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1 TYÖN TAVOITE 

Tutkimuksen tarkoituksena on jakaa Suomi ilmaston ja 
sään kannalta tarkoituksenmukaisiin kunnossapitoalu-
eisiin, selvittää näiden alueiden ilmasto- ja sää-
olosuhteet sekä niiden vaikutukset kunnossapitoon 
mm. muiden tutkimusten kuten resurssien mitoituk-
sen yhteydessä huomioitaviksi. 

2 TYRYHMN ASETTAMINEN JA KOKOONPANO 

Tierakennusosasto on nimittänyt 05.11.1970 päivätyl- 
lä kirjeellään työryhmän, jonka kokoonpano on ollut: 

tarkastaja A. 
ins. 	0. 
ins. 	R. 
ins. 	M. 
ins. 	0. 
tstoins. 	0. 

Saari 
Kuo smanen 
Lehtinen 
Mi nn i 
Rahikainen 
Uusitalo 

TVH 	puheenjohtaja 
TVL (M) 
TVL (T) 
TVL (v) 
TVL (0) 
TVH 

Selvitystyössä on syyskuusta 1971 toiminut konsuit-
tina Projektikonsultit Oy, jonka puolesta työhön on 
pääasiallisesti osallistunut dipl.lns. E. Salmio. 

3 TYÖN LIITTYMINEN MUIHIN KP-TUTKIMUKS PROJEKTEIHIN 

Tutkimus on muita kunnossapitotutkimuksen projekteja 
palveleva. Tästä syystä tutkimus ei varsinaisesti 
tarvitse lähtötietoja muilta tutkimuksilta. 

Työn tuloksia käyttävät hyväksi seuraavat KP-tutkl-
muksen projektit: 

OH 05 Kunnossapidon yleinen kehitys ja investoinnit 
OH 13 	Mitoitusjärjestelmän suunnittelu ja tieto- 

pankki 
TA 07 Teiden hoito 
OR 10 	Materiaali-, työvoima- ja kalustomäärät 
ME 18 Kenttämenetelmien kehittäminen ja kunnossa- 

pidon käsikirja 



SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO 
1.1 Työn tavoite 
1.2 Yhteenveto työn tuloksista 

2 KÄYTETTY MENETELMÄ 

3 ILNP1STOTEKIJÄT 
3.1 Lumisademäärä 
3.2 Talven pituus 
3.3 Lumisadepäivät 
3.4 Vesisademäärä 
3.5 Kesän pituus 
3.6 Vesisadepäivät 
3.7 Tuulisuus 
3.8 Suhteellinen kosteus 
3.9 Pitkät poutakaudet 

4 TIEMESTARIPIIRIEN TYÖMÄÄRÄT 
4.1 Tarkoitus 
4.2 Työmäärien selvitys 
4.3 Työmäärät 

5 KUNNOSSAPITOALUEET 
5.1 Kunnossapitotoimenpiteiden aluejaot 

5.11 	Auraus ja talvihöyläys 
5.12 	Liukkaudentorjunta 
5.13 	Kesähöyläys ja lanaus 
5.14 	Pölynsidonta 

5.2 Muut aluejaot 
5.21 	Roudan 	syvyyden mukainen aluejako 
5.22 	Kelirikkoajan mukainen aluejako 
5.23 	Pakkaspäivien alle -25°c  mukainen 

5.3 Kunnossapitoalueet 

6 ILMASTOTIETOJA KUNNOSSAPITOALUEITTAIN 
6.1 Lämpötila 
6.2 Sateet 

7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

LIITTEET 

alue jako 



3 

1 JOHDANTO 

1.1 	Työn tausta 

Useiden kunnossapitotöiden määrät vaihtelevat melkoi-
sesti eri puolilla maata, vaikka teillä olisi sama 
liikennemäärä ja sama päällyste. Tähän vaikuttavat 
erot teiden palvelutasossa, rakenteessa, geometrias-
sa, iässä ja ilmasto- ja sääolosuhteissa. 

Kunnossapitotutkimuksen yhtenä tavoitteena on yhden-
mukaistaa liikenteeltään samanarvoisten teiden pal-
velutaso. Sama palvelutaso edellyttää eri olosuh-
teissa erilaisia työmääriä. Teiden rakenteesta, läs-
tä ja geometriasta johtuvat työmäärien erot tasoittu-
vat tiemestaripiirin tai ainakin tiepiirin alueella, 
mutta ilmasto- ja sääolosuhteiden vaikutus työmää-
riin on otettava muuten huomioon. Tämä voidaan teh- 
dä jakamalla maa kunnossapitoalueisiin ilmasto- ja 
sääolosuhteiden perusteella. 
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1.2 	Yhteenveto työn tuloksista 

Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli määrittää 
teiden kunnossapidolle aluejako, jonka avulla voi-
daan ilmasto- ja sääolosuhteiden vaihtelu maan eri 
osissa ottaa huomioon jaettaessa resursseja eri or-
ganisaation osille. Tätä ongelmaa ratkaistaessa muo-
dostettiin muutamalle kunnossapitotoimenpiteelle 
(talvikunnossapito ja sorateiden kulutuskerroksen 
kunnossapito) aluejaot niihin vaikuttavien ilmasto- 
tekijäin perusteella. Kunnossapitoalueet määritet-
tim näiden aluejakojen ja muutamien erikseen tar-
kasteltujen ilmastotekijäin perusteella. 

Kunnossapitoalueista eteläisimpään (kp-alue A) kuu-
luvat (liite 1) Uudenmaan ja Turun piirit kokonaan 
sekä Hämeen piirin eteläosa ja Kymen, Vaasan ja Kes-
ki-Pohjanmaan piirien länsiosat. Pohjoisimpaan kun-
nossapitoalueeseen (kp-alue c) kuuluvat Pohjois-Kar-
jalan, Kainuun ja Lapin piirit kokonaan sekä Oulun 
piirin itäosat. Näiden kanden kunnossapitoalueen vä-
ilm jäävä alue kuuluu kolmanteen kunnossapitoaluee-
seen (kp-alue B). 

Raportissa on tarkasteltu tiemestaripiirien tiekilo-
metriä kohti laskettuja työmääriä muutaman kunnossa-
pitotolmenpiteen osalta. Työmäärissä voidaan havai-
ta varsin suuria vaihteluita läheistenkin tiemesta-
ripiirien kunnossapitokäytännösSä, mutta myös alueel-
lisia eroja on havaittavissa. 

Työmäärien riippuvuus eräistä ilmastotekijöistä on 
raportissa esitetty VTT:n tutkimuksesta Tienpitoon 
vaikuttavista ilmastotekijöistä saatujen regressio-
suorien ja korrelaatiokertoimien avulla. 

Tutkimuksen lopussa on ehdotettu tässä tutkimuksessa 
tehty kunnossapidon aluejako otettavaksi heti käyt-
töön KP-tutkimuksessa ja myöhemmin myös muualla. Li-
säksi on tiemestaripiirien paikallisten erikoisolo-
suhteiden ottamiseksi huomioon ehdotettu käytettäväk-
si tiemestaripiiri- ja kunnossapitotolmenpidekOhtai-
sia olosuhdekertoimia. 



LIITE 1 

Virasto SijoituRek.no 
TVH Valtion TEIDEN KUNNOSSAPITO 

maarakennusala VR 

KUNNOSSAPITOALUEET 

KÄSITETIEDOT TVH! 
Laatija Tr/Kp 

TEIDEN KUNNOSSAPIDON ALUEJAKO 

KP-ALUE 	A KP-ALUE 	B 

Uudenmaan piiri Hämeen piiristä 
Turun piiri Asikkala 
Hämeen piiristä Kangasala 

Forssa Kuhmoinen 
Hauho Orivesi 
Hämeenlinna Padasjoki 
Janakkela Ruovesi 
Lahti Tampere 
Lammi Viippula 
Lempl Virrat t 
Riihimäki Kymen piiristä 
Somero Imatra 
Urjala 

Kymen piiristä 
Savitaipale 
Simpele L 

Elimki Mikkelin piiri j 	'\ 	
( 

Hamina Kuopion piiri (J 	
( 

Kausala Keski-Suomen piiri 'A( 	- 
Kouvola Vaasan 	piiristä 

/ 	-,-- 	,/-.4 

Kymi Alajrvi _________________________ 
Lappeenranta Al avus 
Taavetti Evijrvi KP-ALUE 	C 

Vaasan piiristä Kauhava 
Kauhajoki Lapua Pohjois-Karjalan piiri 
Kokkola Perseinäjoki Oulun 	piiristä 
Kristiina Seinjoki Kitka 
Laihia Ylistaro Kuusamo 
Nrpiö Ahtri Pintamo 
Oravainen Keski-Pohjanmaan pii- Pudasjrvi 
Pietarsaari rist Taivalkoski 

Haapajärvi Kainuun 	piiri 
Vaasa Nivala Lapin piiri 

Keski-Pohjanmaan 	pii- Oulainen 
rist Pyhjrvi 

Kalajoki Toholampi 
Kannus Veteli 

Ylivieska 
Oulun 	piiristä 

Ii 
Kempele 
Oulu 
Piippola 
Raahe 
Rantsi la 
Utajrvi 
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2 KÄYTETTY MENETELMÄ 

Ryhdyttäessä määrittämään aluejakoa teiden kunnos-
sapidolle ensimmäisenä vaiheena oli selvittää tar-
kastettaviin kunnossapitotöihin vaikuttavat ilmas-
totekijät. Lähtökohtana pidettiin VTT:n tutkimukses-
sa (20) laskettuja eri ilmastotekijöiden ja kunnossa-
pitotöiden välisiä korrelaatiokertoimia. Lisäksi tie-
toja on saatu kunnossapitoasiantuntijoilta. Lopulli-
nen eri ilmastotekijäin ja niiden suhteellista tär-
keyttä kuvaavien painojen valinta tehtiin työryhmän 
kokouksessa. 

