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TIIVISTELMA 

Jyrkkäluiskaiset  syvät sivuojat  aiheuttavat herkästi auton kaatumisen  tai 
törmäämisen ulkoluiskaan. Loivaluiskaisia  ojia ei voida ottaa käyttöön ennen 
kuin niiden vaikutusta  kuivatukseen  on  tutkittu. 

Raportissa  on  tutkittu neljää ojien  kuivatusratkaisua:  
A jyrkkäluiskainen  syvä avo-oja  
B loivaluiskainen  syvä avo-oja  
C loivaluiskainen  matala avo -oja ja salaoja  ojan pohjan  alla  
D loivaluiskainen  matala avo -oja ja salaoja pientareen  vieressä. 

Keväällä kaikki rakenteet  kuivuvat  huonosti.  Pientareen  vieressä oleva  sala- 
oja kuivattaisi  rakenteen nopeasti, mutta  jäätymistukokset  voivat heikentää 

 kuivatusta  (vaihtoehto  D). Hitaimmin  toimii  leveäojainen loivaluiskainen 
 vaihtoehto  B,  jossa ojan pohja  on  etäämpänä tiestä.  A:ssa  ja B:ssä  on  usein 

jäinen  kannas,  joka estää vettä  virtaamasta  kerroksista avo-ojaan. Tosin 
kaikissa  vaihtoehdoissa  pääosa vedestä valuu  alas pohjamaahan. 

Kesäsateiden  aikana  putkelliset  vaihtoehdot ovat  kuivatusteknisesti  parem-
pia kuin  putkettomat.  Nopeimmin alkaa kuivua vaihtoehto  D,  jossa  salaoja 

 on  lähes  pientareen  alla.  Hitain  on  vaihtoehto  B.  

Salaojan  toimintavarmuutta  voidaan parantaa seuraavilla keinoilla: Puretaan 
melko lyhyin välein avo-ojaan (riittävä  pituuskaltevuus  tai  syvä avo-oja  tien 
toiselle puolelle).  Purkupaikat  aurinkoiselle puolelle jne. 

Ojan  tulviessa sivuojat  työntävät vettä  päällysrakenteeseen,  kun  luiskatäyte 
 on  vettä johtavaa. Siksi  C:n ja D:n  matalien avo-ojien tulisi viettää riittävästi. 

Lisäksi  luiskaverhouksen  tulisi olla melko  vesitiivis.  

Vettä  läpäisevässä pohjamaassa  vesi imeytyy  pohjamaahan.  Näissä olo-
suhteissa Suomessa tehdään turhaan syviä ojia.  

Putkelliset  vaihtoehdot  C  ja  D,  joissa  on  matala  sivuoja,  ovat paremman 
näköisiä kuin  putkettomat  vaihtoehdot, joissa  on  syvä avo-oja.  Erityisesti 
pelloilla  matalaojaiset putkelliset  vaihtoehdot ovat  turvallisempia  kuin syvä

-ojaiset  vaihtoehdot. 

Kokonaisuuden kannalta  paras  vaihtoehto varsinkin kesällä  on  vaihtoehto  D, 
 jossa  on loivaluiskainen  matala avo -oja ja salaoja pientareen  vieressä.  Se 

 edellyttää hyvää  pituuskaltevuutta  tai  paikoitellen  syvän sivuojan  käyttöä. 
Vaihtoehto  D:n  käyttöä pitäisi voida lisätä. 

Tutkimus perustuu Eero Lehtipuun vuosina  1973 - 1992  tekemiin tutkimuk-
siin  ja  011i  Nuutilaisen  vuonna  1997  tekemiin laskelmiin.  



PENTTI, Saara-Maija,  LEHTIPUU,  Eero,  NUUTILAINEN,  011i, LEHTONEN, Kari: 
 A drainage of roads with flat slopes. 

Key words 	drainage 

ABSTRACT 

In deep open ditches with steep slopes cars may roll over or crash into the 
outer slope. Before introducing ditches with flat slopes their impact on 
drainage has to be evaluated. 

