettavasti ne järjestäen jättävät huomiotta yllä esitetyn maatutkan ja perinteisten menetelmien 
välisen tärkeän eron mitata materiaalin tilavuutta ja siten tiheyttä. 
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Jos halutaan mitata ohuen uuden päällysteen tyhjätilaa laadunvalvonnassa, pitää keskimäärinen 
tierakenteen tilavuuselementti pystyä mittaamaan n. 35-50 mm syvyyserottelulla. Jos tätä ei kyetä 
mittaamaan, mitataan myös uuden päällysteen alla olevia asfaltti- ja murskekerroksia eli koko 
tierakennetta. 

Pulssitutkan teoreettinen pystysuuntainen erottelukyky voidaan laskea kaavalla 3, missä vakio  
on riippuvainen käytetystä pulssin muodosta ja  on pulssin hallitseva aallonpituus. Yleisiä 
määritelmiä vakio  ovat Rayleighin kriteerin mukaisesti ( ), mutta todennäköisesti vakio on 

lähempänä . Maatutkalla, jossa on 1 GHz ilmavasteantenni pääpulssin pituus  on n. 1 ns., 
kokopulssin pituus  noin 2 ns. ja valonnopeus tyhjöissä c0 on 0,3 m/ns. Murskeen permittiivisyys 
sen tiheydestä ja mineralogiasta riippuen on n. 4 - 9 ja asfaltin permittiivisyys vaihtelee 
kiviaineksen permittiivisyydestä riippuen 4 ja 7 välillä. Pystysuuntaisen resoluution teoreettiseksi 
vaihteluväliksi pääpiikin mukaan voidaan laskea 13-19 mm Rayleighin kriteerin mukaisesti 
laskien ja 38-57 mm realistisemmalla arviolla.  
 
Amplitudin pystysuuntaisesta resoluutiosta puhuttaessa, tulisi käyttää kokopulssin pituutta ja  
kertoimen tulisi olla riittävän suuri, jotta seuraavan kerroksen amplitudivaste ei vaikuta halutun 
kerroksen tulokseen. Tällöin  arvoksi saadaan 2. Tällöin amplitudin pystysuuntaiseksi 
resoluutioksi saadaan 200-300 mm. 
 

           kaava 3. 
 

Mittaustaajuutta nostamalla voidaan maatutkan keilausalaa pienentää. Syvyysvaikutusta voidaan 
pienentää tutkan pulssia lyhentämällä. Samalla pienennetään mitattavaa tilavuuselementtiä ja 
yksittäisten kivirakeiden suhteellinen osuus alkaa hallita mittaustulosta ja yksittäisten tulosten 
hajonta alkaa kasvaa. Käytännössä siis asfaltti materiaalina asettaa myös reunaehdot 
mittauslaitteelle ja näiden reunaehtojen puitteissa on tehtävä arvio siitä, onko käytetyn 
mittausmenetelmän resoluutio eli erottelukyky riittävä asfaltin tyhjätilan laadunarvosteluun. 

Kun tavoitteena on arvostella päällysteurakoitsijan tiivistystyön onnistumista urakka-asiakirjojen 
vaatimuksiin nähden, on mitatun parametrin kohdistuttava arvostelun kohteena olevaan 
materiaalielementtiin.  Ideaalisen kalibroinnin kannalta pitäisi siis molemmat suureet, sekä 
permittiivisyys että päällysteen tiheys, pystyä mittaamaan samasta tilavuuselementistä. Lisäksi 
permittiivisyys pitäisi pysytä mittaamaan yhtenevällä mittaustaajuudella sekä laboratoriossa että 
tiellä. 
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3 PERMITTIIVISYYDEN MITTAAMINEN JA MALLINTAMINEN 

3.1 Permittiivisyyden mittaaminen laboratoriossa onteloresonaattorin avulla 

Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitos on kehittänyt onteloresonaattoriin 
perustuvan menetelmän, jolla tieltä otetun poranäytteen keskimääräinen dielektrisyys voidaan 
mitata taajuusalueella 1-3 GHz ja näin kalibroida mittaustulos samasta näytteestä mitattuun 
tiheyteen [15]. Teoria ja onteloresonaattorin käyttö ei sinällään ole uutta [9,10,11] ja ranskalaiset 
tutkijat ovatkin mitanneet asfalttia samalla menetelmällä [7,8]. Menetelmästä on kaksi versiota, 
kokonaan täytetty (CR) ja osittain täytetty resonaattori (PFCR), kuva 5.  Menetelmän CR etuna on 
se, että tulos ei riipu porakappaleen koosta, kun taas menetelmä PFCR on nopeampi tehdä, mutta 
se vaatii tarkkaan määrätyn näytekoon, joka määräytyy menetelmän kalibrointikappalesarjan 
perusteella.  
 
Kesän 2016 mittaukset osoittivat, että nykyiset välineet ja käytännöt poranäytteiden otossa eivät 
tuota riittävän hyviä näytteitä luotettavaan mittaukseen. Molemmissa versioissa mitataan 
kappaleeseen syntyvää sähkömagneettista kenttää piirianalysaattorin (VNA) avulla. Lisäksi CR 
menetelmässä rekisteröitiin useita aaltomuotoja. Kalibrointimateriaalina käytettiin POM muovia 
ja varta vasten valettuja ja hiottuja homogeenisia lasikiekkoja. Kolme pistettä, joiden avulla 
kalibrointi tehtiin, olivat ilma r’ = 1, POM muovi r’ = 2,83 ja lasikiekko r’ = 6,4. 
 

  
 

Kuva 5. a) Onteloresonaattori, jonka vieressä on tutkittava näyte ohuessa paperikauluksessa. 
Resonaattorin kuori on kuparilevyä, jonka saumat on kiinnitetty johtavalla liimalla. b) Osittain 
täytetty resonaattori, jossa on kalibrointikappale POM muovista. Pohja ja putkimaiset vaipat 
ovat alumiiniseosta, kansi (ei kuvassa) on kuparia. Tutkittava näyte on onton solumuovijalustan 
päällä sylinterin keskellä. 

3.2 Erikoisnäytteet  

Tutkimusta varten valmistettiin laboratoriossa erikoisnäytteitä, joiden avulla testattiin menetelmän 
toimivuutta ja mallinnettiin asfaltin tiivistyvyyttä.  Koejärjestely on esitetty taulukossa 3. 
Koskenkylän vulkaniitista tehtiin kolmella eri kiviaineksen suhteituksella kolmea eri 
asfalttimassaa, AB16, SMA16 ja avointa asfalttia AA16. Sideaineena käytettiin Nynas Oy:n 
70/100 tunkeumatason bitumia.  Kalkkifilleri oli Loukolammen louhimosta. Käyttämällä samaa 
kiveä ja samoja lajitteita pystytiin kiven dielektrisyyden vaihtelu eliminoimaan tuloksista 
riittävällä tarkkuudella. Koekappaleet tehtiin samalla massakohtaisella reseptillä ja vain tiivistystä 

a b 
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muutettiin siten, että koekappaleet tiivistettiin eri kierrosmäärillä 5 kierroksesta aina 800 
kierrokseen massasta riippuen (kuva 1). Kaikista koekappaleista mitattiin tiheydet Taulukon 1 
menetelmillä ja massan maksimitiheydet mitattiin menetelmällä SFS-EN 12697-5 (menettely B).  
Kuvasta 1 nähdään, että AB massa pystyttiin tiivistämään miltei nollaan tyhjätilaan, kun taas SMA 
massa ei tiivistynyt alle 1% edes 800 kierroksella. On huolestuttavaa huomata, että sama 
tiivistystyömäärä (115 kierrosta) puristi AB massasta miltei kaiken ilman, kun SMA massaan jäi 
3-8 % tyhjätila mittaustavasta riippuen. 

Taulukko 3. Massojen reseptit tiivistyvyyden tutkimuskokeilussa. 

Massa Bitumi 
m-% 

KF 
m-% 

kiviaines 
m-% 

0-8 mm,  
m-% 

8-16 mm, m-
% 

Kuitu 
m-% 

SMA16 6,0 7,5 92,5 20,5 72 0,4 
AB16 5,1 2,0 98,0 65,0 33 - 
AA16 4,5 0,0 100,0 22 78 - 

 

Kuvassa 6 on esitetty tiivistystyömäärän vaikutus kappaleen tyhjätilaan. Kuvasta havaitaan, että 
AB massoilla tiivistyvyys on suoraan riippuvainen tiivistystyön määrästä, kun taas SMA massoilla 
kiviainesrunko eli karkeiden kivirakeiden muodostama kehikko estää lisätiivistymisen. Näin ollen 
jälkitiivistymistä ei SMA massoilla tapahdu. Jos SMA massassa ei ole tarpeeksi mastiksia 
täyttämään kehikkoa, on vaarana, että tiivistyksen jälkeenkin päällyste jää harvaksi. 

 

 
Kuva 6. Asfalttimassojen tyhjätilat kiertotiivistystyömäärän funktiona. 
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3.3 Permittiivisyysmittausten tulokset 

Tulokset on esitetty taulukossa 4. Lisäksi taulukkoon on laskettu keskiarvo ja keskihajonta kaikista 
mittauksista. Mittausten hajonnat kasvavat, kun koekappaleen tilavuus kasvaa. Lisäksi osittain 
täytetty ontelo (PFCR) näyttäisi antavan alempia tuloksia kuin standardi menetelmä (CR).  Tämä 
voi johtua ontelon kalibroinnista, mutta varmuutta ei tässä vaiheessa asiasta ole. 

Taulukko 4. Laboratoriossa mitatut erikoisnäytteet onteloresonaattorimenetelmällä, yhteenveto 
tuloksista. 

Aaltomuoto ja  
menetelmä 

SMA 
800 

SMA 
450 

SMA 
283 

SMA 
115 

SMA 
28 

AB 
115 

AB 
63 

AB 
28 

AB 
15 

AB 
5 

AA 
119 

AA 
59 

ε'010 CR 4,76 4,66 4,67 4,4 4,25 4,82 4,72 4,61 4,41 4,19 3,75 3,65 
ε'110 CR 4,71 4,68 4,64 4,42 4,29 4,83 4,76 4,63 4,46 4,28 3,76 3,5 
ε'111 CR 4,56 4,56 4,51 4,29 4,02 4,81 4,71 4,52 4,41 4,13 3,67 3,43 
ε'210 CR 4,78 4,75 4,68 4,45 4,25 4,87 4,79 4,69 4,52 4,29 3,84 3,26 
ε'010 PFCR 4,60 4,59 4,55 4,25 4,17 4,97 4,80 4,66 4,26 3,90 3,68 3,22 
Keskiarvo 4,68 4,65 4,61 4,36 4,20 4,86 4,76 4,62 4,41 4,16 3,74 3,41 
Keskihajonta 0,10 0,08 0,08 0,09 0,11 0,07 0,04 0,06 0,10 0,16 0,07 0,18 

 

Kuvassa 7a on esitetty permittiivisyyden ja tyhjätilan riippuvuus. Ainoastaan dimensio- tai 
parafilmi-menetelmä antaa koekappaleen kokonaistyhjätilan, jota permittiivisyys mittaa. Kuvassa 
7b on esitetty asfalttimassojen suhteituksen perusteella lasketut tilavuussuhteet skaalattuna 
kokonaistyhjätilaan koekappaleessa.   

 
 

 
 

Kuva 7. Mitatut permittiivisyydet ja niitä vastaavat päällysteen tyhjätilat; AB:lle kuiva, SMA:lle 
SSD ja AA:lle dimensiomittaus. Kuvassa on myös esitetty asfaltin komponenttien suhteitusta 

a b 
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vastaavat tilavuudet ja kiviaineksen tyhjätilat (VMA) kun ilman määrä on ilmoitettu 
dimensiomenetelmällä.  

Koska massojen koostumus muuttuu sideainepitoisuuden ja rakeisuuden muuttuessa, jokainen 
massa mallintuu omalle käyrälleen, vaikka mitatut arvot asettuvatkin hyvin lähellä toisiaan.  Tätä 
tärkeää konseptia on valotettu tarkemmin kuvissa 9 ja 10. 

 

3.4 Permittiivisyyden mallintaminen erikoisnäytteistä 

Asfalttipäällysteen epähomogeenisuutta aiheuttaa sekä valmistuksessa syntyvä materiaalivaihtelu, 
että kuljetuksessa ja levityksessä tapahtuva lajittuminen, joka havaitaan rakeisuuden ja 
sideainemäärän vaihteluna annetuista ohjearvoista. Näille vaiheluille on Asfalttinormeissa annettu 
tietyt toleranssit, joita vastaan laatua arvostellaan. Jos lajittuminen on voimakasta, saattaa 
sideainepitoisuuden ja rakeisuuden vaihtelu kasvaa sallittuja toleransseja suuremmaksi ja samalla 
yleensä myös tiivistystyön tasalaatuisuus kärsii ja päällysteestä tulee epähomogeenista ja sen 
vaurioalttius kasvaa. 

Jotta taulukossa 4 esitetyt mitatut dielektrisyydet voidaan muuntaa tiheyksiksi, on valittava jokin 
matemaattinen yhtälö tai malli, joka kuvaa mitattuja fysikaalisia suureita. Tähän on 
kirjallisuudessa esitetty monia teoreettisia malleja [12]. Valitettavasti sovellettaessa malleja 
asfaltille tilavuuden mittaustapaan ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Lisäksi PANK 4122-
menetelmässä esitetty eksponenttimalli ei kuvaa mitattua fysikaalista ilmiötä, koska mallin 
asymptootit eivät saa fysikaalisesti oikeita arvoja.   

Kun ero tilavuuden mittaustavassa huomioidaan ja porapalojen tilavuus mitataan dimensioiden 
avulla, saadaan Lichtenecker-Rother mallilla (kaava 4) liki täydellinen korrelaatio (R2 =0,99), kun 
mahdolliset mittausvirheet ja keskiarvoistettu sähkökentän aaltomuoto sisällytetään mallin 
potenssin 1/  siten että  saa arvoon 0,375, kuva 8.  Tutkimusta varten Koskenkylän kiviaines 
mitattiin samalla onteloresonaattorimenetelmällä ja bitumia varten tehtiin oma nesteen 
mittaamiseen tarvittava resonaattori. Mitatut arvot olivat kivelle 5,29 ja bitumille 2,53.  

Tuloksista siis havaitaan, että kun kiven dielektrisyyden vaihtelu on eliminoitu ja massan 
koostumuksen tilavuuskomponentit tiedetään tarkasti, voidaan asfaltin tyhjätila mallintaa erittäin 
tarkasti. Lisäksi on huomattava, että nyt tehollinen tilavuuselementti on molemmissa mittauksissa 
sama eli koko koekappaleen tilavuus.  

        kaava 4. 
 
Jos yllä kuvattu tulos nyt muunnetaan PANK 4122-menetelmää mukaellen kalibrointimalliksi, 
saadaan kaavan 5  mukaiset kalibraatioyhtälöt, jotka on esitetty kuvassa 9.  On siis huomattava, 
että jokainen massatyyppi asettuu omalle kalibraatiokäyrälleen, joka vastaa kunkin massan 
koostumusta.  
 

,       kaava 5.  
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jossa r’ ilma on 1.  Jotta tätä dimensioilla mallinnettua tyhjätilaa Vilma  voidaan käyttää 
laadunvalvonnassa, on tyhjätila muunnettava vastaamaan kuiva- tai SSD-menetelmiä kyseisille 
massoille. Tämä voidaan tehdä regressioyhtälöillä, jotka saadaan kuvan 1 mukaisista mittauksista.    

 

 
Kuva 8. Korrelaatio mitatun ja Lichtenecker-Rother mallilla mallinnetun permittiivisyyden 
välillä, kun päällysteen tiheytenä on käytetty dimensioihin perustuvaa tyhjätilaa eri 
massatyypeille.  

 

 
 

Kuva 9. Mitatut dielektrisyydet ja niitä vastaavat dimensioista mitatut päällysteen tyhjätilat. 
Kalibraatiokäyrät on mallinnettu Lichtenecker-Rother mallilla dimensiomenetelmällä mitatun 
tiheyden perusteella. Koska massoilla on eri koostumus, ne eivät asetu yhdelle ja samalle 
kalibraatiokäyrälle, vaikka PANK-menetelmässä virheellisesti näin esitetään.    
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3.5 Kalibraatiomalli ja toleranssit sallituille hajonnoille 

Astalttinormit sallivat tietyn vaihtelun asfattipäällysteen koostumuksessa. Miten tämä sitten 
otetaan huomioon kalibroinnissa?  Kalibrointiyhtälölle voidaan laskea ns. verhokäyrä, joka 
huomioi bitumin vaihtelun ja mallilla voidaan siis ennustaa vastaavasti tyhjätilan vaihtelu. Koska 
kiven dielektrisyys voi myös vaihdella louhoksella ja eri louhosten kesken, täytyy tämä hajonta 
myös ottaa huomioon mallinnuksessa.  

Kuvassa 10 on esitetty simulaation tulokset, jossa todellista poranäytteistä mitattua asfalttimassan 
tilavuustietoa on käytetty hyväksi mallintamalla dielektrisyyttä CRIM-mallilla [12].  Tässä 
simulaatiossa tilavuuskomponentit olivat tiedossa, mutta kiven dielektrisyyttä ei tiedetty, joten 
sille asetettiin kolme tasoa (Vt1 = 4,5; Vt3 = 5,3; ja Vt4 =5,8) sekä keskihajonnaksi 0,20. Bitumin 
dielektrisyydelle käytettiin arvoa 2,5. Kuvissa 10a ja 10b on esitetty bitumipitoisuuden lajittumasta 
aiheutuvan hajonnan (±1,0%) vaikutus tuloksiin ja kuvissa 10c ja 10d on esitetty kiven oletetun 
dielektrisyyden hajonnan (±0,2) vaikutus päällysteen dielektrisyyteen.  

 

 
 

Kuva 10. CRIM-mallilla tehty simulaatio asfaltin dielektrisyyden vaihtelusta: a ja lähikuvassa b) 
sideaineen lajittuman vaihtelun vaikutus ja c ja lähikuvassa d) yhdistetty sideaineen ja 
kiviaineksen vaihtelun estimointi. Paksu viiva edustaa massojen ohjearvoja ja verhokäyrä kuvaa 
mallinnettua tyhjätilan vaihtelua.  

a 

c

b 

d 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että laboratoriossa mitatun ja Lichtenecker-Rother mallilla 
estimoidun asfalttimassan dielektrisyyden välille saatiin korrelaatio R2 = 0,9903 aineiston 
koostuessa koekappaleista, joiden huokoisuudet vaihtelivat liki nollasta aina miltei 30% 
tyhjätilaan. Koekappaleet koostuivat AB, SMA ja AA massoista. Mittauksia tehtäessä seuraavat 
kolme muuttujaa oli eliminoitu koejärjestelyllä:  

 tilavuuselementin vaihtelu; eli pystytiin mittaamaan samasta tilavuuselementistä sekä 
tiheys että dielektrisyys  

 kiviaineksen dielektrisyyden vaihtelu; eli kaikki massat oli tehty samasta kiviaineksesta  

 tilavuuden mittaustavan erot; eli tilavuus mitattiin koekappaleen dimensioihin perustuen  

Lisäksi mallinnuksessa kaikki tilavuuskomponentit olivat tarkasti tiedossa mallinnusta tehtäessä 
ja dielektrisyyden mittaus kohdistuu tarkasti itse materiaaliin ja mahdolliset tierakenteeseen 
liittyvät ilmiöt oli eliminoitu mittauksista.  