Maa jaettiin 18 pienalueeseen. Osa näistä on kokonai-
sia tie- ja vesirakennuspiirejä ja loput piireistä 
on jaettu kahteen osaan. Tie- ja vesirakennuspiirejä 
jaettaessa osiin on pyritty löytämään ilmastoteki-
jäin karttojen perusteella mandollisimman tarkoituk-
senmukaiset pienalueet. 

Pienalueista yhdistettiin aluksi aluejaot tarkastel-
taville kunnossapitotoimenpiteille. Tässä käytettiin 
erotteluanalyysiä (katsD esim. liite )4.1), jolloin 

taulukoitiin pienalueittain kyseiseen suon- 
teryhmään vaikuttavien ilmastotekijäin arvot 

kustakin ilmastotekijästä 
- etsittiin työmääriä lisäävin (pienin tai 
suurin) arvo ja tälle annettiin suhdeluku 
=1 

- laskettiin muiden pienalueiden suhdeluvut 
( 1 ) 

- 	laskettiin eri pienalueiden ilmastoa kuvaa- 
vat suhdeluvut yhteen sekä suoraan että pai-
nottaen tärkeimpiä ilmastotekijöitä eniten 

- 

	

	kartalle merkittiin saadut luvut sekä yhdis- 
tettiin samansuuruiset luvut yhtenäisiksi 
kunnossapitoalueiksi 

laskettiin kunnossapitoalueiden painotettu-
jen vertailuarvojen varianssit ja edelleen 
näiden summat muutamasta vaihtoehtoisesta 
kunnossapitoalueesta 

- 	valittiin toimenpiteen kunnossapitoalueeksi 
se, jonka vanianssien summa oli pienin 

Vanianssit edellä on laskettu kaavasta 

2 	S S = .'- (xi-x) 	2 n-1 	jossa S 	varianssi 
xi havainto i 

havaintojen keski-
arvo 

	

n 	havaintojen luku- 
määrä 



Saatuja kunnossapitoalueita verrattiin sekä tiemes-
taripiirien tiekilometriä kohti laskettuihin työmää-
riin että kunnossapidon tarkkailuteiltä ajalta 01.06. 
1969 - 31.05.1970 ja 01.01.1970 - 31.12.1970 koottuun 
aineistoon. Molempia vertailuja vaikeutti vaihteleva 
kunnossapitokäytäntö. Tiemestaripiirikohtaisia vertai-
luja vaikeutti lisäksi liikennemäärien vaihtelu eri 
puolilla maata. Tarkkailutieaineistoa käytettäessä 
poistettiin tien liikennemäärän vaikutus vähentämällä 
tieosan työmäärästä koko maan keskiarvo selitettynä 
liikenriemäärän suoraviivaisella rnallilla (x + y x KVL), 
mutta tässä vertailussa vaikeutena oli vähäinen tie- 
osien määrä (joillakin pienalueilla ei ollut yhtään 
tieosaa). 

Roudan syvyyden, kelirikkoajan ja pakkaspäivien alle 
-25°C mukaiset aluejaot on tehty kyseisten tekijöiden 
perusteella 

Kunnossapidon aluejako (liite 1) muodostettiin em. 
aluejaoista erotteluanalyyslä käyttäen. Tällöin pai-
notettiin eri kunnossapitotoimenpiteiden painotettu- 
ja vertailuarvoja niiden kustannusten suhteessa. Li-
säksi ilmastotekijöille varattiin painoista 10 %. 

3 ILMPST0TEKIJÄT 

Tässä tarkastellaan joitakin kunnossapitotöiden kan-
nalta tärkeimpiä ilmastotekijöitä. Muut aluejakoihin 
vaikuttaneet ilmastotekijät on esitetty aluejakojen 
yhteydessä (luku 4). Tämän lisäksi esitetään muuta-
mien ilmastotekijöiden ja kunnossapitotöiden välisiä 
regressiosuoria ja korrelaatiokertoimia VTT:n tutki-
muksesta Tienpitoon vaikuttavista ilmastotekijöistä 
(20). Lisäksi tarkastellaan joitakin ilmastotekijöi-
tä, jotka eivät vaikuttaneet aluejakoihin (ei ollut 
saatavilla tietoja tai ei katsottu vaikuttavan mer-
kitsevästi kunnossapitotöihin). 

3.1 	Lumisademäärä 

Lumisademäärällä tarkoitetaan tässä vuodessa sata-
neen lumen määrää. Sademäärä mitataan aina vetenä ja 
ilmoitetaan millimetreinä. Kylmänä vuodenaikana tul-
lut kiinteä sade ilmoitetaan tämän vuoksi vastaavana 
vesimääränä. Talvella 1 cm vahvuinen vastasatanut lu-
mikerros vastaa suunnilleen 1 mm sadetta (9). 

Lumisademäärät vaikuttavat eniten aurauksen ja talvi-
höyläyksen tarpeeseen, mutta myös jonkin verran mui-
den talvikunnossapitotöiden määriin. VTT:n tutkimuk-
sessa (20) on laskettu tiepiirien vuosittaisen auraus-
määrän jkm/tie-km (y) ja lumisademäärän (x) välille 
seuraavat regressiosuorat ja korrelaatiokertoimet 
(r): 
s-tiet 	y = -17,90 + 0,62x 	r = 0,73 

Sr-tiet 	y = 11,46 + 0 ,53x 	r = 0,46 

Lumisademäärien alueellisesta jakautumisesta voidaan 
todeta seuraavaa (liite 2.1): 
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- 	Lounais-Suomessa ja koko Pohjanlanden ranni- 
kolla ovat lumisademäärät verraten pieniä 
(n. 175  mm). 

- 	Pohjois-Karjalan piiri, erityisesti Kainuun 
piiri sekä Lappi pohjoisimpia osia lukuunot-. 
tamatta ovat runsaslumista aluetta. 

- 	Lumisademäärät kasvavat aluksi kuljettaessa 
lännestä Itään, mutta muutoksen suunta kään-
tyy vähitellen lounas-koillinen-suuntaan. 

Lumisademäärien alueellista jakautumista koskevat tie-
dot ovat peräisin vuosilta 1931 - 1960 (20). 

	

3.2 	Talven pituus 

Talven pituudella tarkoitetaan tässä termisen talven 
pituutta vuorokausina. Termisen talven aikana vuoro-
kauden keskilämpötila on alle 0°C. 

Talven piteneminen lisää talvikunnossapitotöiden suo-
ritusmääriä. Erityisen voimakas vaikutus sillä on 
myös routavaurioiden korjaamiseen, koska talven pide- 
tessä talven pakkassumma kasvaa ja samalla kasvaa rou-
dan syvyys. 

Termisen talven pituudesta Suomessa voidaan todeta 
seuraavaa (liite 2.2): 

Lounais-Suomessa on talvi lyhin (120... 
150 vrk). Meren vaikutus on täällä erittäin 
suuri, sillä talven pituutta osoittavat käy-
rät ovat rannikolla kaikkein tiheimmässä. 

- 	Pohjois-Suomessa talven pituus vaihtelee 
180. . .205 vrk. Talven pituuden alueelliset 
vaihtelut ovat täällä verraten pieniä. 

- 	Ero Pohjois-Suomella ja Etelä-Suomella on 
suuri (120.. .205 vrk). 

Talven pituuden muutoksen suunta on lounais-
koillinen aina Lappiin asti, missä se kääntyy 
pohjois-etelä suuntaan ja edelleen luode-
kaakko-suuntaan. 

Termisen talven pituutta koskevat tiedot ovat vuosil-
ta 1931 - 60 (8). 

	

3.3 	Lumisadepäivät 

Lumisadepäivillä tarkoitetaan tässä niitä lumisadepäi-
viä, jolloin sademäärä on vähintään 1,0 mm eli 1,0 cm 
lunta. 

Kaikkien talvikunnossapitotöiden määrät kasvavat lumi-
sadepäivien määrän lisääntyessä. VTT:n tutkimuksessa 
(20) on Turun piirin tieosakohtaisia auraustilastoja 
(jkm/tie-km/vuosi) (y) verrattu lumisadepäivien lu- 



kumääriin (x), jolloin öljysorateillä saatiin regnes-
siosuoraksi ja korrelaatiokertoirneksi (r): 

y=3, 05+1,78x 	r=0,45 

Lumisadepäivien vaikutus liukkaudentorjuntaan on 
VTT:n tutkimuksessa selvitetty kuukausittain kuuden 
Uudellamaalla olevan tiemestaripiirin 1-luokan teil-
tä. Korrelaatiokertoimet eri kuukausina vaihtelivat 
suolauksen osalta r 	0,24...0,42 ja hiekoituksen 
osalta r = 0,14.. .0,66. 