In this report four drainage systems are studied: 
A a deep open ditch with steep slopes 
B a deep open ditch with flat slopes 
C a shallow ditch with a subsurface drain under a ditch bottom 
D a shallow ditch with a subsurface drain under the verge.  

ln  early spring the drainage of all the structures above is poor. Alternative 0 
with the subsurface drain under the verge would become dry first, but some-
times ice may cause blocks in the drain. Alternative B acts most slowly.  ln  A 
and B the soil under the slopes often melts later than the base course and 
the water from the base can not run from layers to the open ditch. However 
in all of the alternatives most water flows down to the earth. 

During summer rains alternatives C and D become dry quicker than A and 
B. Alternative D begins to dry first; B becomes dry last. 

The reliability of the subsurface drain can be improved with the following 
means: There is an outlet in the pipe within short distances, which requires a 
sufficient longitudinal slope or a deep open ditch on one side of the road. 
The outlet is located at the sunny side of the road. 

When a ditch is flooding the side ditches may push water in to the base. 
That's why sufficient longitudinal slope is required in ditches of C and D, and 
the permeability of the slope filling should be low. 

When the permeability of the  subgrade  is high, water soaks into it.  ln  these 
circumstances deep ditches are often done in vain in Finland. 

Alternatives C and D look better than alternatives A and B. Particularly in the 
fields alternatives C and D are safer than alternatives A and B. 

As a conclusion alternative D seems to be the best particularly in summer. It 
should be possible to increase the use of alternative D. 

The study is based on the studies of Dr.  Eero  Lehtipuu  from years 1973  - 
 1992 and the calculations of  011i  Nuutilainen  from 1997.  



ALKUSANAT  

Tämän julkaisun kysymyksen asettelun  ja  tulosten yhteenvedon ovat teh-
neet Kari  Lehtonen ja  Saara-Maija Pentti Tielaitoksen hallinnon  tie-  ja  liiken-
netekniikka-yksiköstä.  

Tekniikan tohtori Eero Lehtipuu  on  laatinut liitteen  1  pääasiassa  1980-luvulla 
 ja  sitä aikaisemmin tehtyjen tutkimusten  ja  havaintojen perusteella. 

Diplomi-insinööri 011i Nuutilainen Geobotnia Oy:stä  on  laatinut liitteen  2  lä-
hinnä  laskennaltisten mallinnusten avulla. 

Tielaitos  on  tilannut edellä esitetyt työt. Tuloksia käytetään, kun harkitaan 
sivuojien uudelleenmuotoilua vanhoilla pääteillä suistumisonnettomuuksien 
seurausten lieventämiseksi. Tuloksia käytetään myös rakenteen suunnitte-
luohjeiden tarkistuksissa. 

Tutkimus liittyy Tielaitoksen strategiseen projektiin  S 12  Pääteiden  paranta
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	 7 

JOHDANTO  

I 	JOHDANTO 

Perinteisistä luiskakaltevuuksista  (1:1,5  ja  1:3)  ollaan siirtymässä loivempiln 
 (1:4... 1:6).  Syitä ovat:  Syvät  (0,7... 1,5 m) jyrkkäluiskaiset  ojat 

-  heikentävät reunakaltevuutta 
- 	lisäävät keskihalkeamia kapeilla teillä 
-  aiheuttavat valumia ojan pohjalle 
-  voivat kaataa suistuvan auton  tai auto  törmää ulkoluiskaan. 

Ongelmia voidaan vähentää  

a) leventämällä, loiventamalla  ja pyöristämällä sivuojia  säilyttäen 
perinteinen syvyys  

b) madaltamalla, loiventamalla  ja pyöristämällä sivuojia  säilyttäen 
entinen leveys. 

Vaihtoehto  a on  kallis,  koska tiealuetta täytyy leventää  ja  metsää raivata. 
Uusilla teillä  se on  edullisempi. 

Vaihtoehto  b on  halpa, mutta autojen törmäykset puihin eivät vähene kuten 
a:ssa. Pellolla  b on  kuitenkin yhtä tehokas kuin  a.  

Seuraavassa  on  tutkittu kuivatuksen tehokkuutta loivaluiskaisissa poikkileik-
kauksissa  ja  verrattu erilaisia salaojia  ja luiskatäytteitä. 