Koska kyseisiä muuttujia ei voida eliminoida todellisista laatumittauksista, on epätodennäköistä, 
että yllä esitetyä diskereettiä mallintamista käytännössä pystytään hyödyntämään. Jos taas 
mallintamisessa regressoidaan vain mitattu delektrisyys ja mitattu tyhjätilaa, kuten kesän 2016 
mittauksia suunnitetaessa oli aluksi tarkoitus ja kuten PANK kalibraatiomalissa on tehty, 
poistetaan samalla materiaalivaihtelusta aiheuttuva tyhjätilan vaihtelu mittausaineistosta. Tämä 
menetelyhän on erityisen houkutteleva kuvaa 9 tarkasteltaessa, onhan tyhjätilan ja dielektirsyyden 
korrealaatio liki lineaarinen.  Mutta kuva 10 paljastaa, miten tyhjätilan hajonta samalla häviää 
kalibroidusta aineistosta, koska kalibraatiosuora (tässä tapauksessa ohjearvot) antaisi vain yhden 
tyhjätila-arvon tietylle dielekrisyysarvolle, vaikka verhokäyrä osoittaa miten tyhjätila vaihtelee 
dielektrisyyden funktiona.  Tämän uuden tiedon perusteella tutkimusta jatketaan tarkastelemalla 
maatutkan mittausaineistoa tilastomatematiikkaan perustuvalla stokastisella mallintamisella. 
Mallintamisen tulokset on esitetty luvussa 5.  
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4 KENTTÄMITTAUSTEN TULOKSET   

4.1 Mittaus- ja poraussuunnitelma kesän 2016 päällystystöihin 

Mitattavat koekohteet olivat SMA ja AB päällysteitä, taulukko 5. Koemittaukset tehtiin osana 
normaalia uusien päällysteiden laadunvalvontaa ja mittausprosessia. Asfalttiurakoitsijoilta, joita 
oli 3 kpl, saatiin massojen suhteitustiedot. Päällysteen laatumittaajat, joita projektissa oli 2 kpl, 
ottivat poranäytteet alla kuvassa 11 esitetyn kaavion mukaisesti ja toimittivat näytteet sekä Aalto-
yliopiston tielaboratorioon, että rinnakkaisnäytteet valitsemaansa päällystelaboratorioon.  
Tutkimuksessa mitattiin 12 koekohdetta (4 valtatietä ja loput kantateitä) taulukossa 5 esitetyllä 
tavalla. Kohteilla A – F oli SMA16 massa ja lopuilla teillä oli AB16 massaa.  

Taulukko 5. Mitatut tieosat ja perustiedot päällysteistä ja urakoinnista. 

ID Tie Tieosa KVL 
poikkil. 

LV. 
luokka 

Työmenetelmä Massa Asf. 
Urak. 

Laatu- 
mittaaja 

Lab. 

A Kt 45 2 - 3 46422 A LJYR+LTA 100 SMA16 AU-1 LM-1 LAB-1 
B Kt 50 4 - 6 54363 A LJYR+LTA 100 SMA16 AU-1 LM-1 LAB-1 
C Vt 6 116 7000 A MP 100 SMA16 AU-1 LM-1 LAB-1 
D Vt 7 30 - A LTA SMA16 AU-2 LM-2 LAB-2 
E Vt 5 157-158 12957 A LJYR+LTA 100 SMA16 AU-3 LM-2 LAB-3 
F Vt 5 206-207 9076 A MPKJ 100 SMA16 AU-3 LM-2 LAB-3 
G Kt 53 2 - 5 1500 C MPKJ 90 AB16 AU-2 LM-2 LAB-4 
H Kt 77 5 - 6 789 D MP 100 AB16 AU-4 LM-1 LAB-2 
I Kt 77 10 1284 D MP 100 AB16 AU-4 LM-1 LAB-2 
J Kt 44 3 2308 C MP AB16 AU-2 LM-2 LAB-2 
K Kt 44 7 1526 C MP AB16 AU-2 LM-2 LAB-2 
L Kt 66 15 2630 C MP AB16 AU-2 LM-2 LAB-2 

 
Ohjeistus poranäytteiden ottamiselle oli seuraava:  

• Otetaan ajourasta 2 perättäistä  100 mm porapalaa 3:sta kohtaa (yhteensä 6) seuraavasti: 
• Otetaan harvasta H (kuormakatko) kohdasta ja tiiviistä T (kuormaväli) kohdasta sekä 

keskimääräisestä K (1/4 kuormakatkoväli) päällysteestä  
• Porauskohteiden valinnan apuna käytetään lämpökameraa,   
• LTA ja MP katkaistaan sahaamalla uuden ja vanhan päällysteen saumasta 
• MPKJ katkaistaan siten, että poranäytteen paksuudeksi tulee 35 mm 
• Päällysteen pintaa ei sahata 

• Kolme (3) sahattua poranäytettä pintamassasta toimitetaan Aalto-yliopistoon  
• Kolme (3) poranäytettä pintamassasta toimitetaan urakoitsijalle, joka tutkii tutkituttaa 

poranäytteen.  
 

Porapalojen tyhjätilojen tutkimiseen annettiin seuraavat ohjeet urakoitsijoille ja heidän 
käyttämilleen konsulteille: tyhjätilat tutkitaan mittaamalla päällysteen tiheys SFS-EN 12697-6  

 AB:n kappaletiheys määritetään menettelyllä A (kuiva menetelmä) ja  
 SMA kappaletiheys määritetään menettelyllä B (SSD) ja C (parafilmi)   
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Kuva 11. Poranäytteiden ottokuvio lämpökameradatan perusteella. Rinnakkaisnäytteistä toinen 
tutkittiin Aalto-yliopistossa ja toinen urakoitsijan toimesta ja tulokset toimitettiin Aaltoon. 

 
Asfalttimassan maksimitiheys tutkitaan tiheys menetelmällä SFS-EN 12697-5 (menettely B) ja 
jokainen poranäyte tutkitaan erikseen. Yksittäisistä poranäytteistä pyydettiin määrittämään myös:  

 Poranäytteen sideainepitoisuus ja rakeisuus (3 poranäytettä, kaikki tutkitaan erikseen) 
 Karkean kiven kiintotiheys 4 mm ylittävästä fraktiosta (yksi poranäyte riittää) 
 Kiviainesseoksen kiintotiheys VMA% laskelmaa varten saadaan laskennallisesti 

hyödyntäen kiviainestoimittajien CE-merkinnän arvoja 
 Lasketaan poranäytteiden tyhjätila, VMA%, VFB% joita verrataan massan 

suunnitteluarvoihin 
 
Lisäksi annettiin seuraavat ohjeet: Uutetusta kiviainesseoksesta erotetaan yli 4 mm osuus, josta 
karkean kiviaineksen tiheys mitataan SFS-EN 1097-6 standardin mukaan 3 tavalla  

 uunikuiva  (Oven-dried particle density)  
 kyllästetty pintakuiva (Saturated and surface-dried particle density  
 näennäinen (apparent particle density)  

Loput kiviainesseoksesta säilytetään mahdollisia jatkotutkimuksia varten.  Myös karkea fraktio 
säilytetään jonkin aikaa, kunnes toisin sovitaan.   
 
Ohjeet maatutkamittaukseen:   
Normaalit laadunvalvontaan kuuluvat maatutkamittaukset tehtiin koko urakkaan kuuluvalta 
tieosalta kaikilta kaistoilta, mutta tutkimuksessa käytettiin vain oikean ajokaistan oikean ajouran 
tuloksia. Taulukossa 6 ja 7 on esitetty koko tien mittauspituus ja analyysissä käytetty pituus 
tieosoitteineen sekä kohdat, joista poranäytteet otettiin.  
 
Maatutkamittaajalle annettiin seuraavat ohjeet:   

 Mittaukset oikean ajouran kohdalta 
 vain raakatiedoston tallennus 
 ei filttereitä 
 merkeillä näytteenottopaikat, tarvittaessa lisämerkkien käyttö 
 Metallilevykalibrointi, ennen mittausta 
 Tiedonkeruu, Raaka mittaustiedosto (DZT-formaatti) sovituilla asetuksilla 

 Ei signaalin suodatusta 
 Nollatason sijainti siten, että sisäinen signaali näkyvissä 
 25 ns. mittausaika 
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Laboratoriomittaukset Aalto-yliopistossa 
Taulukossa 6 on esitetty laboratoriomittausten suunnitelma ja taulukossa 7 koekohteena 
käytettyjen mitattujen tieosien pituudet. Tutkimuksessa mitattiin otettujen poranäytteiden 
permittiivisyydet, kappaletiheydet sekä massan maksimitiheys. Lisäksi porapaloista uutettiin 
bitumipitoisuus ja jokaisesta mitattiin sideainepitoisuus ja rakeisuus. Muutamilta tieosilta 
jouduttiin ottamaan lisänäytteitä, koska alkuperäiset näytteet olivat liian ohuita luotettavaan 
permittiivisyysmittaukseen.  

Taulukko 6. Laboratoriossa mitatut ominaisuudet. 

ID Dimensiot r’ Gmb* SP Rakeisuus Poran.  
kpl 

Lisänäytteet 

A x x A-D, CL x x 3+3*  
B x x A-D, CL x x 3+3*  
C x x A-D, CL x x 7+3* E’,F’,G’,H’ 
D x x A-D, CL x x 3+3*  
E x x A-D, CL x x 3+3*  
F x x A-D, CL x x 3+3*  
G x x A-D, CL x x 7+3* A’,B’,C’,D’ 
H x x A-D, CL x x 3+3*  
I x x A-D, CL x x 3+3*  
J x x A-D, CL x x 6+3* H’,K’,T’ 
K x x A-D, CL x x 6+3* H’,K’,T’ 
L x x A-D, CL x x 3+3*  

* tutkittu urakoitsijan toimesta 
** Menetelmät on kuvattu taulukossa 1.  

Taulukko 7. Mitattujen tieosien pituudet ja poranäytteiden ottokohdat.  

ID Koealue,  
pituus, m 

Tieosan 
pituus, m 

Tierekisteriosoite  Suunta/kaista Paalulukema 
poranäytteet 

A 11300 11300 45/2/4680-45/3/8900 112 45/3/404-564 
B 12700 12700 50/4/2600-50/6/5630 221 40/4/4015-4205 
C 15400 49300 6/116/647-6/118/5740 11 66/116/4357-4469 
D 10000 10000 7/28/1020-7/32/955 111 7/30/782-815 
E 8900 8900 5/156/3627-5/158/446 111 5/157/2981-3018 
F 8200 16300 5/206/1090-5/208/150 oikea 5/207/3859-3901 
G 27300 54600 53/2/12648-53/5/9684 vasen 53/2/13882-13926 
H 14500 29100 77/3/7640-77/7/4461 11 77/5/235-77/6/3932 
I 13500 27100 77/8/0-77/10-3396 11 77/10/2317-2004 
J 14300 28500 44/1/0-44/6/7760 oikea 44/3/3241-3252 
K 7700 15300 44/7/8-44/9/0 vasen 44/7/1366-1423 
L 18000 35900 66/15/0-66/8/3730 vasen 66/15/1715-1805 
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4.2 Yhteenveto mittauksista ja tutkimustuloksista 

 Laadunvalvontatulokset GPR menetelmällä 
Taulukossa 8 on esitetty tyhjätilan laadunvalvontatulokset kustakin urakasta kerättynä mittaajien 
tekemistä maatutkamittauksen laaturaporteista. Laatumittauksessa permittiivisyys on muutettu 
tyhjätilaksi PANK 4122-menetelmässä annetulla kalibrointiyhtälöllä. Taulukosta 8 havaitaan, että 
kahdella tiellä, G ja L, mitatut tyhjätilat eivät olleet laatuvaatimusten sisällä ja urakoitsija sai pieniä 
sakkoja laatupuutteesta. Taulukossa on esitetty vain tyhjätilan ylitykset ja alituksia ei ole 
huomioitu.  

Taulukko 8. Kalibroitu tyhjätilan keskiarvo ja keskihajonta urakan laaturaporteista kerättynä. 
Taulukossa esitetään tulokset pääosin tieosille, joilta koemittaukset tehtiin. 

Tie Kohde Poranäytteet, 
Laboratoriot 1-4 

GPR PANK Kalibr. Kalibr. PANK 
malli 

Tunnu
s 

Kaista TT%, 
ka 

TT%, 
kh 

kpl Mitattu 
r’ 

Kalibr. 
kerroin k 

TT %, 
ka 

TT%, 
kh 

Ylitys-% 

A ohituskaista 2,1 0,26 4 5,19 0,7218 3,0 0,52 0,34 
B ajokaista 2,8 0,28 2 4,87 0,7250 2,6 0,48 0,12 
C molemmat 3,3 1,38 4 5,32 0,6513 3,3 0,50 0,03 
D ajokaista 2,5 0,70 4 4,68 0,7205 3,7 0,62 0,90 
E ajokaista 2,3 0,00 1 7,01 0,5240 2,2 0,45 0,00 
F molemmat 2,6 0,21 2 5,83 0,6168 3,1 0,38 0,00 
G vasen 4,3 1,50 6 5,75 0,5818 3,9 0,66 7,20 
H molemmat 3,2 0,97 4 5,59 0,6198 3,2 0,45 0,01 
I molemmat 3,7 0,83 4 5,5 0,6025 3,7 0,50 3,51 
J oikea 2,2 0,45 4 4,82 0,7659 2,4 0,43 0,00 
K vasen 1,5 1,21 3 5,41 0,7052 2,1 0,53 0,10 
L vasen 4,3 0,84 8 5,66 0,5638 4,6 0,69 10,90 

 

 Laboratoriomittausten tuloksia  

Tässä luvussa esitetään tiivis yhteenveto tuloksista ja kaikki yksittäiset porapaloista saadut 
laboratoriomittaustulokset on esitetty Liitteessä 4. Taulukossa 9 on Aalto-yliopistossa tehtyjen 
mittausten tuloksia.  Kiven kiintotiheystiedot on saatu suhteitusraporteista ja kiviainesseoksen 
tiheys on arvioitu efektiivisen tiheyden (Gse) avulla. Veden imeytyminen on mitattu SSD-
menetelmän yhteydessä. Tyhjätilat esitetään joko kuiva- (AB-massat) tai SSD- (SMA-massat) 
menetelmällä mitattuna. Bitumipitoisuus on saatu uuttamalla.   

Kuvassa 12 on esitetty veden imeytyminen porakappaleisiin SSD-menetelmällä mitattuna. Tietysti 
hyvin huokoisissa näytteissä vesi ei pysy näytteen sisällä ja vedenimeytymiskapasiteettia ei saada 
luotettavasti mitattua, mutta kuva kertoo siitä, että ainoastaan parafilmi-menetelmällä saadaan 
luotettava kuva näytteen todellisesta tyhjätilasta ja potentiaalista veden aiheuttamiin vaurioihin.  
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Taulukko 9. Yhteenveto porakappaleista mitatuista parametreista.  

Tie Bit. 
 

Kivi 
tiheys 
(Gsb) 

Kiviseos 
tiheys 
(Gse) 

Max. tiheys 
(Gmm) 

TT% 
Kuiva/SSD 

TT% 
Parafilmi 

SSD veden 
imeytyminen 

Tunnus % Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 ka kh ka kh % 
A 6,1 2,630 2,613 2,377 3,5 1,1 7,1 1,7 0,74 
B 6,2 2,630 2,598 2,372 3,9 2,1 7,3 2,9 1,06 
C 5,9 2,680 2,666 2,429 2,5 1,0 6,0 1,4 0,31 
D 5,6 2,630 2,599 2,393 3,8 0,9 7,9 1,5 1,13 
E 5,8 3,050 3,014 2,709 2,3 0,3 5,0 1,0 0,25 
F 5,6 3,050 2,990 2,697 1,2 0,2 3,5 0,5 0,19 
G 5,0 2,700 2,690 2,486 5,6 0,6 9,7 0,9 1,88 
H 5,5 2,800 2,756 2,52 3,0 0,5 4,7 0,5 0,15 
I 5,5 2,800 2,788 2,545 4,5 0,4 6,6 0,4 0,32 
J 5,3 2,640 2,687 2,469 3,1 0,6 4,7 0,5 0,22 
K 5,7 2,640 2,731 2,495 2,8 1,2 4,8 1,1 0,09 
L 5,6 2,620 2,644 2,428 5,5 0,6 8,6 0,3 0,95 

 

  
 

Kuva 12. Veden imeytyminen porakappaleisiin. Oikealla koekappaleiden tiheydet Kuiva/SSD ja 
parafilmi-menetelmillä mitattuna. 

Taulukossa 10 on yhteenvetona poranäytteistä mitatut asfaltin permittiivisyydet ja keskiarvoista 
laskettu tulosten hajonta. Lisäksi taulukossa 10 on esitetty kiviainesten permittiivisyydet, jotka on 
takaisinlaskettu CRIM-malilla käyttäen hyväksi porapaloista laboratoriossa mitattua 
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permittiivisyyttä sekä mitattua bitumipitoisuutta ja tyhjätilaa.  Aineisto käsittää 44 porakappaleen 
tiedot taulukossa 5 esitetyistä kohteista eri puolilta Etelä Suomea.  Lisäksi taulukossa 11 on esitetty 
resonaattorimittausten yhteenveto kiviainesten permittiivisyyksistä kohdistuen samoihin 
kiviainesottamoihin, joista massat oli tehty eri koekohteissa.  Kivinäytteet olivat porakiekkoja, 
joiden halkaisija oli 100 mm ja korkeus 50 mm ja samoista kivikiekoista mitattiin lisäksi 
kiintotiheys. Tarkempi kuvaus kivistä ja mittauksista on esitetty Liitteissä 2 ja 3.  

Taulukko 10. Yhteenveto poranäytteistä laboratoriossa mitatuista permittiivisyyksistä ja 
tulosten hajonnoista sekä poranäytteistä mitatun asfaltin permittiivisyyden avulla CRIM-mallilla 
takaisinlasketuista kiven permittiivisyyksistä.  
 

Tie Asfaltin permittiivisyys Takaisinlaskettu kiven 
permittiivisyys 

Tunnus CR, ka CR, kh PFCR, ka PFCR, kh CR, ka CR, kh 
A 4,69 0,09 4,72 0,06 5,39 0,22 
B 4,44 0,05 4,67 0,08 5,04 0,26 
C 4,56 0,05 4,63 0,06 5,05 0,13 
D 3,89 0,08 4,10 0,20 4,26 0,05 
E 5,14 0,09 5,23 0,11 6,10 0,08 
F 5,08 0,13 5,10 0,19 5,88 0,14 
G 4,44 0,08 4,44 0,05 5,32 0,16 
H 4,57 0,06 4,47 0,22 5,25 0,09 
I 4,75 0,09 4,79 0,15 5,62 0,12 
J 4,71 0,03 4,71 0,03 5,40 0,06 
K 4,66 0,13 4,68 0,13 5,41 0,15 
L 4,19 0,09 4,29 0,11 4,98 0,11 

Taulukko 11. Yhteenveto kivikiekkojen laboratoriossa mitatusta permittiivisyydestä ja 
kiintotiheydestä. Kohteen G kiviaines oli soramursketta, muut olivat kalliomursketta.  