Lumisadepäivien lukumäärän alueellinen vaihtelu (lii-
te 2.3) on pääpiirteissään hyvin samanlainen kuin lu-
misademäärien. Lumisadepäivien lukumäärän alueelli sta 
jakautumista esittävän kartan tiedot ovat peräisin 
Ilmatieteen laitokselta vuosilta 1931 - 1960. 

Vesisademäärä 

Vuoden vesisademäärät on saatu vähentämällä vuoden 
sademääristä lumisademäärät. 

Vesisademäärät vaikuttavat sorateiden kulutuskerrok-
sen, ojien ja päällysteiden kunnossapitoon. 

VTT:n tutkimuksessa on vesisademäärieri vaikutusta tut-
kittu vain pölynsidonnan ja höyläyksen osalta. Sade-
määrien ja pölynsidontaan käytetyn kalsiumkloridin 
menekin välillä ei saatu ollenkaan korrelaatiota joh-
tuen useista pölynsidontaan vaikuttavista muista te-
kijöistä kuten tien liikennemäärä, poutakausien pi-
tuus, sateiden rankkuus ja tien rungon ja kulutusker-
roksen laatu. Korrelaatiokertoimet höyläyksen ja ve-
sisateiden välillä vuosina 1965 - 1967 vaihtelivat 
r = 0,42...0,53. 

Vesisademäärien alueellisesta vaihtelusta voidaan to-
deta seuraavaa (liite 2.4): 

- 	Etelä-Suomi, varsinkin Uusimaa, on runsassa- 
teisinta aluetta (n. 450 mm). 

- 	Pohjanlanden rannikko on verraten vähäsateista. 

- 	Vesisademäärät pienenevät kuljettaessa ete- 
lästä pohjoiseen siten, että Lappi on kaik-
kein vähäsateisinta (n. 300 mm). 

- 	Vesisateiden alueelliseen jakautumaan vaikut- 
taa selvästi se, että Pohjois-Suomessa on ke-
sä paljon lyhyempi kuin Etelä-Suomessa, jol-
loin suurempi osa kuin muualla sateista tulee 
lumena. 

Vesisateiden alueellista jakautumista koskevat tiedot 
on saatu Ilmatieteen laitoksen vv. 1931 - 1960 kerää-
mästä säähavaintomateriaalista. 

[Si 



	

3.5 	Kesän pituus 

Kesän pituudella tarkoitetaan tässä termisen kesän pi-
tuutta vuorokausina. Termisen kesän aikana vuorokau-
den keskilämpötila on yli 10 °C. 

Kesän pidentyessä kasvaa lähes kaikkien kesäkunnossa-
pitotöiden tarve. 

Termisen kesän pituudesta Suomessa voidaan todeta seu-
raavaa (liite 2.5): 

- 	Kesä on pisin Uudellamaalla ja Varsinais- 
Suomessa (n. 120 vrk). 

- 	Kesän pituus lyhenee vähitellen mentäessä 
etelästä pohjoiseen siten, että Pohjois-La-- 
pissa se on enää n. 60 vrk. 

- 	Pohjanlanden rannikolla on termisen kesän pi- 
tuus aivan meren tuntumassa hieman lyhyempi 
kuin vähän matkan päässä mantereella. 

Termisen kesän pituutta koskevat tiedot ovat vuosilta 
1931 - 1960 (8). 

	

3.6 	Vesisadepäivät 

Vesisadepäivillä tarkoitetaan tässä niitä vesisadepäi-
viä, jolloin sademäärä on vähintään 1,0 mm. 

Touko-syyskuun aikana olevat vesisadepäivät tie- ja 
vesirakennuspiirelttäin on esitetty liitteessä .3 
erotteluanalyysi: kesähöyläys ja lanaus. Siitä sel-
viää, että vesisadepäiviä tällöin on eniten Itä-Suo-
messa, etenkin Pohjois-Karjalan ja Kainuun piireissä, 
ja niiden määrä vähenee siirryttäessä täältä länteen 
ja pohjoiseen päin. Tiedot vesisadepäivistä on koottu 
TVH:lta saaduista taulukoista. 

	

3.7 	Tuulisuus 

Tuulisuus lisää muutamien talvikunnossapitotöiden mää-
riä, etenkin aurausta, mutta myös höyläystä ja kinos-
tintöitä. Tuuli kuljettaa ja kinostaa lunta, joten on 
pyrittävä estämään kinosten syntymistä teille ja mah-
dolliset kinokset on poistettava. 

Tuulten alueellista vaihtelua voidaan tarkastella tuu-
len keskinopeuden perusteella. Tuulen keskinopeuden 
todellisesta merkityksestä kinostumiseen Suomessa ei 
ole selvää näyttöä. Seuraavassa taulukossa on esitet-
ty tuulen keskinopeudet (m/s) vuodenajoittain muuta- 
maita havaintopaikkakunnalla vuosilta 1931 - 1960 (9): 

kevät kesä syksy talvi 

Turku 3,9 3,7 3,9 )4,Q 
Punkaharju 3,1 3,1 3,6 3,2 
iaaninka 3,9 3,6 i,4 4,0 
Sodankylä 3,1 2,7 2,8 2,7 
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Jos tuulen keskinopeus olisi tärkein kinostumiseen 
vaikuttava tekijä, voitaisiin tästä päätellä, että 
kinostuminen on voimakkainta Turun ja Maaningan seu-
duilla, sitävastoin Sodankylässä se olisi huomattavan 
vähäistä. Kinostumisen aurausmääriä lisäävä vaikutus 
on kuitenkin huomattavasti suurempi Lapissa kuin Tu-
run ympäristössä. 

Tuulen volmakkuuden sijasta tärkein kinostumiseen vai-
kuttava Ilmastollinen tekijä Suomessa lienee lämpöti-
la. Maan eteläosissa talven lämpötilat ovat niin kor-
keita, että lumi yleensä tarttuu helposti eikä juok-
sutuslunta juuri esiinny. Maan pohjoisosissa matalas-
ta lämpötilasta johtuen esiintyy runsaasti helposti 
tuulen kuljetettavissa olevaa lunta. 

Laajoilla alueilla voi vähäinenkin tuuli kuljettaa 
lunta pitkiä matkoja ja kinostaa tielle. Laajojen 
aukeiden yleisyys voi olla huomattavastikin tärkeäm-
pi tekijä kuin tuulen keskimääräinen voimakkuus, mut-
ta aukeiden alueellisen jakautumisen arviointi on vai-
keaa ja perustuisi lähinnä henkilökohtaisiin käsityk-
sUn. 

Suhteellinen kosteus 

Ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa kesällä lähinnä 
pölynsidontaan ja talvella liukkaudentorjuntaan. Tal-
vella suhteellisen kosteuden ollessa korkea tiet tule- 
vat helpommin kuin muulloin liukkaiksi. 

Suhteellinen kosteus vaikuttaa kesällä lähinnä savi-
sorakulutuskerroksen pysyvyyteen ja pölyävyyteen. 

Suhteellisen kosteuden eri kuukausien keskiarvot ovat 
melkein samansuurulsia koko maassa. Tästä syystä ei 
suhteellista kosteutta ole otettu aluejakoja määri-
teltäessä huomioon. 

3.9 
	

Pitkät poutakaudet 

Pitkät poutakaudet vaikuttavat kesällä lähinnä sora- 
teiden kulutuskerroksen kunnossapitoon. Mikäli teitä 
on höylättävä tai lanattava pitkien poutakausien ai-
kana, joudutaan tiet kastelemaan ja tämä lisää kustan-
nuksia. Pölynsidontaan pitkät poutakaudet vaikuttavat 
samoin kuin alhainen suhteellinen kosteus: suolaa tar-
vitaan runsaasti, jotta riittävä suolaliuos pysyisi 
tiellä ja pitäisi kulutuskerroksen pölyttömänä ja 
kiinteänä. 

Tietoja pitkien poutakausien esiintymisestä ja var-
sinkaan niiden alueellisesta jakautumisesta ei löy -
detty, joten niiden vaikutusta aluejakoihin ei voitu 
ottaa huomioon. 
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4 TIEMESTARIPIIRIEN TYMÄRT 

	

4.1 	Tarkoitus 

Tiemestaripiirien työmääriä laskettaessa eri kunnossa-
pitotoimenpiteiden osalta on pyritty selvittämään eri 
töiden alueellista jakauumista, jotta eri alueiden 
erikoispiirteet saataisiin esille. Eräänä tärkeimmis-
tä tavoitteista oli mm. saada selville rannikon vaiku-
tus liukkaudentorjuntaan. 

	

4.2 	Työmäärien selvitys 

Työmäärät selvitettiin seuraavien kunnossapitotoimen-
piteiden osalta: 

- auraus 
- talvihöyläys 
- hiekoitus (liukkaudentorjunta) 
- suolaus (liukkaudentorjunta) 
- keshöyläys ja lanaus 
- pölynsidonta 
- soran ja murskesoran lisääminen. 

Selvitys tehtiin kaikkien tiemestaripiirien osalta 
suolausta lukuunottamatta vuosien 1965 - 68 ja suolauk-
sen osalta vuosien 1969 - 71 toteutuneiden kunnossapi-
totoimenpiteiden kokonaismäärien perusteella. Tällöin 
laskettiin näiden vuosien työmäärien keskiarvot ja nä-
mä jaettiin tiemestaripiirin teiden (suolauksen osalta 
kestopäällyste- ja puolikestopäällysteteiden sekä kesä-
kunnossapidon osalta sorateiden) kokonaispituudella. 