A 
AB  
/  

Hk  

SaSI  

B 
AB  

hk 

Hk  

SaSi  

C 
AB  

Hk  

SaSs  

D 
AB 

h  
Hk  

SaSi  

1:3  

SaSi  15-30 m  matkalla 
 Sr5m  matkalla  

1:1,5.:3 

Tayttö SaSI 
1:4  

Salaoja  

Salaoja  sora  

.  flyttö  SaSi 
Salaoja 
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2 	MIKÄ KUIVATUSRATKAISU KUIVATTAA 
TIERAKENTEEN  NOPEIMMIN?  

Kuva  1.  Eri ojaratkaisut.  
A  jyrkkäluiskainen  syvä avo-oja  
B  loivaluiskainen  syvä avo-oja  
C  loivaluiskainen  matala avo-ojaja salaoja ojan pohjan  alla  
D  loivaluiskainen  matala avo-ojaja salaoja pientareen vieressä.  



Loivaluiskaisten  teiden kuivatus 
MIKÄ  KUIVATUSRATKAISU KUIVAUA TIERAKENTEEN  NOPEIMMIN?  

	

2.1 	Roudan  sulaminen  

Roudan sulamisvaiheen alussa vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä eroja: tien 
keskiosa sulaa yleensä ennen lumipeitteisiä reunoja. Tällöin jäätynyt maa voi 
estää  veden  pääsyn tien keskelta sivuojaan  tai  salaojaan.  Tämä tilanne  on 

 yleinen roudan sulamiskauden alussa /Routav.  ja  kuiv.tutk./.  Rakenteen kes-
kiosan orsivesi virtaa hitaasti tien pituussuunnassa kunnes löytää poistumis-
tien  alas tai  sivulle. 

Aurinko voi sulattaa ainakin aukealla puolella eteläpuoleisen luiskan, jolloin 
vesi virtaa etelänpuoleiseen ojaan. Myös lumivallien leikkaus nopeuttaa su-
lamista. 

Roudan sulamisen edetessä vaihtoehto  D,  jossa  on  alla  salaoja,  alkaa toimia 
ensimmäisenä. Salaojan  on  kuitenkin oltava  sula  purkuaukkoon  asti.  Hi

-taimmin  toimii leveäojainen vaihtoehto  B,  jossa ojan pohja  on  etäämpänä 
tiestä. Käytännössä vesi imeytyy ensisijaisesti pohjamaahan,  jos  se  ei ole 
vesitiivistä.  

;:.. :Y: ;:. '.  

jaa  

tsula  

Kuva  2. Alkukeväällä jää  voi muodostaa  rasterin  mukaisen lähes vesitiiviin kau-
kalon, joka estää  veden  pääsyn avo-ojaan  tai  tien reunan salaojaan.  

	

2.2 	Kesäsateet 

Kesäsateen  aikana vaihtoehtojen  B... D  vesitiiviimpi luiskatäyte  ohjaa  pinta- 
vettä enemmän sivuojiin kuin vaihtoehto A:ssa. Siksi ne kastuvat hiukan hi-
taammin kuin  A.  

Rakenteista nopeimmin alkaa kuivua vaihtoehto  D,  jossa salaoja  on  lähes 
pientareen  alla.  Hitain  on  vaihtoehto  B,  jossa ojan pohja  on  kaukana. Erot 
ovat pieniä,  jos  pohjamaan vedenläpäisevyys  on  suurehko,  kuten hiekalla  ja 

 karkealla moreenilla. Niihin vesi imeytyy nopeasti. 
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A 
AB 

1:3 
1-1k 

B 
AB 

	

1-4 	SaSi  15-30 m  matkalla  
/  Sr 5m  matkalla  

Hk 
ypvp 

SaSI 	 1:1,5.1:3 

C 
AB 

Thyttö SaSi 
1:4  

Hk 

SaSi 
	 Salaoja  

AB 	 Salaoja  sora  

Hk 

SaSi 
Tayttö SaSi 

Kuva  3.  Eri ojaratkaisut.  
A  jyrkkäluiskainen  syvä avo-oja  
B  loivaluiskainen  syvä avo-oja  
C  loivaluiskainen  matala avo-oja ja salaoja  ojan pohjan  alla  
D  loivaluiskainen  matala avo-oja ja salaoja pientareen  vieressä. 
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MIKÄ KUIVATUSRATKAISU KUIVATTAA TIERAKENTEEN NOPEIMMIN?  