Tie Mitattu r’ kivi, 
resonaattori (CR) 

Mitattu r’ kivi,  
resonaattori (PFCR) 

Mitattu kiven 
tiheys, Mg/m3 

Pääkivilaji 

 ka kh ka kh ka kh  
A 5,65 0,08 5,70 0,15 2,646 0,010 Graniitti 
B 5,65 0,08 5,70 0,15 2,646 0,010 Graniitti 
C 5,50 0,07 5,56 0,20 2,669 0,006 Graniitti 
D 5,65 0,08 5,70 0,15 2,646 0,010 Graniitti 
E 6,85 0,09 6,81 0,15 3,099 0,012 Gabro 
F 6,85 0,09 6,81 0,15 3,099 0,012 Gabro 
G 5,84 0,42 5,97 0,37 2,704 0,074 Graniitti/Kiillegneissi 
H 6,57 0,21 6,53 0,22 2,847 0,032 Sarvivälkegneissi 
I 6,57 0,21 6,53 0,22 2,847 0,032 Sarvivälkegneissi 
J 6,10 0,46 6,07 0,47 2,763 0,098 Graniitti/Kiillegneissi 
K 6,10 0,46 6,07 0,47 2,763 0,098 Graniitti/Kiillegneissi 
L 5,53 0,15 5,58 0,13 2,659 0,024 Graniitti 

 

Kuvassa 13 on verrattu suhteituksista otettuja ja kivikiekoista mitattuja tiheyksiä. Kaikissa muissa 
paitsi kohteissa J ja K tulokset vastasivat toisiaan. On kuitenkin syytä huomata, että näytteitä oli 
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vain 5 kpl ja permittiivisyyden vaihtelu näytteiden kesken saattoi olla yli yhden permittiivisyys-
yksikön.  Näin ollen, epävarmuutta kiviaineksen permittiivisyydestä ei voida ratkaista muutaman 
näytteen ottamisella. 

 

Kuva 13. Kiviainesottamosta mitattu ja suunnitteluraporteista kerätty kiven tiheys.     

Koska asfalttimassassa on liki 90% kiviainesta, sen vaikutus mitattuun permittiivisyyteen on 
dominoiva mittaustuloksissa. Tämä käy selvästi ilmi kuvasta 14, jossa massan maksimitiheys on 
esitetty mitatun asfaltin permittiivisyyden funktiona. Kiviaineksen korkeampi tiheys selittää 
korkeampia permittiivisyysarvoja yleisellä tasolla, mutta yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa 
keskimääräisen riippuvuuden olevan heikon. 

  
Kuva 14. Massan maksimitiheys (Gmm) ja asfaltin permittiivisyys mitattuna laboratoriossa.  
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Kuvassa 15 on esitetty kesällä 2017 kiviaineksen porakiekoista mitattu tiheys ja permittiivisyys 
(PFCR) jaoteltuna kivien mineralogian perusteella. Tiheyden ja permittiivisyyden vaihteluvälit on 
esitetty taulukossa 12. Kuvasta ja taulukosta havaitaan, että saman kiviaineksen puitteissa 
permittiivisyyden vaihtelu on usein suurempi kuin taulukon kivityyppien väliset erot. 

 
 
Kuva 15. Kiven permittiivisyyden ja tiheyden yhteys. 
 
Taulukko 12. Kivilajien permittiivisyyden ja tiheyden vaihtelua.  

Kivilaji Mitattu tiheys Mg/m3 Mitattu permittiivisyys (-) 
Graniitti 2,626 – 2,698   5,28 - 5,86 
Graniitti/Kiillegneissi 2,602 – 2,805  5,81 - 6,45 
Sarvivälkegneissi 2,798 – 2,878 6,22 - 6,76 
Gabro 3,081 – 3,110 6,59 - 6,95 

 

 Tyhjätilaerot eri porapalojen ottokohtien välillä  
Taulukossa 13 on yhteenveto oletusarvoltaan tiiviiden ja harvojen porauskohtien mittaustuloksista. 
Kun massa on lajittunutta, kuormakatkossa on ns. harva kohta ja ns. tiivis kohta on kuorman 
keskellä [5, 14]. Kuten kuvasta havaitaan, keskimäärin eri kohdissa ei ollut eroja. Tämä selittyy 
sillä, että vaikka ottokohdat katsottiin lämpökamerakuvasta, josta on esimerkki kuvassa 16, ei 
kohtaa pystytty määrittämän riittävän tarkasti tiellä johtuen pituusmittausten epätarkkuudesta. 
Näin ollen harvat ja tiiviit kohdat olivat satunnaisia ja eivät tässä tapauksessa kuvasta todellista 
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lajittumaa päällysteessä. Muuten laboratoriomittaukset olivat hyvin yhteneväisiä ja keskimäärin 
urakoitsijoiden ja Aallon laboratorion välillä ei ollut eroja. Kaiken kaikkiaan AB-massojen 
keskimääräinen tyhjätila ja keskihajonta kuiva-menetelmällä oli 4,1% (1,4%) ja SMA-massojen 
2,8% (1,3%) SSD-menetelmällä mitattuna. Kokonaistyhjätila parafilmi-menetelmällä mitattuna 
SMA-massoissa oli 6,1% (2.0%) ja AB-massoissa 6,6% (2,3%).  

Kuvassa 17 on vertailu VTT:n tietokannan avulla (valtion päällystysurakoiden mittausdata) 
tehdystä tyhjätilan keskihajonnan mallinnuksesta ja PANK-kalibrointimallilla saaduista tuloksista. 
Tarkempi kuvaus VTT:n tietokannasta löytyy raportista [1]. Epätasainen tiivistystyö ja massan 
lajittuminen näkyvät kasvavana tyhjätilana ja vastaavasti kasvavana keskihajontana VTT:n 
tietokannan tuloksissa. Vastaavaa ilmiötä ei juurikaan ole nähtävissä GPR-mittausten tuloksissa. 
Tämän eron selittää se, että virheellisiin oletuksiin perustuvan PANK-kalibrointiyhtälön käyttö 
poistaa hajonnat mittausaineistosta, kuten aiemmin luvussa 3 esitettiin.  

Poranäytteiden hajonnat taulukossa 13 ovat hieman suurempia kuin kuvassa 17 esitetyllä VTT:n 
mallilla voisi olettaa. Tämä johtuu siitä, että ne eivät ole satunnaisia vaan tarkoituksellisesti 
valittuja näytteitä jolloin tilastollinen jakauma ei toteudu. Tyhjätilaerojen vähäisyys voi myös 
selittyä sillä, että avoimia kohtia lisätiivistettiin lämpökamerakuvan ohjaamana.  

Taulukko 13. Yhteenveto poranäytteiden ottokohdista, tyhjätilan keskiarvo (ka) ja keskihajonta 
(kh). AB-massoille käytettiin kuivamenetelmää ja SMA-massoille SSD-menetelmää.  

 Urakoitsijat, tyhjätila (%) Aalto, tyhjätilat (%) 
Poranäytteiden ottokohta, kuva 12 ka kh ka kh 
Tiivis, kuorman keskeltä 3,3 1,23 3,4 1,18 
Keski, kuorman ¼ osasta 3,5 1,41 3,6 1,36 
Harva, kuormakatkosta 3,3 1,48 3,3 1,48 

 

 
Kuva 16. Näytteenottokohtien tyhjätilojen vertailu, esimerkki eri näytteenottokohdista ja siinä 
olevasta massan tilavuuskomponenttien Vkivi, Vilma ja Vbitumi hajonnoista.    
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Yhteenvetona voidaan todeta, että GPR-laadunvalvontatulosten perusteella päällysteet täyttivät 
vaatimukset kaikkien muiden paitsi teiden G ja L osalta. VTT:n malli tyhjätilan keskiarvon ja 
hajonnan välisestä yhteydestä kuitenkin viittaa siihen, että päällysteiden todelliset 
tyhjätilahajonnat saattavat olla raportoituja suurempia.  Tätä tutkitaan tarkemmin luvussa 5.  

 

  
Kuva 17. Tyhjätilan keskiarvon ja keskihajonnan välinen yhteys mallinnettuna VTT:n 
historiallisen aineiston perustella [13] ja käyttäen koekohteiden GPR-tuloksia.  Oikealla 
tyhjätilan ylitysprosentit kummassakin tapauksessa. Yksittäisen näytteen tyhjätilavaatimus 
SMA:lle on < 6% ja AB:lle < 5%. 

 

4.3 Yksittäiset koekohteet ja niiden tulokset 

 Ohjeet tulosten ja kuvien tulkintaan  
Alla on taulukko, jossa on kohteen suhteitustiedot ja yhteenveto laboratoriotuloksista sekä kuvat 
kunkin koekohteen tuloksista. Taulukossa esitetyt tiedot ovat seuraavat:  
 

 SA on massan sideainepitoisuus, massa-%   
 Gmm on massan maksimitiheys (Mg/m3) 
 Gmb on koekappaleen kappaletiheys (Mg/m3), SMA massoille pintakuiva menetelmällä 

(B:SSD) mitattuna ja AB-massoille kuivamenetelmällä (A:DRY) mitattuna.  
 Gse on kiviainesseoksen tiheyttä vastaava efektiivinen tiheys, laskelmassa sideaineen 

absorptio ei ole otettu huomioon (oletettu siis nollaksi).  
 TT on tyhjätila tilavuus-% 
 KF on kalkkifillerin määrä koko kiviainesseoksesta, massa-% 

VTT malli 

GPR-datasta lasketut tyhjätilat 
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 Kivi on kiviaineksen määrä massassa, massa-% 
 Kuitu on SMA massassa käytetty kuidun määrä koko massasta, massa-%.  

 
Jokaisesta kohteesta on esitetty 4 kuvaa, joihin viitataan seuraavasti. Ylhäällä vasemmalla (a), 
ylhäällä oikealla (b), keskellä vasemmalla (c) ja keskellä oikealla (d).  

a) Vertailu tyhjätilamittauksissa, Aalto-yliopisto ja urakoitsijan laboratorio 
b) Vertailu Aalto-yliopiton tekemien Kuiva- (DRY) ja SSD-menetelmien ja parafilmi-

menetelmän välillä. 
c) Laboratoriossa porapaloista mitattu permittiivisyys ja tieltä mitattu permittiivisyys. 

Tiemittaukset ovat 1 m välein tallennettua data, joka on analysoitu Aalto-yliopistossa.  
d) Mallinnettu kalibrointialue ja laboratoriossa mitattu permittiivisyys. Tämä mallinnus on 

selostettu tarkemmin kappaleessa 5.  
  
  



36 
 

 Koekohde ID A  
Taulukko 14. Kohteen A suhteitus ja mittaustulokset. 

- - 
- - 

 

 
 

Kuva 18. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys.   
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 Koekohde ID B  
Taulukko 15. Kohteen B suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

 

 

 

Kuva 19. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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 Koekohde ID C  
Taulukko 16. Kohteen C suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

 

 

Kuva 20. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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 Koekohde ID D  
Taulukko 17. Kohteen D suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

 

 

Kuva 21. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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 Koekohde ID E  
Taulukko 18. Kohteen E suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

* oletettu määrä 
 

 

Kuva 22. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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 Koekohde ID F  
Taulukko 19.  Kohteen F suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

* oletettu määrä 
 
 

 

Kuva 23. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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 Koekohde ID G  
Taulukko 20. Kohteen G suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

 
 

 

Kuva 24. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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 Koekohde ID H  
Taulukko 21. Kohteen H suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

 

 

Kuva 25. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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 Koekohde ID I  
Taulukko 22. Kohteen I suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

 

 

Kuva 26. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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 Koekohde ID J  
Taulukko 23. Kohteen J suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

 

 

Kuva 27. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. H on ensimmäinen näytesetti ja H. on toinen 
uusintasetti.   
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 Koekohde ID K  
Taulukko 24. Kohteen K suhteitus ja mittaustiedot. 

  
  

 

 

Kuva 28. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 

  



47 
 

 Koekohde ID L  
Taulukko 25. Kohteen L suhteitus ja mittaustiedot. 

- - 
- - 

 

 

Kuva 29. a) Mitatut SSD-tyhjätilat, b) parafilmi-tyhjätilat, c) permittiivisyys, d) mallinnettu 
kalibrointialue ja mitattu permittiivisyys. 
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4.4 GPR datan analysointi ja mittaushajonta  

Alla esitetään GPR datan analysointi urakoitsijoiden raportoimista mittausaineistoista. Yksi 
mielenkiintoinen kysymys on, voiko mittausaineiston hajontaa käyttää laadunvalvontaan, jos itse 
kalibroitua tyhjätilaa ei voida käyttää. Kuvassa 30 on aluksi esitetty vertailuna tie- ja 
laboratoriomittausten tulokset: tiemittaukset antoivat systemaattisesti suuremmat 
permittiivisyysarvot. Yhteneväisesti laboratoriotulosten kanssa, Kuvasta 31 havaitaan selkeä 
trendi asfaltin maksimitiheyden ja sen permittiivisyyden välillä. Massan tilavuuskomponentit ja 
kiviaineksen permittiivisyys selittävät hyvin tätä korrelaatiota, mutta kuvan perusteella on syytä 
olettaa, että myös jokin muu tekijä voisi vaikuttaa mittaustulokseen esim. kohteilla I ja J. 

 
Kuva 30. Poranäytteistä mitattu permittiivisyys verrattuna maatutkamittaukseen.  

  
Kuva 31. Massan maksimitiheys (Gmm) ja permittiivisyys GPR laadunvalvontatuloksista.  
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Kuvassa 32 ja taulukossa 26 on esitetty Aalto-yliopistossa käsiteltyjen GPR-mittauksien 
yhteenveto. Taulukossa 26 on analyysi tehty sitten, että raakadatasta ei ole poistettu laitekohinaa. 
Taulukosta 26 näkee, miten hajonta pienenee, kun pituusalkio kasvaa. Näyttäisi, että pituusalkion 
kasvu 1 m vastaa samaa kuin 0,1 m pituusalkiosta laskettu hajonta, josta on poistettu laitekohina. 
Kuvassa 33 on vielä verrattu hajontoja eri koeosuuksilla. Näyttäisi, että SMA-massalla hajonnat 
pienenevät enemmän. Näyttäisi myös, että laatumittaajien tuloksissa on jonkin verran eroa ja LM-
1:n hajonnat pienenevät keskimäärin enemmän kuin LM-2:n hajonnat, joka johtunee siitä, että 
LM-1:n mittausaineistossa oli enemmän SMA-kohteita.  

 

 

Kuva 32. Mittaustulosten hajonta 100 m liukuvana keskiarvona (0,1 m pituusalkio). Siniset 
varjostukset A – F ovat SMA massoja ja punaiset G – L ovat AB massoja.   
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Taulukko 26. Yhteenveto GPR-mittauksista ja mittaushajonnoista Aallon käsitteleminä. Raaka-
datasta ei ole poistettu laitekohinaa.  

Id Laatumittaaja Massa Pituusalkio Ka Kh Pituusalkio Ka Kh 
A LM-1 SMA16 1 5,20 0,24 0,1 5,20 0,31 
B LM-1 SMA16 1 4,95 0,24 0,1 4,95 0,31 
C LM-1 SMA16 1 5,59 0,22 0,1 5,59 0,28 
D LM-2 SMA16 1 4,65 0,20 0,1 4,65 0,26 
E LM-2 SMA16 1 7,07 0,29 0,1 7,07 0,38 
F LM-2 SMA16 1 6,93 0,24 0,1 6,93 0,27 
G LM-2 AB16 1 5,60 0,21 0,1 5,60 0,23 
H LM-1 AB16 1 5,84 0,22 0,1 5,84 0,27 
I LM-1 AB16 1 5,04 0,20 0,1 5,04 0,21 
J LM-2 AB16 1 4,76 0,22 0,1 4,76 0,23 
K LM-2 AB16 1 5,32 0,30 0,1 5,32 0,31 
L LM-2 AB16 1 4,87 0,19 0,1 4,87 0,20 

 
 

 
Kuva 33. Mittaustulosten hajonta 1 m ja 0,1 m pituusalkioista laskettuna.  
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Taulukossa 27 on permittiivisyyden keskiarvojen ero Aallon ja urakoitsijoiden datan välillä. 
Alustava estimaatti GPR laitteen kohinatasosta saadaan olettamalla suhteellisen permittiivisyyden 
muutos matalaksi. Tällöin aineistolle voidaan laskea ns. raakahajonta, joka sisältää kohinan tiestä 
ja laitteistosta sekä laskemalla laajan alan keskiarvon, jolloin saatu permittiivisyys-signaali on 
sileä (smooth). Sileällä tässä tarkoitetaan sitä, että permittiivisyysaineiston sisältämä 
autokorrelaatio otetaan huomioon. Autokorrelaatiolla tarkoitetaan sitä, että lähekkäiset pisteet 
noudattavat mittaussymmetriaa, jolloin vierekkäiset pisteet mittaavat osittain samaa materiaalia.   
Näin ollen voidaan kokonaistuloksista arvioida GPR-laitteiston kohinatasoa olettamalla, että 
kokonaisvarianssi on tien pinnan varianssin ja GPR laitteistovarianssin summa. 

Taulukko 27. Yhteenveto GPR-mittauksista ja mittaushajonnoista Aallon käsitteleminä. 
Viimeinen sarake ( r’ (GPR) kh) kuvaa arvioitua GPR-kohinatasoa mittauksessa. Pituusalkio 0,1 
m on raakadatan mittaustarkkuus. 

Id Kohde Pituus Pituusalkio r’ (-) ka r’ (-) kh  r’(-) (GPR) kh Ero (Aalto – Urakoitsija) 
A 1012C 11200 0,1 5,20 0,23 0,21 0,37 
B 1013 12600 0,1 4,95 0,23 0,20 -0,05 
C 1034 15300 0,1 5,59 0,20 0,19 0,21 
D 3001A 10000 0,1 4,65 0,19 0,17 -0,08 
E 8610 8900 0,1 7,07 0,28 0,25 -0,05 
F 8612 8100 0,1 6,93 0,22 0,13 1,34 
G 1026 27300 0,1 5,60 0,20 0,10 -0,02 
H 9654 14400 0,1 5,84 0,21 0,15 0,32 
I 9655 13400 0,1 5,04 0,19 0,08 -0,46 
J 203 14300 0,1 4,76 0,21 0,10 0,01 
K 204 7700 0,1 5,32 0,29 0,10 -0,03 
L 206 18000 0,1 4,87 0,18 0,09 -0,63 

 

Yleisesti ottaen erot ovat pienet ja selittyvät datan käsittelyn, korkeuskalibroinnin sekä 
pituusalkioiden eroilla. Ainoastaan yhdellä linjalla nähtiin merkittävä ero tuloksien välillä (Id=F). 
Tämä selittynee vakioarvoisen skaalauksen vaikutuksesta, joka todennäköisesti on ollut tahaton. 
Verrattuna edellisiin omiin tutkimuksiin [1,2], keskimääräinen hajonta kohteissa oli pienempää. 
Syy tähän saattaa olla homogeenisemman materiaalin (kiviaines) käyttäminen kyseisissä 
kohteissa. Lisäksi mittaukset pyrittiin tekemään heti päällystystyön jälkeen ja näin eliminoimaan 
veden vaikutukset mittaustuloksista. 