Tiekilometriä kohti lasketut työmäärät jaettiin kun-
nossapitotoimenpiteestä riippuen suuruudeltaan neljään, 
viiteen osaan, jotka merkittiin kartalle erilaisin 
merkein. Nämä kartat on esitetty liitteissä 3.1 - 3.7. 
Koska tarkastellut aluejaksot ovat lyhyitä, tästä sel-
vityksestä saa lähinnä suuntaa antavan kuvan kunnossa-
pitokäytännöstä ennen kunnossapitotutkimusta. 

	

4.3 	Työmäärät 

Kaikkien kunnossapitotoimenpiteiden osalta ei saatu 
johdonmukaista alueellista vaihtelua esille. Eräänä 
syynä tähän on liikennemäärän vaihtelut eri teillä 
ja eri puolilla maata, sillä liikenteen vaihtelua ei 
vertailussa ole otettu huomioon. Toisena syynä on tie-
mestaripiirien erilaiset resurssit ja töiden erilainen 
painotus. Kandesta naapuritiemestaripiiristä toisessa 
saattaa työmäärä jonkin toimenpiteen osalta olla lähes 
suurin koko maassa ja toisella lähes pienin. 

Aurausmääriä (liite 3.1) tarkasteltaessa työmäärät 
ovat Pohjois-Suomessa selvästi muuta maata suuremmat 
ja Itä-Suomessa suuremmat kuin maan länsiosissa. Poik-
keuksen tästä tekee Vaasan piirin länsiosat. Osittain 
nämä työmäärät selittyvät mereltä puhaltavilla tuulil-
la ja aukealla maastolla. 



12 

Talvihöyläysmäärät (liite 3.2) määräytyvät hyvin pit-
källe liikenteen vilkkauden mukaan, joskin Pohjois- 
Suomessa höyläysmäärät ovat jonkin verran suurempia 
kuin liikenne edellyttäisi. 

Liukkaudentorjuntaan (liite 3.3) käytetyt hiekkamää-
rät ovat jakautuneet pääasiassa liikennemäärien mukaan. 
Tässä ei tullut esille odotettua rannikon lisäävää vai-
kutusta liukkaudentorjuntatöiden määrään, mikä ainakin 
osittain johtuu siellä käytettävästä pelkästä suolasta. 
Oulussa, Kainuussa ja Lapissa hiekan käyttömäärät oli-
vat varsin pieniä. 

Liukkaudentorjuntaan käytettyjä. suolamääriä (liite 3.4) 
laskettaessa on muutaman tiemestaripiirin (13 kpl lähin-
nä Pohjois-Suomessa) tiekilometrille käytetty suolamää-
rä arvioitu läheisten tiemestaripiirien arvojen perus-
teella. Näin on tehty, mikäli tiemestaripiirissä kesto- 
päällyste- ja puolikestopäällysteteitä on alle 10 kilo-
metriä ja suolaa on käytetty. 

Suolan käyttö on runsainta maan vilkkaimmin liikennöl-
dyillä alueilla, mutta myös rannikon vaikutus tulee 
jonkin verran esille. Linjan Joensuu-Kokkola pohjois-
puolella suolan käyttö on verraten vfläistä. 

Kesähöyläys- ja lanausmäärät (liite 3.5) ovat jakautu-
neet hyvin pitkälle liikenteen vilkkauden mukaisesti; 
joitakin poikkeuksia kuitenkin on. 

Pölynsidontaan (liite 3.6) käytetyn kalsiumkloridin 
määrästä voidaan havaita, että rannikoilla ja Lapissa 
työmäärät ovat jonkin verran suurempia kuin sisämaas-
sa. Liikenteen vaikutus työmääriin ei näytä kovinkaan 
selvältä. 

Soran ja murskesoran (liite 3.7) käytöstä ei voida 
erottaa mitään alueellisia erikoispiirteitä, vaan 
työmäärät vaihtelevat hyvin voimakkaasti siirryttäes-
sä tiemestaripiiristä toiseen. Osa soramääristä selit-
tyy tehostettuun kunnossapitoon käytetyllä soralla, 
sillä kaikissa tiemestaripiireissä ei litterointiin 
vielä kiinnitetty riittävää huomiota. 

5 KUNNOSSAPITOALUEET 

Kunnossapitoalueiden määrää harkittaessa päädyttiin 
kolmeen, jolloin voidaan riittävän tarkasti ottaa huo-
mioon ilmasto- ja sääolosuhteiden vaihtelut, mutta 
alueita ei kuitenkaan tule tarpeettoman paljon. Eri 
tarkoituksia varten (esim, valtion rakennustöiden 
ajoittamiskomitean mietintö, kehitysaluevyöhykkeet) 
on Suomi tavallisimmin jaettu kolmeen alueeseen. 

5.1 	Kunnossapitotoimenpiteiden aluejaot 

Tässä tarkastellaan eri kunnossapitotoimenpiteiden 
erotteluanalyysejä ja niiden perusteella tehtyjä alue-
jakoja. Aluejakoja verrataan lyhyesti tiemestaripii- 
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rien työmääriä esittäviin karttoihin. Lisäksi esite-
tään tarkkailutieaineiston perusteella lasketut työ- 
määrien poikkeamat maan keskiarvosta, kun liikenne- 
määrän vaikutus on poistettu. 

Auraus ja talvihöyläys 

uraus- ja talvihöyläysalueita määritettäessä käytet-
tiin erotteluanalyysissä (liite )4.1) seuraavia ilmas-
totekijöltä ja niiden painoja: 

- lumisadepäivät yli 1 mm 	paino 
- lumisademäärä 	paino 3 
- termisen talven pituus 	paino 3 
- lumisadeperiodi 	paino 2 
- suurimmat lumisateet/5 vrk 	paino 2 

Kolmea ensin mainittua tekijää on käsitelty luvussa 3 
Ilmastotekijät. Lumisadeperiodilla tarkoitetaan vuoro- 
kausina sen ajanjakson pituutta, jolloin lumisateita 
keskimäärin esiintyy (so. ajanjakso talven ensimmäises-
tä lumisateesta talven viimeiseen lumisateeseen). Suu-
rimmilla lumisateilla 5 vuorokaudessa tarkoitetaan 
keskimääräistä talven suurinta lumentuloa 5 vuorokau-
den ajanjaksossa. 

Erotteluanalyysin tulosten perusteella parhaaksi su-
rauksen ja talvihöyläyksen aluejaoksi saatiin (liite 
5.1): 

ALUE A 	T, V (länsi), K-P (länsi) 
ALUE B 	U, H, Ky, M, Ku, K-S, V (itä), K-P (itä), 

0 (länsi) 
ALUE C 	P-K, 0 (itä), Kn, L 

Tämän aluejaon painotettujen vertailulukujen varians-
sien summaksi saatiin 0,2b. Seuraavaksi parhaaksi alue-
jaoksi osoittautui Hämeen piirin eteläosan siirtämi- 
nen alueeseen A (varianssien summa = 0,32) ja kolman-
neksi parhaaksi Kuopion piirin siirtäminen alueeseen 
0 (varianssien summa 0,38). 

Saatu aluejako ei täysin vastaa tiemestaripiirlen au-
raus- ja höyläysmääriä (liitteet 3.1 ja 3.2). Erot 
johtuvat suurelta osin käytettävissä 	olevasta kalus- 
tosta. Lisäksi Etelä-Suomen suuret liikennemäärät vai-
keuttavat vertailua. Alueella C aurausmäärät ovat suu-
rempia kuin muualla, alueiden A ja 3 välillä ei ole 
havaittavissa selvää eroa. 
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Tarkkailutieainei stosta saatiin aurausmäärien (jkm/ 
tie-km) poikkeamiksi koko maan keskiarvosta eri alu-
eilla: A =-27,9;  B = -2,1; C = 21,6. 

5.12 	Liukkaudentorjunta 

Liukkaudentorjunta-alueita määritettäessä käytettiin 
erotteluanalyysissä (liite 4.2) seuraavia ilmastoteki-
jöitä ja niiden painoja: 



0 
- päivät 0 - -5 C 	paino 4 
- päivät<O°C X-IV 	paino 3 
- lumisadepäivät yli 1 mm 	paino 2 
- etäisyys rannikosta 	paino 2 

Ensimmäisellä näistä tarkoitetaan niiden päivien luku-
määrää vuodessa, jolloin vuorokauden keskilämpötila on 
O°c ja -5°C välillä. Toisella tarkoitetaan niiden päivien 
lukua, jolloin ilman lämpötila siirtyy 0°C yli (saman 
vuorokauden aikana esiintyy sekä + että - lukemia) lo-
ka-huhtikuun aikana. Lumisadepäiviä on tarkasteltu tar-
kemmin luvussa 3 Ilmastotekijät. 

Tekijän etäisyys rannikosta suurin arvo = 1,5 on niillä 
pienalueilla, jotka ovat korkeintaan keskimäärin 30 km 
päässä rannikosta. Tämä arvo pienenee aina 0,1:llä 
siirryttäessä rannikolta 30 km poispäin. Pienin arvo 
tällä tekijällä on = 1,0 ja se on niillä pienalueilla, 
jotka ovat keskimäärin yli 180 km etäisyydellä ranni-
kosta. 