2.3 	Suuret pintavesimäärät sivuojissa 

Vaihtoehdoissa  C  ja  D  avo-ojan pohja  on  usein ylempänä kuin alimmat  ra-
kennekerrokset. 

Ojavedet  eivät kuitenkaan tunkeudu haitallisesti päällysrakenteeseen,  jos 
 ojassa  on  kohtuullinen vietto eikä vesi varastoidu ojaan pitkäksi aikaa. Lisäk-

si luiskaverhouksen tulisi olla melko vesitiivis. 

Salaojat  ohjaavat päällysrakenteeseen päässeen  veden  pois. Vettä läpäise-
vässä pohjamaassa vesi imeytyy pohjamaahan. 

Huonosti viettävät vettä varastoivat sivuojat työntävät vettä päällysrakentee
-seen  myös vaihtoehdoissa  A  ja  B,  jos veden  pinta on  korkealla. 

Kaikissa vaihtoehdoissa sivuojan  on  johdettava  vedet pois tien vierestä. Ne 
eivät saa kerätä vettä tien viereen. Siksi tärkeintä  on  varmistaa vietto  ja 

 poistaa padottavat  kivet.  Tarvittaessa ojaa madalletaan  tai  poistetaan  pa
-dottavat  kivet ym.  

2.4 	Korkea pohjaveden  pinta  

Kaikissa vaihtoehdoissa  on  selvitettävä mihin korkeuteen pohjavesi tien koh-
dalla nousee korkeimmillaan. Pohjaveden  pinnan  nousu rakennekerroksiin 
estetään tarvittaessa noin  0,2 m  päällysrakenteen  alapuolelle sijoitetulla  sa-
laojalla  tai  avo-ojalla. Pohjavesivirtausten kohdalla salaoja sijoitetaan kuiten-
kin yleensä siirtymäkiilasyvyyteen,  jos veden  pois johtaminen onnistuu.  

2.5 	Vettä läpäisevä pohjamaa 

Vettä läpäisevässä pohjamaassa tierakenteen vesi  ja pintavedet  imeytyvät 
suoraan pohjamaahan. Tällöin ei tarvita salaojia eikä varsinaista avo-ojaa. 
Lumikinosten kohdalla  0,3 m  syvyinen ojanne  on  kuitenkin tarpeen. Myös 
viereisiltä osuuksilta läpi virtaavaa vettä varten tarvitaan  oja. 
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YHTEEN  VETO 

3 	YHTEENVETO 

Taulukko  1.  Rakenteiden vertailu  (Sparas).  
A B  

kesä  3(1 2(2 tai 3(3  
kevät  1(8  
tulva ojassa  3(11 4(11  

turvallisuus  (13  2 4  
ulkonäkö  3 2  
kustannukset  3 4  
yhteensä  16 17 tai 18 

C D 
4(4 tai 5(6 

2( 10  
2(12 3(12 

3 tai 5(14 3 tai 5(14 

4 4 
3tai4 5  2tai4 5  
l6tai2l 19tai23  

Tilanne kesällä  
1)Rakenteeseen pääsee erityisesti  ulkokaarteessa luiskan  läpi enemmän 
vettä kuin muissa  vaihtoehdoissa.  Rakenne kuivuu aika nopeasti.  
2) Rakenne  vettyy  alussa hitaammin kuin vaihtoehto  A.  Rakenne kuivuu 
hieman hitaammin kuin  A. 
3)Mikäli sadejaksot  ovat lyhyitä  ja  niiden välissä  on  kuiva kausi, pysyy ra-
kenne keskimäärin  kuivempana  kuin  A. Silttiä läpäisevämmässä pohjamaas

-sa  rakenne kuivuu nopeammin kuin  A,  kun luiska  on  tiivis  (kastuu  hitaasti, 
kuivuu nopeasti alaspäin).  
4) Vettyy  hitaammin kuin  B.  Kuivuu lähes yhtä nopeasti kuin  A  ja  hieman 
nopeammin kuin  B.Silttiä läpäisevämmässä pohjamaassa  rakenne kuivuu 
nopeammin kuin  A,  kun luiska  on  tiivis.  
5) Mikäli  luiskatäyttö halkeilee  tai huuhtoutuu,  vesi lisääntyy rakenteessa. 