Taulukossa 28 on esitetty yhteenveto mittaajien raportoimasta datasta koko tieosuudelta. 
Keskimäärin mittaushajonnat ovat pienempiä kuin taulukossa 27 on esitetty. Pienemmät hajonnat 
selittyvät raakadatan suodatuksella sen prosessoinnin aikana.  
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Taulukko 28. Yhteenveto mittaajien raportoimista GPR mittauksista ja mittaushajonnoista. 

Id Kohde Linja Pituus Pituusalkio r’ (-) ka  r’ (-) kh 
A 1012C 112 11331 1 4,82 0,15 
B 1013 221 12690 1 5,01 0,19 
C 1034 S1 15398 1 5,09 0,11 
C 1034 S2 15394 1 5,38 0,11 
C 1034 S1 9230 1 5,03 0,10 
C 1034 S2 9228 1 5,04 0,09 
D 3001A 221 10010 1 4,73 0,16 
E 8610 Oikea 8945 1 7,12 0,25 
F 8612 Oikea 8152 1 5,59 0,10 
F 8612 Vasen 8148 1 5,61 0,11 
G 1026 Oikea 27313 1 6,09 0,11 
G 1026 Vasen 27315 1 5,62 0,10 
H 9654 S1 14525 1 5,52 0,10 
H 9654 S2 14527 1 5,52 0,11 
I 9655 S1 13541 1 5,51 0,08 
I 9655 S2 13541 1 5,50 0,08 
J 203 Oikea 14251 1 4,75 0,08 
J 203 Vasen 14245 1 4,85 0,09 
K 204 Oikea 7667 1 5,38 0,08 
K 204 Vasen 7667 1 5,35 0,09 
L 206 Oikea 17971 1 5,70 0,11 
L 206 Vasen 17970 1 5,50 0,10 

 
 

Laadunvalvonnan työkaluna absoluuttisen permittiivisyyden tason sijasta ja siitä johdettavasta 
tyhjätilasta voitaisiin siirtyä mittaamaan relatiivista tiekohinatasoa. Näin ollen epähomogeeniset 
kohdat erottuisivat suuremmalla kohinatasolla verrattuna muuhun tiehen. Kohinatason 
määrittäminen on tehtävissä, mutta vaatii lähtökohtaisesti matemaattisesti hankalan ongelman 
ratkaisua. Tätä raporttia varten tehtiin esimerkki likimääräistä menetelmää hyväksi käyttäen. 
Esimerkin ongelmana on, se että tien pinnan ja GPR laitteiston kohinatason muutokset tapahtuvat 
eri skaaloilla, jolloin todellista tienpinnan kohinatasoa ei saada likimääräisellä menetelmällä. 
Esimerkki tehtiin kohteille G (Kuva 34) ja J (Kuva 35). Kohinatasoista nähdään matkan suhteen 
tapahtuvaa muutosta suurempana noin 100-200 metrin sykleissä sekä pienempänä 20-40 metrin 
sykleissä.  

 
 



53 
 

 
Kuva 34. Tien suhteellinen kohinataso esimerkki kohteelle G a) 5,5 km matkalta, b) kohina taso 
1 km matkalta 

 
Kuva 35. Tien suhteellinen kohinataso esimerkki kohteelle J a) 5,5 km matkalta, b) kohina taso 1 
km matkalta 

 

GPR-mittausten ja porapalojen avulla kohteille voidaan laskea estimaatti kiviaineksen 
permittiivisyydelle. Taulukossa 29 ja kuvassa 36 on annettu takaisinlasketut kiviaineksen 
permittiivisyydet normaalille GPR-mittaukselle, sileäksi oletetun permittiivisyyden vaihtelun 
perusteella lasketulle GPR-mittaukselle ja asfaltin porapaloista tehdylle resonaattorimenetelmä-
mittaukselle, joiden avulla GPR-takaisinlaskennat on tehty. Näiden lisäksi taulukossa on annettu 
kunkin kohteen kivestä resonaattorimenetelmällä mitattu viiden näytteen keskiarvo. 
Kivinäytteiden laboratoriomittaustulokset on esitetty Liitteessä 2 ja 3. 

Kuvasta 36 huomataan, että käyttämällä asfaltin laboratoriomittauksia takaisinlaskentaan, saatiin 
systemaattisesti alhaisimman kiviaineksen permittiivisyystulokset. GPR-datasta takaisinlaskettu 
ns. sileä arvo oli lähempänä laboratoriossa mitattua kiven permittiivisyyttä kuin normaalista GPR-
datasta takaisinlaskettu arvo. Tämä ero kuvastaa epävarmuutta, joka sisältyy mallinnettuihin 
tuloksiin ja ns. ryhmäprofiilin käyttö näyttäisi paremmalta vaihtoehdolta kuin itse porapaloista 
mitattu profiili. Porapalojen ottoon sisältyy liikaa epävarmuutta ja satunnaisuutta, kun käytetään 
vain kolmea porapalaa.  
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Taulukko 29. Yhteenveto kiviaineksen takaisinlasketusta ja kivikiekoista mitatusta 
permittiivisyydestä. Takaisinlaskenta tehtiin sekä asfaltista otetuista porapaloista, että GPR-
mittauksista käyttäen CRIM-mallia.   

 Takaisinlaskettu kiven permittiivisyys r’ (-) Kivikiekosta mitattu r’ (-) 

Kohde Asfalttiporapalat 
Resonaattori, CR GPR 1m GPR sileä Resonaattori  

PFCR, ka 
Resonaattori,  

CR, ka 
A 5,39 6,25 6,06 5,70 5,65 
B 5,04 5,92 5,56 5,70 5,65 
C 4,86 6,41 5,61 5,56 5,50 
D 4,26 5,36 5,22 5,70 5,65 
E 6,10 8,56 7,55 6,81 6,85 
F 5,88 8,37 7,10 6,81 6,85 
G 5,45 6,93 6,52 5,97 5,84 
H 5,25 6,29 6,22 6,53 6,57 
I 5,62 6,02 6,64 6,53 6,57 
J 5,40 5,41 5,28 6,07 6,10 
K 5,41 6,40 6,13 6,07 6,10 
L 4,98 5,92 5,57 5,58 5,53 

 
 

 
 

Kuva 36. Kivinäytteiden permittiivisyyden estimaatit. 



55 
 

5 KENTTÄMITTAUSTEN MALLINTAMINEN 

5.1 Diskreetti mallintaminen 

Porapalojen mittauksia voidaan mallintaa diskreetisti. Mallinnuksen mahdollistaa kaikkien 
kaavassa 5 esitettyjen tilavuuskomponenttien laskeminen laboratoriomittauksista. Mallinukseen 
tarvitaan myös permittiivisyysarvoja ja jos niitä ei tiedetä tarkasti, tulee mallinnukseen 
epävarmuutta. Siitä, miten kiven permittiivisyys vaihtelee kiviainesottamolla suomalaisissa 
kivissä, ei aiemmin ole ollut tietoa. Asiaa selvitettiin kesän 2017 aikana mittaamalla kiven 
permittiivisyyksiä eri puolilla Etelä-Suomea ja tulokset on esitetty taulukossa 11. Alla on analyysi 
erikoisnäytteiden ja tieltä (Vt6) otettujen poranäytteiden tuloksista, jossa SMA16-massassa 
käytetty karkea kiviaines oli peräisin samasta kiviainesottamosta, mistä erikoisnäytteiden kivetkin 
(kts. luku 3) olivat peräisin. Kiviaineksen vaihtelun aiheuttaman epävarmuuden selvittämiseksi 
mallinnuksessa käytettiin tietoa kivistä mitatuista permittiivisyysarvojen hajonnoista.   

Vt6:lta otetiin 4 porapalaa (E, F, G, H), jotka mitattiin laboratoriossa. Kuvassa 37 on esitetty 
mallinnustulos hyödyntäen aiemmin esitettyä kuvaa 8. Mallinnuksessa käytetyt parametrit on 
annettu taulukossa 30.  Kuvasta 38 näkee, että kun molemmat tulosjoukot mallinnettiin käyttäen 
samaa permittiivisyyttä kivelle, saatiin suhteellisen lähellä olevia tuloksia, mutta kiviaineksen 
mitatun permittiivisyyden maksimiarvon käyttö aiheutti keskimäärin 0,19 yksikön nousun asfaltin 
ennustetulle permittiivisyydelle.  Tämä ero vastaa noin 3,5%-yksikköä tyhjätilaa, eli se on yli 
puolet siitä mitä laadunvalvonnassa sallitaan yksittäiselle poranäytteelle. Kuvassa 38 on 
lineaarinen korrelaatio mitattujen ja mallinnettujen tulosten välillä. Kun erikoisnäytteistä jätetään 
avoin asfaltti pois ja mallinnetaan vain SMA16-massaa, korrelaatio heikkenee jonkin verran, kuten 
on oletettavaa. Tieltä otettujen poranäytteiden osalta korrelaatio on kuitenkin miltei olematon 
riippumatta siitä mitä kiven permittiivisyysarvoa on käytetty. Tämä osoittaa, että kalibroinnin 
tekeminen diskreetisti muutaman poranäytteen perusteella sisältää liikkaa epävarmuutta ja 
laadunvalvonnassa vaadittuun tarkkuuteen ei koskaan päästä.    

 

Kuva 37. Mitattu ja mallinnettu permittiivisyys, erikoisnäytteet (kiertotiivistysnäytteet) ja Vt6:n 
poranäytteet. Mallinnus tehtiin kaavalla 5.  
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Taulukko 30. Mallinnuksessa käytetyt parametrit erikoismassoille (SMA16, AB16 ja PA16) sekä 
Vt6:lta poratuille näytteille.   

Aineosat Parametetrit ja yksiköt SMA16 AC16 PA16 PN-4 PN-5 PN-6 PN-7 
Ilma permittiivisyys (-) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

päällysteen tiehys Mg/m3, 
DIM 

2,322 
2,302 
2,324 
2,237 
2,111 

2,440 
2,386 
2,337 
2,245 
2,128 

1,913 
1,790 
- 
- 
- 

2,303 2,338 2,312 2,269 

Bitumi massa-% 6,0 5,1 4,5 5,9 5,7 6,1 5,8 
tiheys, Mg/m3 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 
permittiivisyys (-) CR  2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

Filleri massa-% of kiviaines 9,5 2,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 
näennäinen tiheys, Mg/m3 2,758 2,758 2,758     
kiinteä permittiviyys, 
kirjall.  

8 8 8 8 8 8 8 

Kivi massa-% 90,5 98,0 100,0 91,5 91,5 91,5 91,5 
näennäinen tiheys, Mg/m3 2,630 2,630 2,630 2,665 2,664 2,666 2,667 
kiinteä permittiivisyys, CR  - - - 5,56 5,56 5,56 5,56 
kiinteä permittiivisyys, CR  5,29 5,29 5,29 5,29 2,59 5,29 5,29 

 

 

 Kuva 38. Mitattu ja mallinnettu permittiivisyys, erikoisnäytteet SMA16 massa ja Vt6 
poranäytteet. SMA16-massa oli tiivistetty 800 - 28 kierroksella ja se edustaa tyhjätila-arvoja 1-
6,2% SSD-mittauksena ja 4,5 – 13,2% dimensiomittauksena.  
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5.2 Stokastinen mallintamisen teoreettinen tausta  

Tiukasti teoriaan pitäytyen voidaan todeta, että mitattua GPR dataa ei voida mallintaa diskreetisti, 
koska massan tilavuuskomponentteja ei tiedetä mitatuille permittiivisyysarvoille. Ainut mitä 
tiedetään, on sallittu vaihtelu eri komponenteille, kuten bitumin määrä ja tyhjätila. Seuraavassa 
esitetty tilastomatematiikkaan perustuva mallinnus hyödyntää siten tietoa asfalttimassan sallituista 
hajonnoista ja siitä miten eri tilavuuskomponentit vaihtelevat toistensa funktiona. 

Tyhjätilan ja permittiivisyyden välistä yhteyttä on seuraavassa mallinnettu tilavuusperusteisella 
CRIM-mallilla. Mallin avulla pystytään ratkaisemaan tyhjätilan arvo, kun tunnetaan 
asfalttisekoituksen permittiivisyys, sekoituksen kiinteiden osakomponenttien suhteelliset 
tilavuudet sekä dielektriset arvot. Kun tarkastellaan mitattua GPR-dataa, yleisesti nämä kaikki ovat 
tuntemattomia, jolloin suhteiden määrät täytyy arvioida tilastollisin menetelmin. Tämä heikentää 
yksittäisen mittauksen luotettavuutta, mutta ryhmänä mahdollistaa tien tyhjätilan jakauman 
arvioimista kokonaisuutena. Tyhjätilan arvo kuvastaa kokonaistyhjätilaa, joka vastaa parhaiten 
dimensioiden ja parafilmin avulla laboratoriossa mitattua tyhjätilaa. 

,       kaava 6. 

,     kaava 7. 

Mallinnuksessa on käytetty bitumin tilavuussuhteen sekä kiviaineksen permittiivisyyden 
käyttäytymiselle normaalioletusta siten, että bitumin tilavuussuhteen 95% jakaumasta pysyy +/- 
0,5 m% sisällä suhteitusarvosta. Tällöin bitumin tilavuussuhteelle saadaan keskihajonnaksi noin 
0,25 V%. Kiviaineksen hajonnaksi yksittäistä tietä mallinnettaessa on oletettu 0,15 
permittiivisyys-yksiköissä. Kiviaineksen keskiarvo vaihtelee paljon riippuen kohteen kivilajista, 
joten mallinnuksessa on käytetty porapalatuloksien avulla lasketun permittiivisyyden keskiarvoa, 
joka on annettu taulukossa 29. Lisäksi taulukossa matkamäärät tieosoitteiden alusta, jolta matkalta 
mallinnus kullakin koeosuudella on tehty. Kaikkien koeteiden kiviainesten GPR-tuloksista 
takaisinlaskettujen permittiivisyyksien keskiarvo (1-m normaali/sileä oletus) oli 6,5/6,1 ja 
keskiarvojen keskihajonta oli 1,0/0,70. On huomattava, että nämä arvot edustavat siis 
kiviainesseoksen permittiivisyyttä ja siinä on mukana kalkkifilleriä ja kiviainesta. Kiinteän 
kalkkifillerin (kalkkikivi, kalsiitti) permittiivisyys on noin 8. Mallinnuksessa käytetyt lähtöarvot 
on esitetty Liitteessä 4.  

Eri tyhjätilamittauksien eron muutos laskettiin lineaarisella regressiolla, jonka avulla suhteituksen 
tyhjätila (DRY, SSD) voidaan laskea kokonaistilavuuden (parafilmi) mukaisesti. 

,        kaava 8. 

jossa m on tyhjätilasuhteiden kulmakerroin ja b vakio. Parametrien tulokset regressiosta on annettu 
taulukossa 31. 
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Taulukko 31. Tyhjätilan muutoksen parametrit 

Tyhjätila Yhtälö m B 
 0,561 0,420 
 0,569 -0,596 

 

 Materiaalimalli 

Kenttämittauksien mallintaminen lähtee liikkeelle luomalla materiaalimalli, joka sisältää mallin 
komponenttien ominaisuudet. Aluksi määritetään tarvittavat parametrit, joiden avulla voidaan 
mallintaa materiaalin käyttäytymistä realistisesti. Asfalttimallin parametrit voidaan jakaa kahteen 
itsenäiseen osaa, joita ovat tilavuusperusteiset ja sähkömagneettiset ominaisuudet. 
Tilavuusperusteisia komponentteja ovat asfaltin komponenteista, kiviaines, bitumi, filleri sekä 
tyhjätila. Tämän lisäksi monimutkaisemmassa mallista voidaan ottaa huomioon vesi. 
Tilavuusperusteiset komponentit mallinnetaan suhteellisten tilavuuksien avulla, jolloin 
kokonaistilavuus on vakio. Täten tilavuuskomponentit ovat simpleksin sisällä. Sähkömagneettisia 
ominaisuuksia edustavat komponenttien permittiivisyydet. 

Mallin komponentit voidaan mallintaa deterministisesti tai stokastisesti. Deterministinen 
mallinnus sopii parhaiten komponenteille, joiden ominaisuudet oletetaan vakioksi tai tunnetulla 
yhteydellä riippuvaiseksi toisista komponenteista, jolloin ainoa tarvittava parametri on odotusarvo.  
Stokastiset komponentit mahdollistavat epävarmuuden lisäämisen malliin, jolloin ennustettavuus 
on realistisempaa kuin puhtaalla deterministisellä mallilla. Stokastiset komponentit tarvitsevat 
parametrit määrittämään tilastollisen käyttäytymisen. Yksiulotteisella reunajakaumalla näitä ovat 
normaalioletuksella keskiarvo sekä hajonta. Lisäksi komponenttien keskinäiset riippuvuudet 
voidaan mallintaa edelleen normaalioletuksen alla kovarianssien avulla. Kuvassa 39 on esitetty 
kahden parametrin riippuvuus eri korrelaatiokertoimilla (korrelaatio määritelty välillä [-1, 1]), eli 
normalisoiduilla kovariansseilla. Kuvassa korrelaation itseisarvo kasvaa asteittain lähtien 0 
korrelaatiosta (täysin riippumaton) aina lähelle 1 (täysin riippuvainen). 

 
Kuva 39. Skemaattinen esimerkki korrelaation vaikutuksesta kahdella toisistaan riippuvalla 
muuttujalla  
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Asfaltin materiaalimallissa oletetaan, että ilman, bitumin sekä veden permittiivisyydet ovat 
vakioita. Ainoa stokastisesti muuttuva sähkömagneettinen ominaisuus on kiviaineksen 
permittiivisyys. Kaikki tilavuuskomponentit oletetaan stokastisiksi. 

 Materiaalimallissa esiintyvä permittiivisyys 
Materiaalimallin avulla voidaan laskea mallin antama permittiivisyys, joka kuvastaa 
kenttämittauksista saatavaa dielektrisyyttä. Laskemiseen voidaan käyttää tunnettua CRIM-mallia, 
kaava 6. Näin saadaan mallinnettua materiaalikomponenttien ja kenttämittauksien yhteys. 
Mallinnus voidaan suorittaa tekemällä Monte Carlo -simulaatio materiaalimallin avulla. Näin 
saatavaa tulosta, mallinnetun permittiivisyyden sekä materiaalimallin komponenttien välistä 
yhteyttä voidaan approksimoida tekemällä normaalioletus simulaatiotulokselle. Toisin sanoen 
simulaatiotulokselle lasketaan multinormaalijakauma käyttäen haluttuja komponentteja. Kuvassa 
40 on esitetty skemaattinen esimerkki kahden parametrin mallista, jossa mallia on simuloitu Monte 
Carlo menetelmällä ja simulaation arvojen perusteella sovitettu kaksiulotteinen 
multinormaalijakauma.  

 

 

Kuva 40. Skemaattinen esimerkki multinormaalijakauman sovituksesta simulointidataan  

Riippuen mallinnustavasta voidaan multinormaalijakauma muodostaa analyyttisesti, jos 
lähtöjakaumat ovat sopivat, käytännössä tarkoittaen, että materiaalimalli on multinormaalijakauma 
ja dielektriset permittiivisyydet oletettu laskettavan lineaarisesti. 