Erotteluanalyysin perusteella parhaaksi liukkaudentor-
junnan aluejaoksi saatiin (liite 5.2): 

ALUE A 	U, T, H (etelä), Ky (länsi), V (länsi), 
K-P (länsi) 

ALUE B 	H (pohjoinen), Ky (itä), M, P-K, Ku, K-S, 
V (itä), K-P (itä), 0 (länsi) 

ALUE C 	0 (itä), Kn, L 

Tämän aluejaon painotettujen vertailulukujen varianssien 
summaksi saatiin 0,14. Toiseksi parhaassa aluejaossa 
Pohjois-Karjalan ja Kuopion piirit kuuluivat alueeseen 
C (varianssien summa 	0,16) ja kolmannessa myös Keski- 
Suomen piiri kuuluu alueeseen C (varianssien summa = 
0,16). 

Aluejakoa verrattaessa tiemestaripiirien hiekoitus- ja 
suolausmääriin (liitteet 3.3 ja 5.k) huomataan hiekoi-
tusmäärien alueellisen vaihtelun vastaavan aluejakoa 
jonkin verran, mutta Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piirien 
sekä Oulun piirin osalta ei rannikon läheisyydellä näy-
tä olevan vaikutusta työmääriin. Suolan käyttöä esittä-
västä kartasta havaitaan jo rannikon vaikutus työmää-
riin Keski-Pohjanmaata lukuunottamatta. 

Tarkkailutieaineistosta saatiin hiekoitusmäärien 
(m3itd/tie-km) poikkeamiksi koko maan keskiarvosta eri 
alueilla: A = 0,5; B =-0,1; C =-1,4. 

5.13 	Kesähöyläys ja lanaus 

Kesähöyläys- ja lanausalueita määritettäessä käytettiin 
erotteluanalyysissä (liite 4.3) seuraavia ilmastoteki-
jöitä (kaikilla on sama paino): 

- termisen kesän pituus 
- vesisadepäivät 1,0 - 5,0 mm/vrk V - IX 
- vesisadepäivät yli 5,0 rnm/vrk 	V - IX 

Termisen kesän pituutta on tarkasteltu tarkemmin luvus-
sa 3 Ilmastotekijät sekä myös vesisadepivien lukumää- 

14 



rää. Tässä on tarkasteltu erikseen kohtalaisia ja erik-
seen runsassateisia vesisadepäiviä touko-syyskuun ai-
kana. 

Erotteluarialyysin perusteella parhaaksi kesähöyläyk-
sen ja lanauksen aluejaoksi saatiin (liite 5.3): 

ALUE A 	U, T, H, Ky, M, K-S, V 
ALUE B 	P-K, Ku, K-P, 0 (länsi), Kn 
ALUE C 	0 (itä), L 

Tämän aluejaon vertailulukujen varianssien summaksi 
saatiin 0,57.  Laskennallisesti toiseksi parhaassa alue- 
jaossa Keski-Pohjanmaan itäosa kuuluisi alueeseen A 
(varianssien summa = 0,59) ja kolmannessa taas Kymen 
piirin itäosa kuuluisi alueeseen B (varianssien summa 
= 0,63). 

Aluejaon vertaaminen tiemestaripiirien kesähöyläys- 
ja lanausmäärlin ijiite 3.5) on vaikeaa, koska suurim-
mat työmäärät ovat yleensä siellä, missä tiet ovat 
vilkkaimmin liikennöidyt. Tästä syystä on vaikea ar-
vioida paikallisten olosuhteiden vaikutusta työmää-
riin. Oulun piirin länsiosat ja Kainuun piiri näyttäi-
sivät työmäärien perusteella kuuluvan paremmin aluee-
seen C kuin alueeseen B. 

Tarkkailutieaineistosta saatiin kesähöyläys- ja lanaus-
määrien (jkm/tie-km) poikkeamiksi koko maan keskiar-
vosta eri alueilla: A = 1,0; B =-o,k ;  C = 

5.14 	Pölynsidonta 

Pölynsidonta-alueita määritettäessä käytettiin erotte-
luanalyysissä (liite 4.k) seuraavia Ilmastotekijöitä 
ja niiden painoja: 

- vesisadepäivät yli 1,0 mm V-IX 	paino 2 
- termisen kesän pituus 	paino 1 
- heinäkuun sademäärät 	paino 1 

Erotteluanalyysin perusteella parhaaksi pölynsidonnan 
aluejaoksi saatiin (liite 5.k): 

ALUE A 	U, T, H (etelä), V (länsi), K-P (länsi), 
ALUE B 	H (pohjoinen), Ky, M, Ku, K-S, V (itä), 

K-P (itä), 0 (länsi), L 
ALUE C 	P-K, 0 (itä), Kn 

Tämän aluejaon painotettujen vertailulukujen varians-
sien summaksi saatiin 0,82. Seuraavaksi parhaassa alue- 
jaossa Oulun piirin itäosat kuuluisivat alueeseen B 
(varianssien summa = 1,16) ja kolmanneksi parhaassa 
aluejaossa taas Kuopion piiri kuuluisi alueeseen C 
(varianssien summa = 1,19). 

Saatua aluejakoa verrattaessa tiemestaripiirien pölyn-
sidontamääriin (liite 3.6) havaitaan aluejaon vastaa-
van kohtalaisen hyvin työmääriä. Joitakin poikkeamia 
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on kuitenkin havaittavissa, Vaasan, Keski-Pohjanmaan 
ja Oulun piireissä ei ole elvää eroa länsi- ja itä- 
osien välilla, samoin Hämeen piirin etelä- ja pohjois- 
osien välillä. Kymen piiri näyttäisi myös kuuluvan 
alueeseen A. Lapin piiri näyttää selvästi kuuluvan 
alueeseen B, työmäärät ovat hyvin lähellä alueen A 
työmääriä. 

Tarkkailutiealneistosta saatiin pölynsidonnan (t/tie-
km) poikkeamiksi koko maan keskiarvosta eri alueilla: 
A = 0,07; B = -0,16; C 0,21. Alueen C suuri arvo joh- 
uu Pohjois-Karjalan piirin suuresta pölynsidontamää-
rästä, joka on laskettu vain yhden tieosan tietojen 
perusteella (pieni näyte). 

Pölynsidonta-alueiden määrityksessä ei ole otettu huo-
mioon, missä savea on saatavilla ja missä ei. Työryh-
mässä katsottiin, että savikkoalueiden selvittäminen 
kuuluu materiaalien hankintaa selvittävälle KP-tutki-
muksen ryhmälle. Lisäksi saven käyttö tullee vähene-
mään lisättäessä murskesoran käyttömääriä. 

	

5.2 	Muut aluejaot 

Tässä esitetään roudan syvyyden, kelirikkoajan ja pak-
kaspäivien alle -25°C mukaiset aluejaot. Nämä tekijät 
vaikuttavat vi1iliisesti kunnossapitotöiden suorituk-
seen. 

	

5.21 	Roudan syvyyden mukainen aluejako 

Tiedot roudan syvyydestä on koottu VTT:n tutkimukses-
ta (20) ja Valtion rakennustöiden ajoittamiskomitean 
mietinnöstä (19). Keskimääräiset roudan syvyystiedot 
(cm) on esitetty pienaluekohtaisesti liitteessä 6 
pienalueiden painotus. Näiden tietojen perusteella 
on päädytty seuraavaan aluejakoon (liite 5.5): 

ALUE A 	U, T, H (etelä), Ky (länsi), V (länsi) 
ALUE B 	H (pohjoinen), Ky (Itä), M, P-K, Ku, K-S, 

v (itä), K-P, 0 (länsi) 
ALUE C 	0 (itä), Kn, L 

	

5.22 	Kelirikkoajan mukainen aluejako 

Kelirikkoalka riippuu lähinnä roudan sulamiseen kulu- 
vasta ajasta. Tähän taas vaikuttavat erittäin monet 
tekijät kuten kevään pituus, kevään sateet, roudan 
syvyys, maalaji ja sen vesipitoituus. Näiden alueelli-
set vaihtelut kumoavat monin paikoin toisensa niin, 
että merkittävimmäksi tekijäksi jää roudan syvyys. 
Kun lisäksi roudan sulamiseen liittyviä havaintotie-
toja on ollut niukasti käytettävissä, on päädytty sa-
maan aluejakoehdotukseen kuin edellä (roudan syvyyden 
mukainen aluejako liite 5.5). 

TVH:n keräämiä tietoja liikennerajoituksista (15) ei 
voitu käyttää aluejaon määräämiseen, koska näissä t-
lastoissa mainittiin vain aika, jolloin kussakin tie- 
piirissä on ollut painorajoituksen alaisia teitä, ja 
painorajoitettujen teiden kokonaismäärä. Näistä tie- 
doista ei ilmene piirikohtaisesti, kuinka kelirikko 
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on alkanut rannikolta ja etelästä ja siirtynyt sisä-
maahan ja pohjoiseen päin. Lisäksi näistä tilastoista 
ei käy ilmi tie- ja vesirakennuspiirien erot suhtautu-
misessa painorajoituksien asettamiseen. 