 Jos salaoja  ei toimi, kuivatus huononee.  
6) Rakenne  vettyy  pienellä alueella  pientareen  alla.  Vettynyt  alue häviää 

 sateen  loputtua nopeammin kuin  A - C:ssä. Salaoja  pysyy pitkään  sulana. 
Luiskatäyttö  vähentää  veden  imey'tymistä  rakenteeseen. 

Tilanne keväällä 
Kaikki rakenteet  kuivuvat  huonosti.  
7) Alkukeväällä  ojan  ja  sulaneiden rakennekerrosten  välissä voi olla jäätä, 
joka estää  veden  pääsyn ojaan  (kuva  2). Toispuolisesti  aurinkoisella paikalla 

 jääpato  voi kuitenkin sulaa toisesta reunasta yhtä nopeasti kuin  keskitie. 
 Myöhemmin keväällä vesi pääsee  sulan  luiskan  läpi myös kantavan kerrok-

sen kohdalta.  
8) Rakenne kuivuu hitaammin kuin  A. Alkukeväällä  ojan  ja  sulaneiden  ra

-kennekerrosten  välissä voi olla jäätä.  
9)Roudan  sulamisen alussa kantava  ja  jakava kerros eivät pääse kuiva- 
maan, koska matka putkeen  on  pitkä  ja  yhteys putkeen voi olla jäässä. 

 Auettuaan salaoja  nopeuttaa rakenteen sulamista.  
10) Salaoja  sulaa samalla kuin muut kerrokset, mikä nopeuttaa  kuivumista, 

 mutta  purkuaukko  voi olla jäässä.  Jos purkuaukko on  jäässä, vesi kerääntyy 
 salaojaputkeen.  

Tilanne, jossa ojassa  on  tulva  
11) Sivuojat  työntävät vettä  päällysrakenteeseen,  jos veden  pinta on  korke-
alla.  
12)Pienempi  vedenkorkeus  kuin  A:ssa  riittää ohjaamaan vettä ojasta ra-
kenteeseen.  
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YHTEENVETO  

Turvallisuus  ja  ulkonäkö  
13) Vilkasliikenteisillä  teillä turvallisuuden paino  on  suuri.  
14) Pelloilla. 

Kustannukset  
15) Säästää  tiealuetta.  

A 
AB  

SaSi  

B 
AB  

___________________________ 	 SaSi  15-30 m  matkalla  
hkSr 	 1:4  

Hk 	
Sr5mthal  

V  
SaSi 	 1:1,5'1:3 

C 
AB  

Täyttö  SaSi 

SaSi  

D 
AB 	 Salaoja  sora 

Täyttö  Sa  
SaSi  

Kuva  4.  Eri ojaratkaisut  
A jyrkkäluiskainen  syvä avo-oja  
B loivaluiskainen  syvä avo-oja  
C loivaluiskainen  matala avo-ojaja salaoja ojan pohjan  alla  
D loivaluiskainen  matala avo-ojaja salaoja pientareen vieressä. 
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OJARATKAISUJA TIELINJAN TASAUKSEN  ERI OSISSA  

4 	OJARATKAISUJA TIELINJAN TASAUKSEN  ERI 
OSISSA  

avo-ojat  

Bl 

Kuva  5.  Ojaratkaisuja tielinjan tasauksen  eri osissa.  
A  
Vettä kerää vissä notkoissa tarvitaan yleensä  syvät  sivuojat,  koska tien alitse 
tulee yleensä rumpu. Salaojavedet  jotidetaan  tien ali omassa putkessaan  jää

-tymistukosten  välttämiseksi.  