 Tyhjätilan odotusarvon päivitys 

Edellisessä kappaleessa kuvailtu multinormaalijakauma kuvaa koko aineistoa. Kenttämittauksien 
permittiivisyyden avulla voidaan multinormaalijakaumaa tarkentaa kunkin mittauksen mukaan. 
Tämä suoritetaan Ehdollisesti Gaussinen -menetelmällä (Conditional Gaussian method). 
Menetelmässä käytetään hyväksi multinormaalijakaumaa, sekä lineaarialgebraa jakamalla 
multinormaalijakauma osakomponentteihin tunnettujen ja tuntemattomien arvojen perusteella. 
Tässä tapauksessa tunnettu arvo, kenttämittaus, antaa päivitetyn jakauman tuntemattomille 
arvoille, eli tilavuuskomponenteille sekä kiviaineksen permittiivisyydelle. Menetelmän paras puoli 
löytyy siitä, että se kunnioittaa materiaalimallin keskinäisiä suhteita ja päivittää jakaumaa 
suhteellisesti oikein. Täten esimerkiksi tyhjätilan reunajakauma saadaan laskettua 
multinormaalijakauman keskiarvovektorin ja kovarianssimatriisin avulla. Kuvassa 41 on esitetty 
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kahden muuttujan skemaattinen kuvaaja, jossa kaksiulotteisen mallin x-akselilla sijaitsevan 
parametrin arvo tiedetään ja y-akselilla sijaitsevan parametrin reunajakaumaa päivitetään 
Ehdollisesti Gaussinen -menetelmän avulla. 

 

Kuva 41. Skemaattinen esimerkki multinormaalijakauman ehdollistamisesta ja reunajakauman 
päivittämisestä. 

 Tyhjätila raja-arvon ylittävä osuus pituusalkiossa 

Edellisen kappaleen perusteella voidaan kullekin pituusalkiolle laskea jakauma tyhjätilalle. 
Määritettäessä raja-arvo voidaan laskea raja-arvon ylittävän osuuden määrä pituusalkiota kohti. 
Ylittävä osuus lasketaan selviytymisfunktion (survival function) avulla. Kuvassa 42 on esitetty 
skemaattinen kuvaaja selviytymisfunktion toiminnasta. Kuvaajassa raja-arvon ylittävä osuuden 
pinta-ala lasketaan suhteessa kokonaispinta-alaan. 

 
Kuva 42. Skemaattinen esimerkki selviytymisfunktion laskemisesta  

Kertomalla pituusalkio ylittävän osuuden määrällä ja summaamalla kaikkien pituusosuuksien yli 
saadaan ennuste kokonaisylityksen määrälle. Jakamalla kokonaisylityksen määrä 
kokonaispituudella saadaan suhteellinen osuus mittauksen kokonaismatkasta, joka ylittää sallitun 
raja-arvon.  
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5.3 Koekohteiden stokastinen mallintaminen -tulokset 

Koekohteista valittiin neljä kohdetta, joissa tyhjätila mallinnettiin tilastollisesti kolmella tapaa. 
Koekohteiden GPR-tuloksena on käytetty normaaliprofiilia (materiaalimalli-1) porapaloista 
tehdyille estimaateille sekä sileäoletuksella suodatettua profiilia ryhmäkohtaiselle aineistolle 
(materiaalimalli-2) olettaen kiven hajonnan noudattavan samaa keskimääräistä jakaumaa. Lisäksi 
mallinnusta tarkennettiin (materiaalimalli-3) käyttäen materiaalimallia-2 sekä resonaattorilla (CR) 
kivikiekoista mitattua tiekohtaista permittiivisyyttä ja hajontaa. 

Materiaalimalli-1 mallinnettiin porapalatuloksien perusteella. Kiviaineksen permittiivisyyden 
keskiarvo laskettiin tilavuusmallien sekä mitattujen GPR-tuloksien (1 metrin keskiarvo porapalan 
sijainnin läheisyydestä normaaliprofiilille sekä pistearvo mittaukselle sileäoletuksella) avulla. 
Kiviaineksen hajonnaksi oletettiin 0.15. Materiaalimallissa-2 kullekin kohteelle laskettiin 
tilavuusmallin ominaisuudet hyödyntäen kaikkien kohteiden porapalatuloksia. Tämän jälkeen 
tilavuusmallin ominaisuudet keskiarvoistettiin asfalttimassan (AB16/SMA16) perusteella ja 
keskiarvoistettua, asfalttimassasta (SMA tai AB) riippuvaa kovarianssimatriisia (Kuva 43) 
käytettiin mallintamiseen. Kohteille, jossa ei ole käytetty kalkkifilleriä, kovarianssimatriisin 
kalkkifillerin osuus on poistettu. Kunkin kohteen keskiarvovektori laskettiin edelleen kohteen 
porapalatuloksista. 

Kovarianssi 
Matriisi - AB Kiviaines Tyhjätila Bitumi Kalkkifilleri 

Kiviaines 7,522 -2,829 -1,295 0,222 

Tyhjätila -2,829 6,006 -0,376 -0,176 

Bitumi -1,295 -0,376 3,112 -0,051 

Kalkkifilleri 0,222 -0,176 -0,051 0,009 

     

Kovarianssi 
Matriisi - SMA Kiviaines Tyhjätila Bitumi Kalkkifilleri 

Kiviaines 14,936 -13,062 2,351 1,131 

Tyhjätila -13,062 27,487 -4,195 -1,602 

Bitumi 2,351 -4,195 2,399 0,367 

Kalkkifilleri 1,131 -1,602 0,367 0,157 

     

Kuva 43. Tilavuusmallin ominaisuudet AB- ja SMA-massat. 
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Yleisesti tilastollisesta mallinnuksesta huomataan, että vähäinen porapalamäärä vaikuttaa 
luotettavan estimaatin tekemiseen. Kovarianssimatriisin keskiarvomallintaminen saattaa 
keskiarvoistaa liikaa kohteiden välisiä suhteita. Kiviaineksen tuntematon hajonta, sekä 
maatutkatuloksista tuleva laitteen kohina vaikuttaa huomattavasti saatuun tulokseen. 

 

 Kohde B. 
Kohteessa otettiin kolme porapalanäytettä, joista laskettiin tilavuusperusteiset arvot (Parafilmi). 
Kohteen porapalanäytteistä lasketut tilavuusmallin keskiarvovektori sekä kovarianssimatriisi on 
esitetty Kuvassa 44. Porapaloista lasketun tilavuusmallin perusteella kiviaineksen permittiivisyys 
on 5,92/5,56 (normaali/sileä). Resonaattorilla kivilajin permittiivisyydeksi tuli 5,65 ja 
keskihajonnaksi 0,08. 

Keskiarvo- 
vektori 

 
 

Kovarianssi 
Matriisi Kiviaines Tyhjätila Bitumi Kalkkifilleri 

 

Kiviaines 72,14  Kiviaines 41,52 -39,26 9,21 2,37 

Tyhjätila 7,26  Tyhjätila -39,26 83,55 -13,07 -3,37 

Bitumi 13,43  Bitumi 9,21 -13,07 4,60 0,79 

Kalkkifilleri 7,17  Kalkkifilleri 2,37 -3,37 0,79 0,31 

        

Kuva 44. Tilavuusmallin keskiarvovektorit ja kovarianssimatriisi. 

Tilavuusmallin perusteella lasketaan Monte Carlo simulaatio (n=106) ja simulaatiotuloksien avulla 
lasketaan multinormaalijakauma. Mallin keskiarvovektori ja kovarianssimatriisit on annettu 
Kuvassa 45. 

Keskiarvo- 
Vektori   

 
5,023 / 
4,780 / 
4,850 

 0,073 

 
 
 
 
 

 
 

 

Kovarianssi 
Matriisi (Normaali)

  

 39,28 -4,92 

 -4,92 0,84 
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Kovarianssi 
Matriisi (Sileä/Ryhmä/1)

  

 18,73 -1,52 

 -1,52 0,28 

  

 

Kovarianssi 
Matriisi (Sileä/Ryhmä/2)

  

 12,10 -1,55 

 -1,55 0,27 

  

 

Kuva 45. Multinormaalijakauman keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi. 

Kohteen GPR-mittausten perusteella saadaan Ehdollisesti Gaussinen -menetelmällä laskettua 
todennäköisyys tyhjätilalle kussakin mittauspisteessä. Normaalijakauman lineaarisuusehtojen 
perusteella voidaan tyhjätila muuttaa parafilmi-tyhjätilasta kohteen SMA16 mukaiselle tyhjätilalle 
(SSD). Muutos tehdään lineaarisella yhtälöllä, joka on esitetty taulukossa 31. Näin laskettuna 
(materiaalimalli-1) tyhjätilan keskiarvo on 4,04 ja keskihajonta 0,84. Selviytymisfunktion avulla 
laskettuna yli 6-% tyhjätilan osuus on 17,3 % koko mittausosuudesta (2183/12590 metriä). 
Ryhmäkohtaisilla kovariansseilla (materiaalimalli-2) tyhjätilan keskiarvoksi saadaan 3,23 ja 
keskihajonnaksi 0,70. Yli 6-% osuus on 1,2 % (153/12590 metriä). Ryhmäkohtaisilla 
kovariansseilla ja resonaattorilla selvitetyn kivilajin permittiivisyyden keskiarvon ja hajonnan 
perusteella (materiaalimalli-3) tyhjätilan keskiarvoksi saadaan 3,57 ja hajonnaksi 0,49. Yli 6-% 
osuus on 6,7 % (843/12590 metriä). 

 

 Kohde G. 
Kohteessa otettiin kolme porapalanäytettä, joista laskettiin tilavuusperusteiset arvot (parafilmi). 
Kohteen porapalanäytteistä lasketut tilavuusmallin keskiarvovektori sekä kovarianssimatriisi on 
esitetty Kuvassa 46. Porapaloista lasketun tilavuusmallin perusteella kiviaineksen permittiivisyys 
on 6,93/6,52. Resonaattorilla kivilajin permittiivisyydeksi tuli 5,84 ja keskihajonnaksi 0,42. 

Keskiarvo- 
vektori 

 
 

Kovarianssi 
Matriisi Kiviaines Tyhjätila Bitumi Kalkkifilleri 

 

Kiviaines 77,62  Kiviaines 7,88 -5,83 -1,06 0,14 

Tyhjätila 9,71  Tyhjätila -5,83 8,19 -1,07 -0,13 

Bitumi 11,13  Bitumi -1,06 -1,07 2,50 -0,02 

Kalkkifilleri 1,55  Kalkkifilleri 0,14 -0,13 -0,02 0,004 

        

Kuva 46. Tilavuusmallin keskiarvovektorit ja kovarianssimatriisi. 
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Tilavuusmallin perusteella lasketaan Monte Carlo simulaatio (n=106) ja simulaatiotuloksien avulla 
lasketaan multinormaalijakauma. Mallin keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi on annettu 
Kuvassa 47. 

Keskiarvo- 
Vektori   

 
5,570 / 
5,282 
4,804 

 0,10 

  
 

Kovarianssi 
Matriisi (Normaali)

  

 15,58 -0,58 

 -0,58 0,08 

  

 

Kovarianssi 
Matriisi (Sileä/Ryhmä/1)

  

 14,49 -0,42 

 -0,42 0,06 

  

 

Kovarianssi 
Matriisi (Sileä/Ryhmä/2)

  

 90,98 -0,36 

 -0,36 0,06 

  

 

Kuva 47. Multinormaalijakauman keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi. 

Näin laskettuna tyhjätilan keskiarvo on 5,79 ja keskihajonta 0,44. Selviytymisfunktion avulla 
laskettuna yli 5-% tyhjätilan osuus on 89,4 % koko mittausosuudesta (24425/27319 metriä). 
Ryhmäkohtaisilla kovariansseilla tyhjätilan keskiarvoksi saadaan 6,51 ja keskihajonnaksi 0,24. Yli 
5-% osuus on 99,1 % (27080/27319 metriä). Ryhmäkohtaisilla kovariansseilla ja resonaattorilla 
selvitetyn kivilajin permittiivisyyden keskiarvon ja hajonnan perusteella tyhjätilan keskiarvoksi 
saadaan 5,78 ja hajonnaksi 0,43. Yli 5-% osuus on 96,5 % (26366/27319 metriä). 

 

 Kohde I. 

Kohteessa otettiin kolme porapalanäytettä, joista laskettiin tilavuusperusteiset arvot (parafilmi). 
Kohteen porapalanäytteistä lasketut tilavuusmallin keskiarvovektori sekä kovarianssimatriisi on 
esitetty Kuvassa 48. Porapaloista lasketun tilavuusmallin perusteella kiviaineksen permittiivisyys 
on 6,02/6,64. Resonaattorilla kivilajin permittiivisyydeksi tuli 6,57 ja keskihajonnaksi 0,21. 
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Keskiarvo- 
vektori 

 
 

Kovarianssi 
Matriisi Kiviaines Tyhjätila Bitumi 

 

Kiviaines 80,61  Kiviaines 2,43 -1,25 -0,37 

Tyhjätila 6,59  Tyhjätila -1,25 1,91 -0,03 

Bitumi 12,81  Bitumi -0,37 -0,03 0,60 

       

Kuva 48. Tilavuusmallin keskiarvovektorit ja kovarianssimatriisi. 

Tilavuusmallin perusteella lasketaan Monte Carlo simulaatio (n=106) ja simulaatiotuloksien avulla 
lasketaan multinormaalijakauma. Mallin keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi on annettu 
Kuvassa 49. 

Keskiarvo- 
Vektori   

 
5,046 / 
5,498 / 
5,453 

 0,066 

  
 

Kovarianssi 
Matriisi (Normaali)

  

 13,12 -0,12 

 -0,12 0,02 

  

 

Kovarianssi 
Matriisi (Sileä/Ryhmä/1)

  

 15,81 -0,43 

 -0,43 0,06 

  

 

Kovarianssi 
Matriisi (Sileä/Ryhmä/2)

  

 26,75 -0,42 

 -0,42 0,06 

  

 

Kuva 49. Multinormaalijakauman keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi. 

Näin laskettuna tyhjätilan keskiarvo on 4,12 ja keskihajonta 0,24. Selviytymisfunktion avulla 
laskettuna yli 5-% tyhjätilan osuus on 0.0 % koko mittausosuudesta (5/13433 metriä). 
Ryhmäkohtaisilla kovariansseilla tyhjätilan keskiarvoksi saadaan 4,18 ja keskihajonnaksi 0,39. Yli 
5-% osuus on 7,7 % (1029/13433 metriä). Ryhmäkohtaisilla kovariansseilla ja resonaattorilla 
selvitetyn kivilajin permittiivisyyden keskiarvon ja hajonnan perusteella tyhjätilan keskiarvoksi 
saadaan 4,11 ja hajonnaksi 0,41. Yli 5-% osuus on 3,2 % (424/13434 metriä). 
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 Kohde L. 
Kohteessa otettiin kolme porapalanäytettä, joista laskettiin tilavuusperusteiset arvot (parafilmi). 
Kohteen porapalanäytteistä lasketut tilavuusmallin keskiarvovektori sekä kovarianssimatriisi on 
esitetty Kuvassa 50. Porapaloista lasketun tilavuusmallin perusteella kiviaineksen permittiivisyys 
on 5.92/5,57. Resonaattorilla kivilajin permittiivisyydeksi tuli 5,53 ja keskihajonnaksi 0,15. 

Keskiarvo- 
vektori 

 
 

Kovarianssi 
Matriisi Kiviaines Tyhjätila Bitumi 

 

Kiviaines 79,24  Kiviaines 5,79 -1,19 -2,67 

Tyhjätila 8,60  Tyhjätila -1,19 0,63 0,77 

Bitumi 12,15  Bitumi -2,67 0,77 2,85 

       

Kuva 50. Tilavuusmallin keskiarvovektorit ja kovarianssimatriisi. 

Tilavuusmallin perusteella lasketaan Monte Carlo simulaatio (n=106) ja simulaatiotuloksien avulla 
lasketaan multinormaalijakauma. Mallin keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi on annettu 
taulukossa 51. 

Keskiarvo- 
Vektori   

 
4,869 / 
4,613 / 
4,587  

 0,086 

  
 

Kovarianssi 
Matriisi (Normaali)

  

 12,67 -0,07 

 -0,07 0,01 

  

 

Kovarianssi 
Matriisi (Sileä/Ryhmä/1)

  

 13,95 -0,34 

 -0,34 0,06 

  

 

Kovarianssi 
Matriisi (Sileä/Ryhmä/2)

  

 13,45 -0,34 

 -0,34 0,06 

  

 

Kuva 51. Multinormaalijakauman keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi. 
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Näin laskettuna tyhjätilan keskiarvo on 5,24 ja keskihajonta 0,14. Selviytymisfunktion avulla 
laskettuna yli 5-% tyhjätilan osuus on 95,0 % koko mittausosuudesta (17064/17964 metriä). 
Ryhmäkohtaisilla kovariansseilla tyhjätilan keskiarvoksi saadaan 5,54 ja keskihajonnaksi 0,40. Yli 
5-% osuus on 64,6 % (11613/17964 metriä). Ryhmäkohtaisilla kovariansseilla ja resonaattorilla 
selvitetyn kivilajin permittiivisyyden keskiarvon ja hajonnan perusteella tyhjätilan keskiarvoksi 
Ryhmäkohtaisella kovariansseilla tyhjätilan keskiarvoksi saadaan 5,54 ja keskihajonnaksi 0,40. 
Yli 5-% osuus on 64,6 % (11613/17964 metriä).  

 

 Mallinnetun tyhjätilan visuaalinen tarkastelu  
Kuvissa 52 –55 esitetään kunkin koeosuuden koko mallinnettu tyhjätila-aineisto tielle sovitettuna. 
Kuvissa esitetään mitattu permittiivisyys r’ sileällä oletuksella (ylin kuva) sekä mallinnettu 
tyhjätilan vaihtelu käyttäen materiaalimallia-2 (kuva keskellä) sekä materiaalimallia-3 (alin kuva). 
Musta viiva on tyhjätilan keskiarvoa ja harmaa alue edustaa +/- 2 keskihajontaa, joka edustaa noin 
95% luottamusväliä. Poranäytteiden ottokohta on merkitty kuvaan punaisella pystyviivalla. 
Poranäytteiden pitäisi siis edustaa maksimi ja minimihajontaa tyhjätilassa. 

Taulukko 32 esittää kunkin koetin porapalojen tyhjätilat ja niiden vaihtelun. Kuten havaitaan, AB 
päällysteillä ei saatu tyhjätilan vaihtelua, vaan tyhjätila oli kauttaaltaan korkea kaikissa kohteissa. 
Ainostaan SMA16 päällysteellä oli selkeä ero harvan ja tiiviin kohdan välillä. 

Taulukko 32. Yhteenveto mallinnetuista tyhjätiloista koekohteilla B, G, I ja L.  
 