Pakkaspälvien alle -25°C mukainen aluejako 

Tässä tarkastellaan niitä pakkaspglvlä, jolloin vuoro-
kauden keskilämpötila on alle -25 C. Tiedot näistä pak-
kaspälvistä on kerätty ensisijaitsesti TVH:lta saadusta 
aineistosta (16), mutta tukena on käytetty myös Valtion 
rakennustöiden ajoittamiskomitean mietintöä (19). Kes-
kimääräiset pakkaspäivien alle -25°C määrät talvessa 
pienaluekohtaisesti on esitetty liitteessä 6 pienalu-
eiden painotus. Näiden tietojen perusteella on päädyt-
ty seuraavaan aluejakoon (liite 5.6): 

ALUE A 	U, T, H, Ky (länsi), V (länsi) 
ALUE B 	Ky (itä), M, P-K, Ku, K-S, V (itä), K-P, 

0 (länsi) 
ALUE C 	0 (itä), Kn, L 

Kunnossapitoalueet 

Edellä esitetyt aluejaot yhdistettiin yhdeksi, jotta 
vältyttäisiin useiden aluejakojen aiheuttamalta se-
kaannukselta. Yhdistämisessä painotettiin eri kunnas-
sapitotolmenpiteltä niiden kustannusten suhteessa. 
Kustannukset kunnossapitotilastoista (17) määrättiin 
vuosien 1970 ja 1971 keskiarvona. Kun lisäksi ilmasto- 
tekijöille varattiin painoista 10 , eri tekijöiden 
painot muodostuivat seuraaviksi: 

tekijä 	 paino 

auraus ja talvihöyläys 	:56,1 
liukkaudentorjunta 	15,1 
kesähöyläys ja lanaus 	21,5 
pölynsidonta 	 17,3 
roudan syvyys 
pakkaspäivät alle -25 C 	5 

Erotteluanalyysi kunnossapitoalueiden määräämiseksi 
on suoritettu liitteessä 6 pienalueiden painotus. 
Tuloksena saatiin seuraavat kunnossapitoalueet (liite 
1): 

ALUE A 	U, T, H (etelä), Ky (länsi), V (länsi), 
K-P (länsi) 

ALUE B 	H (pohjoinen), Ky (itä), M, Ku, K-S, 
V (itä), K-P (itä), 0 (länsi) 

ALUE C 	P-K, 0 (itä), Kn, L 

Pienalueita yhdistettäessä saatiin parhaimmille vaih-
toehdoille seuraavat varianssien summat: 
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alue jako 	 summa 

edellä esitetty aluejako 	15,6 
Ky (länsi) alueeseen B 	15,7 
v (itä) alueeseen A 	16,2 
P-K alueeseen B 	16,5 

6 ILMASTOTIETOJA KUNNOSSAPITOALUEITTAIN 

Tässä esitetään eräitä ilmastoa kuvaavien tietojen 
vaihteluvälejä edellisessä luvussa määritetyillä kun-
nossapitoalueilla. Tiedot esitetään kandessa ryhmässä: 

1. lämpötila ja siihen läheisesti liittyvät tiedot 
2. sateisiin liittyvät tiedot. 

	

6.1 	Lämpötila 

Lämpötilan vaihtelua kuvaavat isotermit noudattavat 
rannikon läheisyydessä etelästä aina Kokkolaan asti 
varsin hyvin rannikon muotoa. Sisämaahan ja pohjoi-
seen siirryttäessä isotermit vähitellen oikenevat ja 
Oulu - Joensuu linjalta pohjoiseen mentäessä ne ovat 
lähes suoria. Tästä syystä esitetty aluejako vastaa 
varsin hyvin lämpötilaan liittyvien tekijöiden alu-
eellista jakautumista. 

Liitteessä 7.1 on esitetty eräiden lämpötilaan lähei-
sesti liittyvien tekijöiden keskiarvojen vaihteluvä-
lit eri alueilla. Samassa taulukossa on esitetty vuo-
den, helmikuun ja heinäkuun keskilämpötilojen vaihte-
lujen 90 % todennäköisyyden varmuusrajat. 

	

6.2 	Sateet 

Vuoden sademäärät ovat suurimmillaan Suomenlanden ran-
nikolla, josta ne vähenevät pohjoiseen mentäessä. Poh-
janlanden rannikolta sisämaahan mentäessä sademäärät 
kasvavat. Plenimrnillään sademäärät ovat Keski-Pohjan-
maan rannikolla ja Pohjois-Lapissa. Lumisademäärät 
kasvavat Pohjanlanden rannikolta Itään siirryttäessä; 
pienlmmillään ne ovat rannikolla Turun ympäristössä 
ja Keski-Pohjanmaalla, suurimmillaan Pohjois-Karjalas-
sa ja Kainuussa. 

Liitteessä 7.2 on esitetty eräiden sateisiin läheises-
ti liittyvien tekijöiden keskiarvojen vaihteluvälit 
eri kunnossapitoalueilla sekä vuoden sademäärlen 90 
vaihtelurajat tämän keskiarvon molemmin puolin. 

7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Työryhmä ehdottaa liitteessä 1 esitetyn kunnossapidon 
aluejaon otettavaksi välittömästi käyttöön KP-tutki-
muksessa ja myöhemmin KP-tutkimuksen seurauksena resurs-
sien jaossa. 

Esitettyä aluejakoa ei voida pitää lopullisena, koska 
kaikkia kunnossapitoon vaikuttavia tekijöitä ei ole 



voitu ottaa huomioon työtä tehtäessä. Kun aluejakoa 
on käytetty jonkin aikaa, on siinä mandollisesti esiin-
tyvät virheet korjattava. 

Tutkimusta suoritettaessa on pyritty jakamaan mandolli-
simman harva tie- ja vesirakennuspiiri osiin. Tämän 
vuoksi olosuhteet vaihtelevat jonkin verran. Nämä vaih-
telut voidaan ottaa huomioon niäärittämällä kunnossapi-
totöille tiemestaripiirikohtaiset olosuhdekertoimet 
käytettäväksi resurssien jaossa. Nämä olosuhdekertoi-
met tulee määrittää siten, että päädytään samoihin 
tie- ja vesirakennuspiirien resursseihin ilman olosuh-
dekertoimia tai niitä käyttäen. 

Työryhmässä on käsitelty tulvien vaikutusta kunnossapi-
toon ja päädyttiin siihen, että niitä ei voida ottaa 
mukaan aluejakoon. Tulvat samoin kuin muutkin poikkeuk-
selliset luonnonilmiöt tulee käsitellä erillisenä asia-
na esim. myöntämällä tulva-alueille tulvavaurioiden 
korjaamiseen erillinen määräraha. 
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LIITE 1 

Virasto SijoituRek.no 
TVH Valtion TEIDEN KUNNOSSAPITO 

_________________________ VH 
maarakennusala VR 

KUNNOSSAPITOALUEET 
HKR 
KR 

KASITETIEDUT TVH! 
Laatija Tr!Kp 

TEIDEN KUNNOSSAPIDON ALUEJAKO 

KP-ALUE 	A KP-ALUE 	B 

Uudenmaan piiri Hämeen piiristä 
Turun piiri Asikkala 
Hämeen piiristä Kangasala 

Forssa Kuhmoinen 
Hauho Orivesi 
Hmeenl1nna Padasjoki 
Janakkala Ruovesi 
Lahti Tampere 
Lammi Vilppula 
Lempl Virrat 
Ri1himki Kymen piiristä 
Somero Imatra 
Urjala Savitaipale 

Kymen piirist Simpele 
Elirnjki Mikkelin 	piiri 
Hamina Kuopion piiri 
Kausala Keski-Suomen piiri 

fJ 	7Kouvola Vaasan piiristä 
Kymi Alajrvi __________________________ 
Lappeenranta Alavus 
Taavetti Evijrvi KP-ALUE 	C 

Vaasan piiristä Kauhava 
Kauhajoki Lapua Pohjois-Karjalan piiri 
Kokkola Perseinjoki Oulun 	piiristä 
Kristiina Seinäjoki Kitka 
Laihia Ylistaro Kuusamo 
Närpi5 Ahtri Pintamo 
Oravainen Keski-Pohjanmaan pii- Pudasjrvi 
Pietarsaari rist Taivalkoski. 
Vaasa Haapajärvi Kainuun 	piiri 

Nivala Lapin piiri 
Kaski-Pohjanmaan pii- Dulainen 
i'ist Pyhjrvi 

Kalajoki Toholampi 
Kannus 'ieteli 

Ylivieska 
Oulun 	piiristä 

Ii 
Kempele 
Oulu 
P1 ippola 
Raahe 
Rantsi la 
Utajrvi 
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LIITE 	2.2 

S U 0 M 	1 TERMISEN TALVEN PTTUUS 
F 1 N 	1 A N D 	95 	(VRK, 	D ° ...O ° C) 

- 	L VUOSILTA 	1931 	- 	60 

2O LÄHDE: 	TAULUKOITA 	A 
KARTTOA SUOMEN LÄMPÖ- 

- 
OLOISTA KAUDELTA 	1931 

- 60, 	ILMATIETEELLINEN 
KESKUSLAITOS 
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FINLAND 
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SUOMI 
FINLAND 

LIITE 2.5 

TERMISEN KESÄN PITUUS 
60 (VRK, iO ° . . . 1O ° 1) 

VUOSILTA 1931 - 60 
LÄHDE: TAULUKOITA JA 
KARTT0JA SUOMEN LÄMPÖ- 

70 OLOISTA KAUDELTA 1931 
60, ILMATIETEELLINEN 
KESKUSLAITOS 

100 

11 0 - 

\. 