Bl 
Pituuskaltevilla tieosilla,  joissa  veden purkupaikka  on  selkeä, voidaan käyttää 
molemmilla puolin putkellista ratkaisua  ja madallettua sivuojaa. Purku  tulee tien 
etelä puolelle  tai  sisäkaarteeseen.  Putki puretaan osuuden alapäässä.  Jos  tien 
pituuskaltevuus  on  riittävä (^  2  %), salaojat  voidaan purkaa matalaankin avo- 
ojaan  100 m  välein.  

82  
Leikkauksessa pohja vesivirtaus luiskasta tien  alle  katkaistaan ulkoluiskaan  si-
joitetulla salaojaputkella.  
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OJARATKAISUJA TIELINJAN TASAUKSEN  ERI OSISSA  

C 

C  

Cl 	 soraa5m 2Omvälein  

cl  
Vedenjakaja paikoilla voidaan käyttää madallettua sivuojaa. Tullaan toimeen 
myös ilman salaojaa, kun pohjamaa  on  vettä läpäisevää.  

C2  
Leikkauksessa pohja vesivirtaus luiskasta tien  alle  katkaistaan ulkoluiskaan  si-
joitetulla salaojaputkella.  

D  
Tasaisella tieosalla tien toiselle puolelle voidaan jättää syvä  oja, jos  sopivaa 
laskuojaa ei ole lähellä. Parempi  ja kallllmpi  ratkaisu olisi viemäröinti. Peh-
meiköllä avo-ojaa  on  helpompi korjata. Toisella puolella ojaa madalletaanja 
sijoitetaan salaojaputki. Salaojaputken vedet johdetaan sopivin välein tien toi-
selle puolelle syvään ojaan.  Syvän  ojan tulisi olla eteläpuolella, jotta salaojan 
purkuputket  sula  vat  aikaisin. Pellolla peltosalaojien purkusuunta määrää, kumpi 
sivuoja putkitetaan. 
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SUOSITUKSIA 

4 	SUOSITUKSIA  

Vaihtoehdoista  paras  varsinkin kesällä  on D,  jossa  on loivaluiskainen  matala 
avo-oja ja  salaoja  on pientareen  vieressä.  D  edellyttää, että salaoja voidaan 
purkaa. Pelkkää D:tä ei käytetä tasaisessa maastossa, koska purkumandol-
lisuuksia  on  huonosti, ellei käytetä sadevesiviemäriä.  D  edellyttää paikoitel-
len  syvän  sivuojan  käyttöä. 

Uusilla teillä tulisi harkita vaihtoehdon  D  käyttöä varsinkin pituuskaltevilla 
osuuksilla. Ratkaisu  on  kilpailukykyinen myös vanhojen teiden parantamisen 
yhteydessä, voidaan välttää tiealueen leventäminen. Tierakenteesta tulevat 
vesimäärät ovat aika pieniä. Turvallisuuden kannalta saadaan suurin hyöty 
pelto-osuuksilla. Pellon kuivatus vaatii ehkä hieman toisenlaista kuivatusta. 
Pellon kuivatusta  on  käsitelty Tielaitoksen julkaisussa: Pellon kuivatus tien 
kohdalla, josta  osa  on  liitteenä. 

Erityisesti vettä läpäisevillä pohjamaifla suuret  ojat  voidaan poistaa, eikä kor-
vaavia putkituksia tarvita, ellei ympäristön kaikkia pintavesiä johdeta tien 
sivuojia pitkin. 

Toiseksi  paras  on  vaihtoehto  C,  jossa  on loivaluiskainen  matala avo-oja ja 
 salaoja  ojan pohjan  alla.  C  kuivuu hitaammin kuin vaihtoehto  D,  mutta  sala- 

oja  on  helpompi rakentaa vanhaan avo-ojaan. 

Seuraavassa  jo  käyttöön otetun rakenteen putkituksen hintoja. Hinta sisältää 
materiaalin, kaivamisen  ja  asennuksen.  Kyseessä  on  jäykkä salaojaputki: 

- Salaoja  ojan pohjan  alla  (vaihtoehto  C):  hinta  47 mk/m.  Hinta sisältää 
 100 m  välein olevan kaivon  hinnan.  