Koeosuus Massa/ 
Menetelmä 

Harva, TT%  Keski, 
TT% 

Tiivis, 
TT% 

TT%, ka TT%, kh 

B SMA16/SSD 6,2 2,2 3,3 3,9 2,07 
G, Tieosa 2 AB16/DRY 5,1 6,8 5,3 6,1 0,75 
G, Tieosa 5 AB16/DRY lisänäytteet 5,5; 5,4; 6,1 ja 5,1 5,5 0,42 
I AB16/DRY 4,5 4,1 4,9 4,5 0,40 
L AB16/DRY 5,0 5,3 6,2 5,5 0,62 
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Kuva 52. Mitattu permittiivisyys ja mallinnettu tyhjätilan vaihtelu, koeosuus B.  
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Kuva 53. Mitattu permittiivisyys ja mallinnettu tyhjätilan vaihtelu, koeosuus G. Osa tyhjätiloista 
leikkautuu pois koska ne mallintuvat negatiivisina tyhjätiloina.   
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Kuva 54. Mitattu permittiivisyys ja mallinnettu tyhjätilan vaihtelu, koeosuus I. Osa tyhjätiloista 
leikkautuu pois koska ne mallintuvat negatiivisina tyhjätiloina.   
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Kuva 55. Mitattu permittiivisyys ja mallinnettu tyhjätilan vaihtelu, koeosuus L. 
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 Yhteenveto stokastisesta mallintamisesta 
Taulukossa 33 on vedetty yhteen stokastisen mallintamisen tulokset kohteille B, G, I ja L. 
Nähdään, että koekohteilla B, I and L ryhmäkohtainen sileä profiili on lähempänä kiven mitattua 
permittiivisyyttä. Kohteella L laboratoriomittauksen (normaali) ja kiven mitatun permittiivisyyden 
hajonnat ovat yhteneväiset, joten voi olettaa, että kiviottamosta tutkittu kivi edustaa hyvin 
asfaltissa käytettyä kiveä.  

Aiemmin esitetystä taulukosta 8 nähdään, että koekohteessa G oli ylityksiä laadunvalvonnan 
perusteella 7,2% ja kohteella L oli 10,9%. Kiviaineksen mittaukseen perustuva mallinnus 
(ryhmäkohtainen, sileä, kivi (CR) antaisi ylityksiä 96,5% ja 61,3%. Kohteen G osalta tämä johtuu 
siitä, että tyhjätilan estimoitu keskiarvo nousee 5,78%:iin ja raja on 5% yksittäiselle näytteelle. 
Kohteessa L mallinnetun tyhjätilan keskiarvo on 4,11% mikä selittää alhaisempaa estimaattia 
kokonaisylityksistä.  

Taulukko 33. Yhteenveto tyhjätilan esimaateille koekohteittain eri menetelmiä käyttäen. 
 

Menetelmä 
Kivi Päällyste Ylitys 

r’ (-)  
ka 

r’(-) 
kh 

TT(%) 
ka 

TT(%) 
kh 

(%) pit. 
(m) 

koko 
pit. (m) 

B (SMA 16)        
Normaali 5,92 0,15 4,04 0,84 17,3 2183 12590 
Ryhmäkohtainen, sileä 5,56 0,15 3,23 0,70 1,2 153 12590 
Ryhmäkohtainen, sileä, kivi (CR) 5,65 0,08 3,57 0,49 6,7 843 12590 
G (AB16) 

       

Normaali 6,93 0,15 5,79 0,44 89,4 24425 27319 
Ryhmäkohtainen, sileä 6,52 0,15 6,03 0,39 99,1 27080 27319 
Ryhmäkohtainen, sileä, kivi (CR) 5,84 0,42 5,78 0,43 96,5 26366 27319 
I (AB16) 

       

Normaali 6,02 0,15 4,12 0,24 0 5 13434 
Ryhmäkohtainen, sileä 6,64 0,15 4,18 0,39 7,7 1029 13434 
Ryhmäkohtainen, sileä, kivi (CR) 6,57 0,21 4,13 0,40 3,2 424 13434 
L (AB16) 

       

Normaali 5,92 0,15 5,24 0,14 95,0 17064 17964 
Ryhmäkohtainen, sileä 5,57 0,15 5,17 0,40 64,6 11613 17964 
Ryhmäkohtainen, sileä, kivi (CR) 5,53 0,15 4,11 0,41 61,3 11020 17964 

 

Liitteessä 5 on esitetty mallinnukset kaikille kohteille. Kuvassa 56 on esitetty yhteenveto mallien 
antamasta keskimääräisestä tyhjätilasta verrattuna PANK-mallin antamaan keskimääräisen 
tyhjätilan estimaattiin. Havaitaan, että PANK-malli keskiarvoistaa dataa enemmän ja erot eri 
koekohteiden välillä ovat pienemmät kuin tilastollisilla malleilla. Lisäksi havaitaan, että 
epävarmuus SMA16 päällysteiden tyhjätilasta on suurempi kuin AB16 päällysteiden tyhjätiloista.    

Kuvasta 56 havaitaan, että SMA päällysteissä on enemmän vaihtelua kuin AB päällysteissä. Sama 
ilmiö näkyy kuvassa 57, jossa mallinnettua keskihajontaa on verrattu eri menetelmien kesken. 
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Selittävänä tekijänä voidaan arvioida olevan SMA massan suurempien ilmahuokosten ja veden 
vaikutuksen GPR mittaustuloksiin permittiivisyyttä nostavasti.  

 
Kuva 56. Vertailu tyhjätilan tilastollisen mallinnuksen ja PANK-mallin välillä.   

 
Kuva 57. Vertailu tyhjätilojen keskihajonnan tilastollisen mallinnuksen ja PANK-mallin välillä.   

Kuvassa 58 on esitetty koko datajoukon estimoitu tyhjätila ja sen hajonta ja tätä on verrattu 
maatutkalla mitattuun hajontaan.  Havaitaan, että maatutkan mittaama hajonta ei seuraa tyypillistä 
tyhjätilan jyräyksen aiheuttamaa vaihtelua vaan hajonnan kasvaessa tyhjätila pienenee. Hyvin 
todennäköisesti tähän ilmiöön on syynä päällysteessä oleva vesi, joka nostaa keinotekoisesti 
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permittiivisyyttä ja nämä arvot mallintuvat virheellisesti alhaisina tyhjätiloina. Koeosuudet E ja K 
voisivat hyvinkin olla tällaisia kohteita. Veden vaikutusta on tarkastelu enemmän kuvassa 59.  

 

 
Kuva 58. Tyhjätilan keskiarvon ja hajonnan välinen yhteys verrattuna GPR-mittauksissa 
saatuun hajontaan.  

 

5.4 Veden vaikutus permittiivisyysmittauksiin 

Aiemmat tutkimukset antavat olettaa, että asfaltin huokosissa oleva vesi vaikuttaa huomattavasti 
mitattuihin permittiivisyysarvoihin, koska veden relatiivinen permittiivisyys on n. 42 ja tyhjätilan 
eli ilman permittiivisyys on 1. Asiaa tutkittiin kiertotiivistimellä tehdyillä erikoisnäytteillä siten, 
että ne imeytettiin vedessä kaksi päivää ja mitattiin sitten sekä CR että PFCR menetelmällä. 
Mittaus on kuvattu tarkemmin Liitteessä 2. Koska veden valumista näytteistä ei voitu estää 
mittaustapahtumassa, ovat tulokset lähinnä suuntaa antavia, koska veden tarkkaa määrää 
huokostilavuudessa ei voitu mitata. Mittaustulokset on koottu Taulukkoon 34.  

Veden määrän vaikutusta arvioitiin myös CRIM-mallilla siten, että huokostilavuus eli tyhjätila 
täytettiin eri määrillä vettä aina 100% asti. Tulokset on esitetty Kuvassa 59. SMA-massassa 
huokoset olivat n. 50% saturoituneita ja AB-massassa vastaavasti n. 80%. Ainoastaan hyvin tiivis 
alle 1% absoluuttinen tyhjätilamäärä (mitattuna parafilmillä tai dimensioilla) antoi virheellisen 
tuloksen. Syy tähän voi olla tiiviin näytteen pinnalle jäänyt vesikalvo.   Kuvasta 57 havaitaan, että 
4% tyhjätila voi nostaa permittiivisyysarvoa yhden yksikön ja 8% tyhjätila jo liki 2 yksikköä. Vesi 
siten voisi selittää permittiivisyyksien vaihtelua yllä raportoiduissa mittauksissa samoin kuin Vt3 
tehdyissä mittauksissa, jotka on raportoitu aiemmin [1].   
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Taulukko 34. Uppokasteltujen erikoisnäytteiden dielektrisyysvakion reaaliosat kuivina (vuoden 
2016 tuloksista, alaindeksi K) ja vesi-imeytettyinä (alaindeksi M). Kaikissa on aaltomuoto TM010. 
 

Näyte 'CRK 'CRM ' 'PFCRK 'PFCRM ' TT% 
DRY/SSD 

TT% 
DIM 

Abs% 
vesi 

1 SMA/800 4,76 5,22 0,46 4,77 5,82 1,05 1,1 4,5 0,16 
2 SMA/450 4,66 5,32 0,66 4,70 5,64 0,94 1,2 5,4 0,29 
3 SMA/283 4,67 5,28 0,61 4,73 5,66 0,93 1,3 4,4 0,24 
4 AB/115 4,82 5,25 0,43 5,09 5,53 0,44 0,2 0,7 0,05 
5 AB/63 4,72 5,36 0,64 4,94 5,59 0,65 1,3 2,9 0,13 
6 AB/28 4,61 5,61 1,00 4,77 6,3 1,53 2,9 4,9 0,31 

 
 

 
Kuva 59. CRIM-malilla mallinnettu ja mitattu veden määrän vaikutus permittiivisyyteen ja 
laboratoriossa CR menetelmällä mitatut arvot.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tiiveyden laadunvalvontaa ja arvioida PANK 4122 
mittausmenetelmässä havaittuja puutteita Nyt ja aiemmin [1,2] tehtyjen tutkimusten ja selvitysten 
perusteella voidaan yhteenvetona yleisesti todeta seuraavaa:  

Maatutkalla ei voida luotettavasti mitata asfaltin tyhjätilaa, koska järjestelmä mittaa epäsuorasti 
vain päällysteen tiheyden ja tyhjätilan laskentaan tarvitaan myös massan maksimitiheys, jota 
maatutkalla ei voida mitata samasta tilavuusalkiosta. Tyhjätilalle voidaan kehittää erilaisia 
estimaatteja mittauksen perusteella, mutta niiden tarkkuus ei tämän tutkimuksen mukaan ole 
riittävä, jotta arvioita voitaisiin käyttää arvonmuutosperusteena päällystysurakoissa.   

Kirjallisuudessa yleisesti esitetty toimintatapa muutaman poranäytteen käyttämisestä 
maatutkamittauksen kalibrointiin perustuu virheelliseen ajatukseen siitä, että mitattu 
permittiivisyys edustaisi päällystettä aina samassa suhteessa todelliseen tyhjätilatasoon nähden ja 
mikä tahansa sattumanvaraisesti valittu kohta antaisi luotettavan absoluuttisen tason 
mittaustuloksiin.   

Tuloksista voidaan nostaa joitain tärkeitä yksittäisiä huomioita tyhjätilan ja päällysteen tiiveyden 
mittauksessa, joita on lueteltu alla.    

Tyhjätilan mittaus 

SSD-menetelmä vääristää tyhjätilatulosta ohuissa poranäytteissä, jos vesi ei jää tyhjätilahuokosiin 
mittauksen aikana vaan valuu pois. Tämä korostuu erityisesti ohuissa SMA-näytteissä, jotka on 
otettu REMIX työmailta.  Mittausten mukaan päällyste olisi tiivistä, vaikka siinä on suuria vettä 
päällysteeseen päästäviä tyhjätiloja sekä pinnassa että läpi rakenteen.  

Asfalttikappaleen todellinen kokonaistyhjätila voidaan todentaa vain parafilmi-, dimensio- tai 
CoreLock menetelmillä. Näistä tarkin, riippuen kappaleen dimensioita ja epätasaisuudesta, on 
tämän tutkimuksen perusteella Parafilmi-menetelmä.  

Maatutka mittaa absoluuttisen koekappaleen kokonaistyhjätilan, jolloin on käytettävä parafilmi- 
tai dimensiomenetelmiä tyhjätilan mallinnuksessa ja GPR-mittausten kalibroinnissa. Maatutkalla 
saatua kokonaistyhjätilaa ei voida myöskään arvioida kuiva- tai SSD-menetelmille annetuilla raja-
arvoilla, koska kyseiset menetelmät mittaavat suhteellista tyhjätilan määrää näytteissä. 
Absoluuttiset tyhjätila-arvot voidaan muuntaa kuiva- ja SSD-menetelmiksi 
laboratoriokalibroinnin avulla.  

Tieltä otettujen asfalttiporanäytteiden perusteella AB ja SMA massat käyttäytyivät selkeästi eri 
tavalla sekä perinteisissä että maatutkamittauksissa. Mittausten mukaan SMA massoissa oli 
suhteellisesti pienempi tyhjätila (ka. 2,8%, SSD-menetelmä) kuin AB:ssä (ka. 4,1%, kuiva-
menetelmä) vaikka absoluuttisesti niissä oli miltei sama kokonaistyhjätila (6,6 – 6,1%, parafilmi-
menetelmä). Suuri osa SMA:n tyhjätilasta johtunee pinnan avoimuudesta sekä karkeudesta. 
Tutkimuksessa ei selvitetty mikä merkitys tällä on päällysteen vedenkestävyydelle ja 
nastarengaskulutuskestävyydelle. Tieltä otettuja poranäytteitä ei valittu satunnaisesti, joten ne 
eivät välttämättä edusta koekohteiden keskimääräistä tyhjätilaa.     
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Permittiivisyyden mittaus 

Laboratoriossa tehtyjen permittiivisyysmittausten ja tiellä tehtyjen tutkamittausten perusteella 
voidaan tehdä seuraavat päätelmät: 

 Poranäytteen permittiivisyys on pääasiassa kiviainesten permittiivisyyden funktio.  

 Permittiivisyys vaihtelee jokseenkin satunnaisesti tiheäksi, keskimääräiseksi tai harvaksi 
oletettujen saman tiekohteen näytteiden välillä. 

 Tutkimuksen aikana löydetty PFCR-tekniikka on käyttökelpoinen ajateltuun tarkoitukseen. 
Sen etuna on lähes vakio kenttäkuva koko tutkittavan näytteen poikkileikkauksessa, mutta 
menetelmän tarkkuus kärsii nopeasti, mikäli porakappaleen läpimitta ei vastaa 
kalibrointisylinteriä tai jos poranäytteen paksuus (korkeus) on alle 35 mm. Tietysti myös 
päätyjen vinous sylinterin akseliin nähden pilaa tarkkuuden. Uusien kalibrointikappaleiden 
avulla voitaisiin epävarmuutta pienentää merkittävästi vielä nykyisestäkin tasosta. 

 Tutkimuksessa käytetty ontelomenetelmä (CR) on erittäin tarkka, eikä poranäytteiden 
halkaisijalla ole väliä. Aaltomuodot TM010 ja TM110 ovat tässä tarkoituksessa sikälikin 
erikoisasemassa, että näytteiden paksuus (korkeus) ei vaikuta mittaustulokseen. Ainoa 
pulma on menetelmän hitaus, koska ontelo joudutaan kokoamaan tiiviisti kunkin näytteen 
ympärille. Ylemmät aaltomuodot soveltuvat myös permittiivisyyden mittaamiseen ja 
niiden kenttäkuvioiden rakenteesta voidaan saada etujakin, mutta esimerkiksi muodon 
TM210 referenssitaajuus on hyvin lähellä kahta muuta mahdollista resonanssia ja nämä 
kaikki on kyettävä erottamaan toisistaan. Monista tienäytteistä tämä ei nyt onnistunut 
mekaanisten mittojen epämääräisyyden vuoksi. 

Tyhjätilan mallinnus 

Mallinnus osoittaa, että kiviaineksen permittiivisyyden hajonta peittää tilavuuskomponenttien 
permittiivisyyden hajonnan vaikutuksen asfalttimassassa. Permittiivisyyden hajonta kasvaa myös 
veden vaikutuksesta ilmahuokosissa. Tällöin permittiivisyysmittaus ei ole herkkä tyhjätilan 
vaihtelulle ja siitä saatavat mallinnetut estimaatit eivät ole tarkkoja. Jos asfaltti on homogeenista 
ja kiviaineksen permittiivisyysvaihtelu on alhaista, kuten on laita kontrolloiduissa laboratorio-
olosuhteissa, mallinnetut tyhjätilat vastaavat todellisuutta, mutta käytännön kenttämittauksissa 
tuntematon kiviaineksen hajonta ja mahdollinen veden määrä heikentävät mittauksen 
estimointitarkkuutta merkittävästi.    
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LIITE 1.  

TUTKIMUSRAPORTTI 
Tiepäällysteen mikroaaltomittaus ”TIEMI” 
prof. Pekka Eskelinen, Aalto-yliopisto. 31.12.2016 
 
Tiivistelmä 
 
Työssä mitattiin onteloresonaattorimenetelmillä yhtensä 52 asfalttinäytteen permittiivisyyden 
reaaliosa ja tutkittiin kahden eri tiekohteen päällysteen rakennetta uusilla mikroaaltotutkilla.  
Perinteinen GPR-menetelmä ei sovellu lainkaan tiepäällysteen permittiivisyyden mittaamiseen, 
koska tällä hetkellä Suomessa käytössä olevien kaupallisten järjestelmien syvyyssuuntainen 
erottelukyky on riittämätön verrattuna todellisiin kerrospaksuuksiin. Havaittu keskimääräinen ero 
resonaattorimenetelmiin nähden on vähintään yksi permittiivisyys-yksikkö. Tutkien kalibrointi 
poranäytteiden avulla ei onnistu, koska maassa tällä hetkellä olevien järjestelmien tehollinen 
mittauspinta-ala on monikymmenkertainen tavalliseen D=100 mm porakiekkoon verrattuna. 
Mikroaaltotutkiemme tulokset kärsivät samasta periaatteellisesta pinta-ala-ongelmasta, vaikka 
niiden syvyyserottelu onkin tehtävään riittävä. Ylipäätään viivamuotoon keskiarvoistunut GPR-
tulos kuvaa erittäin huonosti tiepäällysteen ominaisuuksia. Tärkein tienäytteistä tai tiestä mitattuun 
todelliseen, keskimääräiseen permittiivisyyteen vaikuttava materiaaliparametri on kiviaineksen 
permittiivisyys. Tämä voidaan todeta epäsuorasti tarkastelemalla koko resonaattoritulosten sarjaa. 
Tässä kuvatun työn puitteissa voitiin mitata vain yksi raakakivinäyte. Jatkotoimina ehdotetaan 
syvyyserottelukyvyltään paremman ja matriisipintamittaukseen kykenevän tutkajärjestelmän 
vuokrausta kesän 2017 työhön sekä vastaavien poranäytteiden analyysiä ja erityisesti kiviaines-
tietokannan keräämistä resonaattorimenetelmällä.  
 
1 Johdanto 
 
Liikenneviraston tilauksen perusteella tässä projektissa suoritettiin kesällä 2016 otettujen 
päällystenäytteiden mittauksia kehittämällämme uudella onteloresonaattorimenetelmällä ja lisäksi 
tehtiin kahdessa erikseen valitussa työkohteessa tutkamittauksia niin ikään kehittämillämme 
uusilla mikroaaltojärjestelmillä. Työn tuloksia voidaan osittain tarkastella itsenäisinä 
permittiivisyysmittausten näkökulmasta, mutta niistä oletetaan olevan paljon hyötyä 
Liikenneviraston toisessa tilaustutkimuksessa (prof. Pellisen johtama Aalto-yliopiston projekti 
”Elinkaaritehokas tiepäällyste – tyhjätilatutkimus”). Tekstissä käytetään sanoja ”permittiivisyys” 
ja ”dielektrisyysvakio” toistensa synonyymeinä ja, ellei toisin sanota, kuvaamaan vain ao. suureen 
reaaliosaa ( '). 
 