120 



TE 3.1 

1 59 

1 49 

129 

109 

iri8n 



ITE 362 

rin 

(talvi-) 

- 68 

49 

1I 



E 33 

ri n 

-' t 

rj unta) 

- 68 

24.9 

14.9 

9.9 

4.9 



[TE 3.4 

ir'±en 

ofj unta) 

- 71 

- ja 

3,0 

2,0 

1,0 
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ja 

- 68 

-km 
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- 79 
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TE 3.6 

ii ri en 
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3 - 17 

9 - 1,2 

- 0,8 



TE 3.7 
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s kes oran 

- 68 
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80 

60 - 79 

35 - 59 
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I-1 
-I 
-1 
m 

EROTTELUANALYYSI: AURAUS JA TALVIHIIYLÄYS 

PAI- 
NO U T H e H 

p Ky 1 Ky. 
1 

M P-K Ku K-S V 1 V. K-P 1 K-F. 0 1 0. Kn L i 1 1 

46 36 41 45 48 49 49 56 53 50 40 46 42 45 49 56 * 55 52 Lumisadepi- 0,8; 0,54 0,73 0,60 0,66 0,66 0,88 1OO 0,95 0,89 0,71 0,62 J,75 ,80 0,88 1,00 0,98 0,93 vt ̂1,O mm 4 
3,29 2,57 2,93 3,21 3,43 3,50 3,50 4.00 3,78 3,57 2,65 3,29 3,00 ,21 3,50 4.00 3,93 3,71 
215 190 215 220 220 230 230 25O235 225 160 200 170 205 210 260* 260* 250 Lumisademr- 0,8: 0,73 0,83 0,85 0,85 0,88 0,88 1,00 0,90 0,87 0,69 ),77 0,65 0,79 0,81 1,00 1,00 0,,96 (mm) 3 
2,48 2,19 2,48 2,54 2,54 2,65 2,65 3,00 2,71 2,60 2.08 ,31 1,96 2,37 2,42 3,00 3,00 2,88 

T 	t 133 133 141 147 140 149 150 163 160 154 141 152 154 160 167 180 172 187* 
0,71 0,71 0,75 0,79 0,75 0,80 0,80 0,87 0,86 0,82 0,75 ),81 0,82 0,86 0,89 0,96 0,92 1,00 

2,13 2,13 2,26 2,36 2,25 2,39 2,41 2,62 2,57 2,47 2,26 ,44 2,47 2,57 2,68 2,89 2,76 3,00 

195 195 200 210 200 205 205 225 215 215 200 210 210 220 220 235 230 240 
periodi 2 0,81 0,81 0,83 0,88 0,83 0,85 0,85 0,94 0,90 0,90 0,83 0,88 0,&8 0,92 0,92 0,98 0,96 1,00 

______________ ____ 1,62 1,62 1,67 1,75 1,67 1,7 1,71 1,88 1,79 1,79 j_,_67 1,75 1,75 j83 1,83 1,96 1.92 2.00 20* 15 16,5 17,5 16,5 16,5 16,5 16, 16 16 14,5 15,5 14,5 16 15 17 17 17 Suurin 	lumen- 1,00 0,75 0,83 0,88 0,83 0,83 0,83 0,83 0,80 0,80 0,73 0,78 0,78 0,80 0,75 0,85 0,85 0,85 tulo 	5 	vrk: 2 
ssa 2,00 1,50 1,65 1,75 1,65 1,65 1.65 1,65 1,60 1,50 1,45 1,55 1,45 1,60 1,50 1,70 1,70 1,70 

4,17 3,64 3,97 4,20 4,10 4,24 4,20 4,64 4,41 4,28 3,71 4,06 3,88 4,17 4,25 4,79 4,71 4,7L1 Yhteens6 14 
11,520,01 0,99 1,61 11,54 11,90 1,92 13,15 12,45 2,03 10,31 1,34 0,53 1,58 1,93 3,55 3,31 13,29 

Taul' kon 	luvut: ylin: ilm stot kijä 
esk. : 	ilm stot kij ver ailu rvo 
alin: pai otet :u 	ve tail arvo 

-s 



I-1 

- 
01 

EROTTELUANALYYSI: LIUKKAUOENTORUNTA 

PAI- 
NO U T H e H Ky 1 Ky. M P-K Ku K-S V 1 V. 

1 
K-F 1 K-P. i. 0 1 0. Kn L p 

88 91* 87 83 80 77 78 77 78 78 85 79 78 77 76 75 77 75 Pavat 	
- 0,97 1,00 0 	95 0,91 0,88 0,84 0,86 0,84 0,86 0,86 0,93 0,87 0,86 0,84 O,84 0,82 0,84 0.82 

3,87 4,00 3,82 3,65 3 	52 3,38 3,43 3,38 3,43 3,43 3,73 3,47 3,43 3,38 3,34 3,30 3,38 3,30 

Pivt, 	joi- 80 54* 80 80 78 77 77 72 74 76 81 80 81 80 75 62 66 58 
loin 	1mp8ti1E 3 0,95 1,00 0,95 0,95 0,93 0,92 ),92 0,81 0,88 0,90 0,95 0,95 0,96 0,95 0,89 0,74 0,79 0,59 
yi 	ja 	alle 
0 0 	'oka- 
huhtikuu_____ 

2,85 3,00 2,86 2,86 2,78 2,75 ,75 ,57 2,64 2,71 2,89 2,86 2,89 
_____ 

2,86 
_____ 

2,58 
_____ 

2,21 
_____ 

2,36 
_____ 

2,07 
_____ 

Lumisadepi- 

_____ 

46 

_____ 

36 

_____ 
41 

_____ 
45 

_____ 
48 

_____ 

49 

____ 
49 

____ 

56 

____ 

53 
_____ 
50 

_____ 
40 

_____ 
46 42 45 49 

* 
56 55 52 

vt 	1O mm 2 0,82 0,54 0,73 0,80 0,86 0,88 ),88 1,00 0,95 0,89 0,71 0,82 0,75 0,80 0,88 1,00 0,98 0,93 

______________ ____ 1,64 1,29 1,46 1,51 1,71 1,75 1,75 !,00 1,89 1,79 1,43 1,64 1,50 1,51 1,75 2,00 1.96 1.85 
1 ,5 1 ,5 1,3 1,2 1 ,5 1,3 1,2 1,0 1,0 1,1 1,5*  1,3 1 ,5 1,4 1 ,5 1,0 1,0 1,0 

Etäisyys 1,00 1,00 0,87 0,80 1,00 0,87 ),80 ,67 0,57 0,73 1,00 0,87 1,00 0,93 1,00 0,67 0,67 0,67 
rannikosta 2 

2,00 2,00 1,73 1,60 2,00 1,73 1,60 1,33 1,33 1,47 2,00 1,73 2,00 1,87 2,00 1,33 1,33 1,33 

3,74 3,64 3,51 3,46 3,55 3,51 1,46 1,32 3,36 3,38 3,60 3,51 3,57 3,52 3,61 3,23 3,28 3,11 

Yhteensä 11 10,3710,299,87 9,72 10,0 19,61 ,53 ,28 9,29 9,40 10,05 9,70 9,82 9,72 9,77 8.84 9,03 8,56 

aulu on 	1 vut: ylin ilm stot kijS 
esk. ilm stotqkiji vei- aiiurvo 
lin: pai otet u 	yo: tail' arvo 

N) 



EROTTELUANALYYSI: KESÄHYLÄYS JA LANAUS 

U T He H Ky 1  Ky M F-K Ku K-S V1 Vi K-F 1  K-P1 Oi O Kn L 

Ter'misen 	ke- 
120* 116 116 113 120*  115 115 102 106 107 110 107 102 102 98 90 95 80 

sSn 	pituus 1 
1,00 0,97 0,97 0,94 1,00 0,96 0,96 0,85 0,88 0,89 0,92 0,89 0,85 0,85 0,82 0,75 0,79 ),67 

Vesi sadepai - 
24 25 25 25 26 28 27 30 28 23 22* 24 24 24 24 28 28 25 

vat 	1,0 	- 	1,5 1 
mm/vrk touko- 

0,92 0,88 0,88 0,8 

syykiti _____ 

0,86 0,79 0,82 0,73 0,82 0,96 1,00 0,92 0,92 0,92 

_____ 

0,92 

_____ 

0,79 

_____ 

0,79 

_____ 

0,88 

_____ 

VesisadepSi- 17,5 17,5 18,2 18, 18,819 , 41 9,320,418,919,317,518,117,518,218,418,620,6 16,6 
vt 	5 mm/vr'k 1 
touko-syyskuu 0,85 0,85 0,88 0,88 0,91 0,94 0,94 0,99 0,92 0,94 0,85 0,88 0,85 0,88 0,89 0,91 1,00 0,81 

Yhteens 3 2,77 2,70 2,73 2,70 2,77 2,68 2,72 2,57 2,62 2,79 2,77 2,69 2,62 2,65 ,53 ,44 2,58 2,36 

Taul kon uvut: ylerpi: i1rnasttekij 
alerpi: i1mastjteki1n vrtai .uarv 

1 

I-1 
-1 
m 
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EROTTELUANALYYSI: PÖLYNSIDONTA 

FAI- 
U T He H Ky 1  Ky 1  M F-K Ku K-S V 1  V 1  K-P1 K-P D i Di 

Kn L 

Vesisadepi- 41 42 43 43 45 47 46 50 47 42 40* 42 41 42 42 47 49 42 
vSt ^ 1,0 mm 0,98 0,95 0,93 0,93 0,89 0,85 0,87 0,80 0,85 0,95 1,00 0,95 0,98 0,95 0,95 0,85 0,82 0,95 
touko-syyskuu 2 

1,95 1,91 1,86 1,86 1,78 1,70 1,74 1,60 1,70 1,91 2,00 1,91 1,95 1,91 1,91 1,70 1,63 1,91 

Termisen ke- 120* 116 116 113 120* 115 115 102 106 107 110 107 102 102 98 90 95 80 
sn 	pituus 

1,00 0,97 0,97 0,94 1,00 0,96 0,96 0,85 ),88 0,89 0,92 0,89 0,85 0,85 0,82 0,75 0,79 0,67 

68 65* 68 75 75 68 70 74 71 74 67 73 65 74 70 69 74 65* 
Hei n aku un 
sademSSrt 1 

0,96 1,00 0,96 0,87 0,87 0,96 0,93 0,88 0,92 0,88 0,97 0,89 1,00 0,88 0,93 0,94 0,88 1,00 

2,94 2,92 2,86 2,74 2,76 2,77 2,76 2,53 2,65 2,72 2,89 2,73 2,83 2,68 2,70 2,54 2,49 2,62 

Yhteensä 
3,91 3,88 3,79 3,66 3,65 3,62 3,63 3,33 3,50 3,68 3,89 3,69 3,80 3,6 3,66 3,39 3,30 3,58 

aulu on 	1 ivut: ylin ilm stot kijS 
esk. ilm stot kijS ver ailurvo 
alin pai otet u ve tail arvo 
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LIITE 5.6 

SUOMI 
FINLAND 

PAKKASPÄIVIEN ALLE -25 ° C 

MUKAINEN ALUEJAKO 

- 

-' 



PIENALUEIOEN PAINOTUS 

PAI- 
NO U T H 0  H Ky 1  Ky M F-K Ku K-S V 1  V K-P 1  K-P. 0 0. Kn L 

Aurausja ll,5:lO,0l1o,9011,61 1,4511,9011,9:13,1b12,4512,03 10,31 ll,3lO,63M,58 1,93 3,553,313,29 
talvihoylays 36,1 0,8 0,74 0,81 0,86 0,85 0,88 O,8 0,97 0,92 0,89 0,76 0,84 0,78 0,85 0,88 1,00 0,98 0,98 

____________ ____ 30,7 25,7 29,2 31,0 0,7 31,8 31,8 35,0 33,2 32,1 27,4 30,3 28,2 0,7 11,7 5,1 5.4 54 
10,3 10,29 9,87 9,72 0,01 9,61 9,5 9,28 9,29 9,40 1O,O 9,70 9,82 9,72 9,77 8,84 9,03 

- 
8,56 Liukkauden- O,8 0,83 0,87 0,88 0,85 0,89 O,9 0,92 0,92 0,91 0,85 0,8 0,87 0,88 0,88 0,97 0,95 1,00 torjunta 15,1 

______________ ____ 12,5 12,5 13,1 13,3 12,8 13,4 13,6 13,9 13,9 13,7 12,8 13,3 13,1 13,3 13,3 14,7 14,3 15,1 

K 	•h 2,77 2,70 2,73 2,70 2,77 2,58 2,72 2,57 2,62 2,79 2,77 2,69 2,62 2,65 2,63 2,44 2,58 
* 

2,36 jau:Ys 21»085 0,87 0,86 0,87 0,85 0,88 0,84 0,92 0,90 0,85 0,85 0,88 0,90 0,89 0,90 0,97 0,92 1,00 

_______________ 18,3 18,7 18,5 18,7 18,3 18,9 18,1 19,8 19,3 18,3 18,3 18,9 19,3 19,1 19,3 20,9 19,8 21,5 
3,91 3,88 3,79 3,66 3,65 3,62 3,53 3,33 3,50 3,68 3,89 3,69 3,80 3,64 3,55 3,39 

4 
3,30 3,58 

PSiynsidonta 17,3 0,8 0,85 0,87 0,90 0,90 091 0,91 0,99 0,94 0,90 0,85 0,89 0,87 0,91 0,90 0,97 1,00 0,92 
___________ ___ 14,5 14,7 15,1 156 15,5 15,5 15,7 17,1 16,5 15,6 14,7 15,4 15,1 15,7 15,5 15,8 17,3 15,9 

R 	d °u 130 130 130 140 135 145 145 180 170 155 135 140 145 155 180 200 200 205 0,64 0,64 0,84 0,68 0,55 0,70 0,70 0,88 0,82 0,74 0,66 0,58 0,70 0,74 0,88 0,98 0,98 1,00 

______________ ____ 3,2 3,2 3,2 3,4 3,3 3,5 3,5 4,4 4,1 3,7 3,3 3,4 3,5 3,7 4,4 4,9 4,9 5,0 
0,5 0,5 0,7 1,0 0,7 1,5 2,0 3,5 3,0 2,0 0,7 1,5 1,5 2,5 3,5 10 7 13 Pakkaspivt 0,04 0,04 0,05 0,07 0,05 0,12 0,15 0,27 0,23 0,15 0,05 0,12 0,12 0,19 0,27 0,77 0,54 1,00 alle 	-25 ° C 5 

_____________ 0,2 0.2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,8 1,4 1,2 0,8 0,3 0,5 0,5 1,0 1,4 3,9 2,7 5,0 

Yhteensä 100 79,4 76,0 79,4 82,4 80,9 83,7 83,5 91,5 88,2 84,2 76,8 81,9 79,8 83,5 85,5 97,3 94,4 97.9 

Taulukon luvut: ylin: toimenpiteen vertailuarvo 
kesk.: suhteellinen vertailuarvo 
alin: painotettu vertailuarvo 



LÄMPÖTILAAN LIITTYVIEN ILMASTOTEKIJÄIN KESKIARVOJEN VAIHTELU KUNNOSSAFITOALUEITTAIN 

Ilmnstotekij Alue 1 Alue II Alue III 90 % 	vaihtelu- 
rajat keskiar- 
yol le 

Vuoden 	keskilmp6tila +3 	- +5,5 +1,5 - 	 ^ 3,5 -2 	- ^ 2 - 1,9 

Helmikuun 	keskilc9mp5tila 0 0 8,5 - 	 4 11 	- - 	 8 -14 - 	 10 + 
- 6 

Heinkuun 	eskilärnp6tila ° C +16 - 	17,5 +15,5 - 	+17,5 +12 - 	 +15,5 3 

Termisen 	talven pituus 

	

0 	0 (pivt 	0 	0 	- 	 0 	0 	vlill) vrk 110 - 	 150 145 	- 170 160 - 	205 + 
- 25 

Termisen 	kevn pituus 

(pivt 	000 	- 	1000 	v1ill) vrk 45 - 	 65 45 	- 50 45 - 	 55 15 

Termisen 	kesän 	pituus 

(pivt 	1000 	
- 	

1000 	vilillä) vrk 105 - 	125 95 	- 120 45 - 	 105 15 

Termisen 	syksyn 	pituus 

(piv3t 	10 0 0 	- 	000 	vlill) vrk 60 - 	 85 50 	- 60 45 - 	 60 20 

Pakkaspiv3t 	O ° C vrk 135 - 	 165 160 	- 180 180 - 	230 

Pakkaspiivät 	-25 ° C vrk 0 - 	1,5 1,5 	- 5 5 1,5 

Roudan 	keskirn3rinen 	syvyys cm 75 - 	180 110 	- 200 180 - 	230 

m 



SATEISIIN LIITTYVIEN ILMASTOTEKIAIN KESKIARVOJEN VAIHTELU KUNNOSSAPITOALUEITTAIN 

Ilmastotekij Alue 	1 Alue 	II Alue 	III 

90 	% 	vaihtelu- 

Sademr mm 500 	- 	650 500 	- 	600 400 	- 	600 200 

Lumisademär mm 
vettä 150 	- 	225 175 	- 	250 225 	- 	275 

Sademr 	touso-syyskuussa mm 250 	- 	350 250 	- 	300 100 	- 	350 

Sadepivt ̂ 0,1 mm vrk 150 	- 	190 160 	- 	190 170 	- 	190 

Sadepivt ̂ 1,0 mm vrk 90 	- 	110 100 	- 	120 90 	- 	140 

Lumisadepäivt 

^ 0,1 	mm vettä vrk 65 	- 	 85 65 	- 	 105 75 	- 	130 

Lumisadepivt 

^.1,0 mm vett vrk 35 	- 	 50 45 	55 50 	- 	 60 

Lumisadeperiodin pituus vrk 180 	- 	210 210 	- 	220 220 	- 	255 

Lumipeitteen 	kestoaika vrk 100 	- 	140 140 	- 	170 160 	- 	210 

- 

m 

rj 
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