2 Onteloresonaattorimittaukset 
 
Tutkittavat näytekappaleet olivat nimellisläpimitaltaan 100 mm ja ne toimitettiin mittauksiimme 
sahattuina siten, että vain uusi päällystekerros oli mukana – kuitenkin minimissään tavoiteltiin 35 
mm paksuutta. Jokaisesta päällystyskohteesta mitattiin kolme näytettä (T eli ”tiheä”, K eli 
”keskimääräinen” ja H eli ”harva”). Tämä jaottelu ja tarpeelliset merkinnät oli tehty etukäteen 
työmaalla joko kokemusperäisesti tai lämpökameran avulla. 
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Osa tutkimistamme näytteistä oli järjestelmällisesti nimellismittaa suurempia (D=104 mm), 
muutamat katkaisupinnaltaan vinoja (joko porattu tien pintaan nähden vinoon, sahattu vinoon tai 
urapaikkauksen vuoksi (?) kohteessa on ollut epäsymmetrinen päällyste) ja jotkin näytteet 
ontelomittauksen kannalta hankalan ohuita (alle 30 mm).  
 
Alkujaan työhön suunnitellun tekniikan (onteloresonaattori, lyhenteenä ”CR”) laajennukseksi 
tämän tutkimuksen aikana löydettiin uusi, huomattavasti nopeampi ja joissakin tilanteissa myös 
tarkempi menetelmä: osittain täytetty resonaattori (”PFCR”). Niinpä kaikki saadut näytteet 
mitattiin kummallakin tavalla. Lisäksi tavallisessa onteloresonaattorissa rekisteröitiin sekä 
aaltomuoto TM010 että muoto TM110. Myös seuraava, TM210-muoto olisi periaatteessa kiinnostava, 
mutta sen käyttö edellyttäisi huomattavasti tarkemmin työstettyjä näytteitä. Onteloresonaattorin 
rakenne käy ilmi kuvasta 1 ja PFCR-mittauksen asetelma kuvasta 2. Mittaavana instrumenttina 
käytettiin mikroaaltopiirianalysaattoria (kuva 3), jolla havaittiin resonanssitaajuudet 
(esimerkkikäyrä kuvassa 4). Taajuuksista lasketut permittiivisyystulokset (dielektrisyysvakion 
reaaliosa ') on koottu seuraavaan taulukkoon 1. Huomattakoon, että läpimitaltaan 104 mm 
näytteiden permittiivisyysarvo PFCR-tekniikalla ei välttämättä ole tarkin mahdollinen. Tämä 
johtuu siitä, että kalibrointiin tarvittavat sangen kalliit vertailukappaleet oli hankittu vain 100 mm 
nimellismitalle. Sama ongelma on paksuudeltaan alle 35 mm näytteissä, mutta näitähän ei pitäisi 
mittauksiin ylipäätään tulla, jos päällystekerroksen paksuus on n. 50 mm. 
 

 
Kuva 1. Onteloresonaattori, jonka vieressä tutkittava näyte ohuessa paperikauluksessa. 
Resonaattorin kuori on kuparilevyä, jonka saumat on kiinnitetty johtavalla liimalla. 
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Kuva 2. Osittain täytetty resonaattori (PFCR), jossa kalibrointikappale. Pohja ja putkimainen 
vaippa ovat alumiiniseosta, kansi (ei kuvassa) kuparia. Tutkittava näyte on onton 
solumuovijalustan päällä sylinterin keskellä. 
 

 
Kuva 3. Mittauksiin käytetty HP8757A+HP8350B-piirianalysaattori. 
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Kuva 4. Esimerkki piirianalysaattorilla saadusta raakatuloksesta eli ontelon resonanssikäyrä. 
Sininen kuvaaja on tyhjän resonaattorin vaste, punainen puolestaan näytteellä täytetyn. Tässä 
tapauksessa alimmat TM010, TM110 ja TM210-aaltomuodot onnistuvat.  
  
Taulukko 1. Onteloresonaattorimittausten tulokset 
 
Näytteen tunniste '010 

CR 
'110 

CR 
'010P

FCR 
Huomioita 

6/116/4460 T1 4.06 4.14 4.31 D=104 mm. Katkennut, h=49 
6/116/4469 K1 4.21 4.23 4.64 D=104 mm. Katkennut, h=49 
6/116/4357 H1 3.94 4.06 4.55 D=104 mm. Katkennut, h=49 
6E 4.51 4.60 4.66 D=99.5, h=40 
6F 4.60 4.63 4.81 D=99.5, h=40 
6G 4.49 4.50 4.72 D=99.5, h=40 
6H 4.57 4.61 4.85 D=99.5, h=40 
KK01 5.26 5.27 5.33 D=100 mm, h=49 mm. Kivinäyte murskaamolta. 
KK02 5.26 5.28 - D=100 mm, h=29 mm. Kivinäyte murskaamolta. 
7/30/795 T1 3.95 3.82 4.13 Näytteen h=33 
7/30/782 K1 3.83 3.79 4.37 Näytteen h=33 
7/30/815 H1 4.04 3.89 4.70 Näytteen h=32 mm 
44/3/3252 T1 4.16 4.15 4.04 Näytteen h=30-32 mm 
44/3/3247 K1 4.22 4.20 4.28 Näytteen h=30-34 mm 
44/3/3241 H1 4.02 3.90 3.78 Näytteen h=32-33 mm 
44/3/3252 T1 II 4.69 4.76 4.65 Näytteen h=48 mm 
44/3/3247 K1 II 4.66 4.70 4.82 Näytteen h=46 mm 
44/3/3241 H1 II 4.73 4.75 4.67 Näytteen h=48 mm 
44/7/1405 T1 3.55 3.57 3.74 Näytteen h=24-30 mm 
44/7/1366 K1 4.02 4.00 4.12 Näytteen h=28-32 mm 
44/7/1423 H1 4.05 4.00 4.55 Näytteen h=30 mm 
44/7/1405/T1 II 4.66 4.67 4.46 Näytteen h=46 mm 
44/7/1366 K1 II 4.49 4.55 4.93 Näytteen h=36 mm 
44/7/1423 H1 II 4.78 4.79 4.82 Näytteen h=38 mm 
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77/10/2004 T1 4.77 4.63 4.96 D=104 mm, h=37  
77/10/2317 K1 4.77 4.62 4.26 D=104 mm, h=37-42 
77/10/2363 H1 4.97 4.73 4.62 D=104 mm, h=43 
66/15/1805 T1 4.20 4.12 4.46 D=99.5 mm, h=35  
66/15/1755 K1 4.06 4.18 4.32 D=99.5 mm, h=37 
66/15/1715 H1 4.19 4.38 4.67 D=99.5 mm, h=41, suuri vaimennus 
77/6/3932 T1 4.62 4.64 4.73 D=104 mm, h=39, vaimennus, magneettisia jakeita 
77/5/616 K1 4.42 4.62 3.71 D=104 mm, h=38.5, vaimennus, magneettisia jakeita 
77/5/235 H1 4.60 4.52 4.21 D=104 mm, h=45, vaimennus, magneettisia jakeita 
5/207/184/3859 H 5.09 5.09 5.40 D=100 mm, h=38.5  
5/207/222/3901 T 4.85 5.03 4.79 D=100 mm, h=37 
5/207/204/3883 K 5.19 5.22 5.24 D=100 mm, h=44 
5/157/3018 T 5.27 5.17 5.63 D=101 mm, h=53.4 
5/157/2981 H 5.09 5.00 5.18 D=101 mm, h=52 
5/157/3000 K 5.09 5.21 5.32 D=101 mm, h=47 
50/4/4205 T1 4.50 4.45 5.28 D=104 mm, h=48  
50/4/4015 K1 4.42 4.33 5.48 D=104 mm, h=45 
50/4/4127 H1 4.57 4.35 4.99 D=104 mm, h=48 
45/3/510 T1 4.64 4.41 5.08 D=104 mm, h=46, isoja koloja pinnassa 
45/3/564 K1 4.75 4.59 4.72 D=104, h=46, isoja koloja pinnassa 
45/3/404 H1 4.61 4.42 4.78 D=104, h=41, syviä onkaloita 
53/2/13902 T1 4.54 4.37 4.56 D=99.5, h=43, iso pala puuttuu pohjasta, magn. 
53/2/13882 K1 4.55 4.42 4.48 D=99.5, h=41, paloja puuttuu pohjasta 
53/2/13926 H1 4.77 4.58 4.39 D=99.5, h=46, paloja puuttuu pohjasta 
53A 4.44 4.49 4.31 D=100 
53B 4.29 4.36 4.40 D=100 
53C 4.48 4.48 4.28 D=100 
53D 4.51 4.50 4.38 D=100 

 
 
Näiden tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat päätelmät: 

1) Poranäytteen permittiivisyys on pääasiassa kiviainesten permittiivisyyden funktio. 
Selvimmin tämä ilmenee, kun verrataan tien 5 arvoja kaikkiin muihin tuloksiin. 

2) Permittiivisyys vaihtelee jokseenkin satunnaisesti tiheäksi, keskimääräiseksi tai harvaksi 
oletettujen saman kohteen näytteiden välillä. 

3) Tutkimuksen aikana löydetty PFCR-tekniikka on käyttökelpoinen ajateltuun 
tarkoitukseen. Sen etuna on lähes vakio kenttäkuva koko tutkittavan näytteen 
poikkileikkauksessa, mutta menetelmän tarkkuus kärsii nopeasti, mikäli porakappaleen 
läpimitta ei vastaa kalibrointisylinteriä tai jos poranäytteen paksuus (korkeus) on alle 35 
mm. Tietysti myös päätyjen vinous sylinterin akseliin nähden pilaa tarkkuuden. Mikäli 
uusien kalibrointikappaleiden hankkimiseen on esimerkiksi vuonna 2017 taloudelliset 
edellytykset, voidaan epävarmuutta pienentää merkittävästi vielä nykyisestäkin tasosta. 

4) Tutkimustilauksessa sovittu ontelomenetelmä (CR) on erittäin tarkka, eikä poranäytteiden 
halkaisijalla ole väliä. Aaltomuodot 010 ja 110 ovat tässä tarkoituksessa sikälikin 
erikoisasemassa, että näytteiden paksuus (korkeus) ei vaikuta mittaustulokseen. Ainoa 
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pulma on menetelmän hitaus, koska ontelo joudutaan kokoamaan tiiviisti kunkin näytteen 
ympärille. Ylemmät aaltomuodot soveltuvat myös permittiivisyyden mittaamiseen ja 
niiden kenttäkuvioiden rakenteesta voidaan saada etujakin, mutta esimerkiksi muodon 
210 referenssitaajuus on hyvin lähellä kahta muuta mahdollista resonanssia ja nämä 
kaikki on kyettävä erottamaan toisistaan. Monista tienäytteistä tämä ei nyt onnistunut 
mekaanisten mittojen epämääräisyyden vuoksi. 

5) Juuri missään tutkitussa tiekohteessa nimellinen 50 mm asfalttikerrospaksuus ei näytä 
toteutuvan. Mikäli tämä on tosiasiallinen tavoitearvo, on ilmeisesti suunnittelu- ja 
rakennuskriteeri nostettava n. 60 mm tasolle.    

 
3 Tutkamittaukset 
 
Valtatiellä 6 (Koskenkylä-Pukaro, SMA 16) ja kantatiellä 53 (Evo-Padasjoki, AB 16) suoritettiin 
tilauksen mukaisesti tutkamittaukset sekä 1-4 GHz että 32 GHz tietutkalla. Molemmat laitteet 
olemme kehittäneet itse nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Ensisijaisena tavoitteena on ollut 
syvyyssuuntaisen erottelukyvyn parantaminen perinteisiin maatutkiin (GPR) verrattuna, jotta 
ylimmän päällystekerroksen permittiivisyyttä voitaisiin mitata ilman alempien kerrosten 
vaikutusta.  
 
Valtatiellä 6 mitattiin kaksi eri osuutta. Toinen on alkuperäisten poranäytteiden alueella 
(mittaukset vasta 25.8.2016 ja 12.9.2016, kun urakoitsijan porakohdat saatiin selville), toinen siitä 
noin 1 km päässä (mitattu 1. kerran 22.5, sitten 6.6. ja 7.6.2016). Tältäkin osuudelta saatiin 
myöhemmin tutkamittauksen jälkeen, mutta vasta 23.12.2016, uudet poranäytteet, joiden mukana 
myös kiinteä kiviaineskappale. Kantatien 53 päällystystyö viivästyi (ilmeisesti asfalttiaseman 
vikaantumisen vuoksi) ja mittaus jouduttiin suorittamaan syksyn sateiden uhatessa 23.9.2016. 
Tämän johdosta valittiin nopeimmin saavutettava tieosuus, jolta tutkamittauksen jälkeen 
pyydettiin erikseen uudet poranäytteet (53A-53D) vertailuja varten. 
 
Saadut tulokset esitetään seuraavissa kuvissa 5-12 permittiivisyyskäyrinä etäisyyden suhteen ja 
lisäksi korrelaatiotarkasteluja varten x-y-muodossa siten, että vaaka-akselin permittiivisyys on 
perinteisellä maatutkalla havaittu arvo. 
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Kuva 5. Kooste VT6 alkuperäisen pora-alueen mittauksista eri tutkilla. Poranäytteiden paikat on 
merkitty nuolilla etäisyysasteikon alapuolelle. 
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Kuva 6. Korrelaatiotarkastelu 1-4 GHz ja GPR-laitteiden välillä alkuperäisellä pora-alueella. 
Kaksi mittauskertaa. 
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Kuva 7. Korrelaatiotarkastelu 32 GHz ja GPR-laitteiden välillä alkuperäisellä pora-alueella. 
Kaksi mittauskertaa. 
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Kuva 8. Kooste toisen, itse valitsemamme mittauskohdan permittiivisyystuloksista omalla 1-4 
GHz tutkallamme. Kolme mittauskertaa ja näiden keskiarvo. 
 

 
Kuva 9. Itse valitsemamme mittauskohdan GPR-tulos. Lisäporanäytteet E-H on merkitty 
nuolilla. 
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Kuva 10. Kooste itse valitsemamme mittausalueen tuloksista omalla 32 GHz tutkallamme. 
Kolme mittauskertaa. 
 

 
Kuva 11. Keskiarvo itse valitsemamme mittausalueen kolmesta sarjasta 32 GHz tutkalla. 
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Kuva 12. Esimerkki 32 GHz tutkan tulosten analyysimahdollisuuksista. Mittaus itse 
valitsemallamme alueella. 
 
 
Valtatien 6 alkuperäisistä poranäytteistä voidaan tehdä vertailu edellä esitettyihin tutkatuloksiin. 
Perinteisellä GPR-mittauksella saatiin harvan kohdan permittiivisyydeksi 5.33, keskimääräisen 
5.37 ja tiheän  5.50. Omalla 1-4 GHz tutkallamme tulokset ovat puolestaan harvalle 5.28, 
keskimääräiselle 5.07 ja tiheälle 4.13. Millimetrialueen laitteistolla permittiivisyys on tavallaan 
virtuaalinen arvo, sillä asfalttipäällyste on 32 GHz taajuudella voimakkaasti häviöllinen. 
Heijastusamplitudista ei voi siksi laskea suoraan oikeaa dielektrisyysvakion reaaliosan arvoa. 
Tässä käytetään kuitenkin tätä tapaa, koska näin saatujen tulosten arvioidaan olevan lukijoille 
ymmärrettävämpiä. Tämä huomioiden 32 GHz permittiivisyystulos harvalle kohdalle on n. 3.51 ja 
tiheälle 4.63. Onteloresonaattorin kahdella alimmalla muodolla saadut arvothan taulukossa 1 ovat 
harvaksi oletetulle kohdalle 3.94-4.06, keskimääräiselle 4.21-4.23 ja tiheälle 4.06-4.14. 
 
Itse valitsemamme VT6:n mittausosuuden poranäytteiden E-H permittiivisyydet 
resonaattorimenetelmän perusteella ovat n. 4.50-4.60. Perinteisellä GPR-tekniikalla saadut 1 
metrin keskiarvot ovat 5.48, 5.53, 5.41 ja 5.52. 
 
Valtatien 6 tutka- ja resonaattorimittausten perusteella voidaan tehdä seuraavat arviot: 
 

1) Perinteisellä GPR-menetelmällä havaittu keskimääräinen permittiivisyystaso 
kummallakin tutkitulla mittauslinjalla on fysikaalisesti mahdoton, mikäli kiviaines on 
ollut Koskenkylän murskaamolta. 
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2) Urakoitsijan valitsema poranäytealue ja itse valitsemamme mittauspaikka poikkeavat 
tutkahavainnoiltaan merkittävästi toisistaan. Syy on tuntematon. Mahdollisesti 
päällysteen valmistumisen ja tutkamittauksen välisellä ajalla on merkitystä. 

3) Urakoitsijan valitsema poranäytealue ja itse valitsemamme mittauspaikka poikkeavat 
resonaattorituloksiltaan merkittävästi toisistaan. 

4) Perinteisellä GPR-tekniikalla saadaan järjestelmällisesti lähes yhden permittiivisyys-
yksikön verran korkeampi tulos kuin omalla 1-4 GHz tutkallamme. 

5) Alkuperäisellä poranäytealueella saaduissa tutkatuloksissa ei ole havaittavissa 
korrelaatiota minkään tutkayhdistelmän välillä. 

6) Alkuperäisellä poranäytealueella permittiivisyysarvojen vaihteluväli kullakin tutkalla 
tehdyissä mittauksissa on pieni, noin yksi yksikkö huipusta huippuun. 

7) GPR-tutkalla havaitut keskimääräinen permittiivisyys on epärealistisen korkea (noin 5.5) 
verrattuna kaikkiin kummankin poranäytealueen onteloresonaattorituloksiin. Omalla 1-4 
GHz tutkalla saamamme keskimääräinen dielektrisyystaso (noin 4.8) on tässä mielessä 
uskottavampi. 

8) Itse valitsemallamme alueella eri mittauskertojen välillä omilla tutkillamme havaitut 
permittiivisyysarvot korreloivat hyvin keskenään ja vaihteluväli matkan funktiona on 
esim. 1-4 GHz tutkalla yli 2 epsilon-yksikköä. 

9) Alkuperäiseltä poranäytealueelta saatujen tutkatulosten ja poranäytteiden mitattujen 
permittiivisyysarvojen välillä ei ole korrelaatiota. 

10) Yksittäiset poranäytteet eivät ole edustavia edes lyhyen tieosan permittiivisyyttä 
tarkasteltaessa. Tämä johtuu yksinkertaisesti niiden pienestä pinta-alasta (n. 0.008 m2) 
tutka-antennien teholliseen valaisupinta-alaan (n. 0.1-0.5 m2) verrattuna. 

11) Millimetrialueen tutkamittaus näyttää mahdolliselta menetelmältä tien laadun arviointiin. 
Käyttökelpoisimmalta laskentatavalta vaikuttaa näiden mittausten perusteella maksimien 
mediaani. Matriisimittaukseen kykenevän 32 GHz järjestelmän hinta muodostunee 
todennäköisesti kuitenkin epärealistisen suureksi. 

 
Tarkastellaan seuraavaksi kantatie 53:n tutkatuloksia (kuvat 13-16). 
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Kuva 13. GPR-laitteiston tuottama permittiivisyyskäyrä alkuperäisellä poranäytealueella. 
Poranäytteiden ”H”, ”K” ja ”T” sijainti on merkitty nuolilla. 

 
Kuva 14. Kantatie 53:n mittaustulos GPR-laitteistolla ja omalla 1-4 GHz tutkallamme. 
Poranäytteiden paikat merkitty nuolilla. 
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Kuva 15. Kantatie 53:n tutkatulokset GPR-laitteistolla ja omalla 32 GHz tutkallamme. 
Poranäytteet A-D on merkitty nuolilla. 
 

 
Kuva 16. GPR- ja 32 GHz:n tutkan tulosten x-y-vertailu itse valitsemallamme koealueella. 
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Tien 53 tutka- ja resonaattorituloksista voidaan tehdä seuraavat päätelmät: 
1) Oma 1-4 GHz tutkamme on kärsinyt ulkoisista häiriöistä, jotka näkyvät epärealistisen 

korkeina permittiivisyyspiikkeinä. ”Syyllinen” on pakkotilanteessa (sateen lähestyminen) 
valitun mittausalueen viereisellä mäellä oleva matkaviestinjärjestelmän tukiasema. 

2) Näissäkään mittauksessa kaupallisen GPR-järjestelmän tuottaman tutkaprofiilin ja omien 
tutkiemme tulosten välillä ei ole paikan suhteen korrelaatiota. 

3) Alkuperäisellä pora-alueella GPR:n 1 metrin keskiarvoistetut permittiivisyystasot 
harvassa, keskimääräisessä ja tiheässä kohdassa ovat yli yhden yksikön 
onteloresonaattoriarvoja korkeammat. GPR ”H” 5.84, GPR ”K” 5.65 ja GPR ”T” 5.67. 

4) GPR-tasot ovat itse valitsemissamme poranäytepisteissä systemaattisesti lähes yhden 
yksikön korkeammat kuin resonaattorihavainnot. GPR ”A” 5.55, ”B” 5.58, ”C” 5.44 ja 
”D” 5.29.    

 
 
4 Ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
Suomessa tiepäällysteisiin käytettävän kiviaineksen permittiivisyydestä ei ole kelvollista 
tietokantaa. Tämän vuoksi olisi erittäin hyödyllistä suorittaa kattava kiviaines-poranäytteiden 
mittaussarja kehittämällämme resonaattorimenetelmällä. Yhtä kallio- tai murskaamoaluetta kohti 
tarvittaneen 5-10 poranäytettä tilastollisesti merkitsevän tuloksen varmistamiseksi. 
 
Tien uloimman asfalttikerroksen permittiivisyyden mittaaminen tavanomaisilla GPR-
järjestelmillä (esim. nykyisin kaupallisilla toimijoilla olevat GSSI:n SIR-20 ja SIR-30) ei tuota 
järkeviä tuloksia. Ellei näille tutkamittauksille ole muita tarpeita, ne kannattaa lopettaa. 
Seuraavalle mittauskaudelle kannattaisi harkita syvyyserottelukyvyltään selvästi paremman ja 
matriisimittaukseen (yhden näytealkion pinta-ala n. 15 cm x 15 cm) kykenevän järjestelmän 
soveltamista. Yksi esimerkki mahdollisesti sopivasta ratkaisusta on 3D Radar-yhtiön Geoscope 
MkIV+DX1821, johon on Norjassa kehitetty oma, itsenäinen ja ohjelmointirajapinnaltaan avoin 
analyysiliittymä (poikkeaa tässäkin suhteessa nykyisestä Roadscanners-yhtiön käytännöstä). 
Saadun tiedon mukaan laitteisto on myös vuokrattavissa 1-2 kk ajaksi, mikä saattaisi olla luontevin 
menettely tässä tutkimusvaiheessa. Tällaisella tutkalla kartoitetuista tieosuuksista ehdotetaan 
suoritettavaksi myös resonaattorimittaukset, joiden voi olettaa korreloivan huomattavasti 
nykytilaa paremmin tutkahavaintoihin. 
 
Poranäytteiden paikat tiekohteissa kannattaa valita em. tutkamatriisituloksen perusteella. 
Lämpökamerasta ei ole tässä tehtävässä hyötyä. Resonaattorimittausten tarkkuuden 
parantamiseksi ehdotetaan lopuksi, että poranäytteitä ottavat yhtiöt hankkivat ja ylläpitävät D=100 
mm kiekkoja tuotavia teriä (kuluminen, tuumamitoitus). 
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LIITE 2. 
 
Aalto-yliopisto    4.10.2017/PE 
Sähkötekniikan ja automaation laitos 
 
 
KIERE-PROJEKTIN RAPORTTI (vuosi 2017) 
 
Kesän 2017 työkohteiden louhosnäytteiden mittaukset 
 
Liikenneviraston toimeksiannon mukaisesti mitattiin kahdella eri menetelmällä kaikkiaan 45 
kivinäytteen permittiivisyyden reaaliosa sekä näytekappaleiden häviöllisyyttä kuvaava 
resonaattorin hyvyysluku tyypillisellä nykyisten maatutkien (GPR) taajuusalueella 1-2 GHz. 
Näytteet tulivat yhdeksältä eri louhokselta valmiiksi katkaistuina ja niiden nimellismitat olivat 
D=100 mm, h=50 mm. Mitattaviksi valikoidut poranäytteet tutkittiin sekä 
sylinteriresonaattorimenetelmällä (CR), jossa kukin näyte vuorollaan asetettiin kuparista tätä 
tarkoitusta varten valmistettuun ja päistään suljettuun radioteknisesti tiiviiseen onteloon, että 
madalletulla vajaasti täytetyllä resonaattorilla (PFCR).  
 
Piirianalysaattorijärjestelmällä (vastaanotin HP/Agilent 8757A, signaaligeneraattori HP/Agilent 
8350B, jossa pistoyksikkö HP/Agilent 83525A ja mittapää HP/Agilent 85025A/B) rekisteröitiin 
kummassakin asetelmassa alimman aaltomuodon TM010 resonanssitaajuus ja resonanssivasteen 3 
dB leveys. Analysaattorin herkkyyttä parantamaan järjestelyssä käytettiin vahvistinta ZX60-
2536M-S+. Havaituista resonanssikäyristä laskettiin seuraavassa taulukossa 1 esitettävät 
näytteiden permittiivisyyden reaaliosat ( ' ja onteloiden kuormitetut hyvyysluvut 
(Q) Mahdollisten ferromagneettisten piirteiden löytämiseen käytettiin yksinkertaista 
neodyymisylinteriheiluria. 
 
Taulukko 1. Louhosnäytteiden dielektrisyysvakion reaaliosat, resonaattoreiden hyvyysluvut ja 
ferromagneettisuus. 
Paikka Näyte 'PFCR 'PAIKKA QPFCR 'CR QCR Ferrom. Huom. 

1 1 5.84 0.37 66 5.77 60 -  
 2 5.66  67 5.67 70 -  
 3 5.86  90 5.64 80 -  
 4 5.63  94 5.54 80 - halkeama 
 5 5.49  82 5.62 60 -  
2 1 5.28 0.48 71 5.38 60 -  
 2 5.76  60 5.56 30 -  
 3 5.59  69 5.55 40 -  
 4 5.71  73 5.54 50 -  
 5 5.44  80 5.49 60 -  
3 1 6.95 0.36 64 6.98 40 -  
 2 6.92  90 6.88 100 -  
 3 6.72  74 6.80 60 -  
 4 6.59  55 6.75 80 -  
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 5 6.87  74 6.84 60 - iso pala 
puuttuu 

4 1 5.51 0.94 131 5.42 200 -  
 2 5.74  66 5.61 50 -  
 3 6.45  73 6.41 50 - pala puutuu 
 4 5.95  89 5.59 80 -  
 5 6.20  34 6.15 50 - erikoinen 

kuvio 
5 1 6.22 0.54 67 6.24 50 -  
 2 6.70  47 6.69 60 - halkeama 
 3 6.59  53 6.58 40 -  
 4 6.40  41 6.57 30 -  
 5 6.76  43 6.79 30 -  
6 1 6.81 1.17 80 6.86 70 -  
 2 6.20  80 6.13 70 -  
 3 5.64  113 5.66 100 -  
 4 5.99  86 6.05 90 -  
 5 5.73  80 5.80 50 - halkeama 
7 1 5.54 0.33 71 5.56 80 -  
 2 5.39  91 5.34 90 -  
 3 5.72  95 5.55 80 -  
 4 5.55  85 5.46 60 -  
 5 5.70  83 5.74 80 - erikoinen väri 
8 1 5.54 0.08 72 5.41 70 -  
 2 5.53  75 5.35 70 -  
 3 5.46  66 5.36 60 -  
 4 5.51  71 5.50 40 -  
 5 5.54  72 5.39 60 -  
9 1 5.47 0.18 95 5.43 60 - halkeama 
 2 5.50  91 5.37 80 -  
 3 5.51  86 5.37 90 -  
 4 5.55  92 5.52 70 -  
 5 5.37  123 5.31 100 -  

 
Suurin yksittäisen kivinäytteen mitattu permittiivisyys on 6.95, pienin 5.28. Suurin vaihtelu 
viiden näytekappaleen välillä samassa louhoksessa on 1.17, pienin 0.08. Paikan 3 näytteen 5 
permittiivisyys on todennäköisesti tässä ilmoitettua suurempi, koska sahauksen yhteydessä 
materiaalia oli lohjennut näytteen pohjan sivusta paljon pois. Paikan 2 kiviainesta tutkittiin myös 
vuonna 2016, jolloin ainoan näytteen permittiivisyys oli 5.26. Nyt arvot vaihtelevat välillä 5.28-
5.76, mikä vaikuttaa järkevältä aiempaan nähden.  
 
Todella erikoista on, ettei yhdestäkään näytteestä löydetty ferromagneettisia ominaisuuksia, 
vaikka kesän 2016 tienäytteissä sekä alempana tässä selostuksessa mainittavissa erikoisnäytteissä 
ilmiö esiintyi kahdeksassa asfalttikappaleessa. Tämän ristiriidan syy lienee tierakennusta 
tunteville ilmeinen. Louhosten numero 2 ja numero 5 materiaalin häviöllisyys on niin suuri (Q-
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arvo pieni), että jo pelkästään tämä voi vaikuttaa merkittävästi GPR-mittauksen tarkkuuteen. 
Todennäköisesti paikan 5 kiviaineksen polarisaatiohäviöt nostavat mitatun permittiivisyyden 
arvoa todelliseen permittiivisyyden reaaliosaan nähden. Paikan 3 tilanne on toinen, sillä häviöt 
ovat pienet ja mitattu permittiivisyys korkea eli mitattu arvo on todennäköisesti hyvin lähellä 
todellista permittiivisyyden reaaliosaa. Periaatteellisen eron varmistamiseksi tarvittaisiin työläitä 
ja pitkäkestoisia lisämittauksia, joilla tuskin päättyvän tutkimuskokonaisuuden lopputulosten 
kannalta olisi kuitenkaan oleellista merkitystä. Kivinäytteiden visuaalinen olemus ei nyt 
tutkituissa näytteissä antanut viitteitä permittiivisyyden arvosta. 
 
Vuoden 2016 aikana tutkittujen erikoisnäytteiden vesikokeet 
 
Samassa toimeksiannossa Liikennevirasto pyysi selvittämään vuonna 2016 kuivana mitattujen 
ns. erikoisnäytteiden permittiivisyyden käyttäytymistä kosteuden funktiona. Tätä varten näytteet 
1-6 mainitusta laboratorioerästä vesi-imeytettiin ja mitattiin sitten ensin madalletulla vajaasti 
täytetyllä resonaattorilla (PFCR), siirrettiin takaisin vesialtaaseen ja noin tunnin kuluttua mittaus 
toistettiin perinteisellä onteloresonaattorilla (CR). Märkien näytteiden todellisuudessa sisältämän 
veden määrää on kummassakin resonaattorissa hankala arvioida. Näytteitä ei yritetty mitenkään 
kuivata edes yläpinnalta ennen onteloon sijoittamista. Ainoastaan suoraan tippuva tai valuva vesi 
luonnollisesti ehti poistua, kun näytteitä siirrettiin altaasta onteloon. Kaikkien kuuden näytteen 
tapauksessa mittauksen jälkeen kummankin resonaattorityypin pohjalla oli havaittavissa isoja 
(paksuus 1-2 mm, pinta-ala jopa yli 2 cm2) vesipisaroita, jotka tietenkin kuivattiin pois ennen 
seuraavaa mittausta. Väistämättä veden jakautuminen näytetilavuuden sisällä muuttui jokaisen 
mittauksen aikana näytteen alkuperäisestä, altaassa vallinneesta tilanteesta mm. gravitaation 
vaikutuksesta. Toisaalta onteloa suljettaessa kaikissa tapauksissa näytteiden yläpinta oli 
kauttaaltaan märkä. Näiden seikkojen vuoksi imeytettyjen näytteiden permittiivisyysarvoja on 
pidettävä lähinnä pelkkinä indikaattoreina. 
 
Taulukko 2. Uppokasteltujen ns. erikoisnäytteiden dielektrisyysvakion reaaliosat ja hyvyysluvut 
kuivina (vuoden 2016 tuloksista, alaindeksi K) ja vesi-imeytettyinä (alaindeksi M). Kaikissa 
aaltomuoto TM010. 
Näyte 'CRK 'CRM ' QCRK QCRM 'PFCRK 'PFCRM ' QPFCRK QPFCRM 

1 SMA 4.76 5.22 0.46 104 66 4.77 5.82 1.05 142 110 
2 SMA 4.66 5.32 0.66 102 64 4.70 5.64 0.94 128 113 
3 SMA 4.67 5.28 0.61 108 71 4.73 5.66 0.93 134 129 
4 AB 4.82 5.25 0.43 109 84 5.09 5.53 0.44 128 117 
5 AB 4.72 5.36 0.64 101 64 4.94 5.59 0.65 108 98 
6 AB 4.61 5.61 1.00 93 33 4.77 6.3 1.53 117 81 

 
Q-arvojen käyttäytymisestä voidaan päätellä tässä näytesarjassa veden todennäköisesti 
liuottaneen mineraaleja, jolloin mikroaaltotaajuinen johtavuus on kohonnut ja vastaavasti 
suhteellinen häviöllisyys lisääntynyt.  
 
Muistin virkistämiseksi on lopuksi lisätty tähän raporttiin taulukkona 3 vuoden 2016 
kevättalvella suoritetun vastaavan mittaussarjan tulokset kuudesta VT12-poranäytteestä. Tuolloin 
tuotantokäytössä ei vielä voitu soveltaa vajaasti täytettyä resonaattoria. Lisäksi on huomattava, 
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että tässä aiemmassa mittauksessa näytteiden pinnat pyyhkäistiin kuivaksi ”vapaasta” 
irtovedestä. 
 
Taulukko 3. VT12- näytteiden mittaustulokset kuivina (K) ja märkinä (M). Vain perinteinen 
onteloresonaattori (CR) ja aaltomuoto TM010. Näytteet pyyhkäisty pintakuiviksi. 
 
Näyte '010CRK '010CRM '
126560A 5.54 6.15 0.61 
126870A 5.37 5.54 0.17 
126890A 4.78 5.06 0.28 
126560B 5.11 5.32 0.21 
126880B 5.09 5.32 0.23 
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LIITE 3. 
Kivinäytteiden tiheysmittaukset, Aalto yliopisto 
 

Urakka Tie Kiviainesottamo Näytenro 
UUD ELY Kt 45 Malmgård L1: 1-5 
UUD ELY Kt 50 Malmgård L1: 1-5 
UUD ELY Vt 6 Koskenkylä L2: 1-5 
KAS ELY Vt 7 Malmgård L1: 1-5 
POS ELY 1 Vt 5 Vuorimäki L3: 1-5 
POS ELY 1 Vt 5 Vuorimäki L3: 1-5 
UUD ELY Kt 53 Syrjäinmäki L4: 1-5 
KES ELY 2 Kt 77 Lisä-Puumala L5: 1-5 
KES ELY 2 Kt 77 Lisä-Puumala L5: 1-5 
PIR ELY 2 Kt 44 Reinilä/Saastamala L6: 1-5 
PIR ELY 2 Kt 44 Reinilä/Saastamala L6: 1-5 
PIR ELY 2 Kt 66 Virrat/ Kaunisneva L7: 1-5 
KAS ELY 2017 Vt26 Keltti/Kouvola L8: 1-5 
KES ELY 1 2017 Vt13 Kelkkamäki/Saarijärvi L9: 1-5 

 
 Kiintotiheys  Kiintotiheys  Kiintotiheys 

Näyte Mg/m3 Näyte Mg/m3 Näyte Mg/m3 
L1:1 2,660 L4:1 2,725 L7:1 2,653 
L1:2 2,632 L4:2 2,678 L7:2 2,635 
L1:3 2,645 L4:3 2,805 L7:3 2,651 
L1:4 2,645 L4:4 2,713 L7:4 2,659 
L1:5 2,646 L4:5 2,602 L7:5 2,698 
L2:1 2,662 L5:1 2,835 L8:1 2,626 
L2:2 2,663 L5:2 2,878 L8:2 2,627 
L2:3 2,673 L5:3 2,852 L8:3 2,630 
L2:4 2,674 L5:4 2,798 L8:4 2,637 
L2:5 2,674 L5:5 2,870 L8:5 2,631 
L3:1 3,110 L6:1 2,926 L9:1 2,655 
L3:2 3,103 L6:2 2,758 L9:2 2,664 
L3:3 3,095 L6:3 2,671 L9:3 2,652 
L3:4 3,081 L6:4 2,760 L9:4 2,653 
L3:5 3,107 L6:5 2,703 L9:5 2,649 
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LIITE 4. 
 
Taulukko 4-1: Koeteiltä otettujen porapalojen massan ja kiviseoksen tiheyksien 
tutkimustulokset.  
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Taulukko 4-2: Koeteiltä otettujen porapalojen kuiva-menetelmällä mitattu kappaletiheys ja 
lasketut tilavuussuhteet. 
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Taulukko 4-3: Koeteiltä otettujen porapalojen SSD-menetelmällä mitattu kappaletiheys ja 
lasketut tilavuussuhteet. 
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Taulukko 4-4: Koeteiltä otettujen porapalojen parafilmi-menetelmällä mitattu kappaletiheys ja 
lasketut tilavuussuhteet. 
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Taulukko 4-5: Koeteiltä otettujen porapalojen dimensio-menetelmällä mitattu kappaletiheys ja 
lasketut tilavuussuhteet. 
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Taulukko 4-6: Koeteiltä otettujen porapalojen CoreLok-menetelmällä mitattu kappaletiheys ja 
lasketut tilavuussuhteet. 
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LIITE 5. 
Materiaalimallinnuksen tulokset kaikki koekohteet. 
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Mallinnetut tyhjätilojen ylitykset.  
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