- Salaoja pientareen  alla  (vaihtoehto  D):  hinta  57 mk/m  (kerrosten teon 
yhteydessä  42 mklm).  Hinta sisältää  100 m  välein olevan kaivon  hinnan. 

 - Salaoja+viemäri pientareen  alla:  hinta  400 mklm.  Hinta sisältää  100 m  
välein olevan salaajakaivon  ja  tarkistuskaivon  hinnan.  

J05  pellon kuivatusta palveleva syvä sivuoja putkitetaan, hinta  on 
50-150 mklm.  

Myös taipuisan salaojaputken käyttöä voidaan harkita käytettäessä pienta
-reelle  sopivaa järeää salaojituskonetta. 
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Sivuojien liikenneturvaifisuuden parantamisratkaisujen  vaikutus  tierakenteen kuivatukseen  

Esitän kunnioittavasti seuraavan lausunnon yllä mainitusta aiheesta. Osakysyrnykset  ja  niiden 
numerointi ovat tilauskirjeen mukaiset. Kussakin kohdassa ehdotan eräitä jatkoselvityksiä  ja 

 esitän lopuksi suppean yhteenvedon tästä tärkeästä tienpidon alueesta.  

1.  Milloin perinteisen  60-ja  70-luvun päätien (yleensä  n. 0,8 msyvyistä) sivuojaa  voidaan  ma-
daltaa  ilman kuivatusongelmia? 

Taustaa 
Kysymyksessä oleva tietyyppi  on  rakennettu useimmiten  v:n  1964  suunnitteluohjeiden mukaan, 
jolloin sivuojat syvenivät olennaisesti - pääasiassa paksuniman päällysrakenteen taida - 
edellisistä,  v:n  1954 ohjeista. Nollatasauksissa  ja maaleikkauksissa ojasyvyys  (tien reunasta) 
suurentui routivassa maaperassajopa  1,5  - 2,0  metriin; matalilla pengerosuuksilla viereisen maan 
pinnasta  1  metrin molemmin puolin. Myöhempien vuosien uudelleenpäällystykset ovat nostaneet 
tien pintaa yhteensä  n. 0,1 - 0,25 m,  mikä tavallisesti ylittää tierungon painuman  ja  ojan pohjan 
nouseman kasvijätteiden yms. vaikutuksesta. Sivuojat ovat siten pikemmin alkuperäistä 
syvempiä, harvoja pehmeikköosuuksia lukuun ottamatta. Kun ojasyvyys  on  varsin  usein paljonkin 
enemmän kuin  0,8 m, on  niiden madaltanunen liikenneturvallisuuden  ja  maisemanhoidon 
hyväksi erillistoimenpiteenäkin erittäin houkuttelevaa. - Myös  1980-90-luvuilla  on  uusille teille 
usein tehty vastaavia ylisyviä sivuojia, vaikka suunnitteluohjeita  on  uusittu  ja monipuolistettu. 

Harkittaessa kuivatukseen  vaikuttavia toimenpiteitä  on  yhtenä lähtökohtana pidettävä vanhan 
tien käyttäytymistä. Kun kysymyksessä  on  rakennettu päätie, sivuojat ovat pintavesiä ajatellen 
momnkertaisesti ylisuuret (pintavesivirtausta  on vain  vähän  tai  ei lainkaan) eikä rakentamatto-
mille teille ominaisia ojatukoksia enempää kuin rankkasadelätäkköjä tavata missään. (Kevättal-
ven sulavesilätäköt riippuvat lähin  a  tien pintakaltevuuksista  ja lunuvallien asianmukaisesta 

 leikkaamisesta, eivät juuri sivuojien koosta.) 

Syväkuivatuksenldn  osalta varsinaiset puutteet näyttävät olevan harvinaisia. Ne esiintyvät 
yleensä maaperän erikoiskohdissa, kuten nnteissä, joissa maansisäinen kalliopinta syöttää vettä 
tierakenteen  alle  tai  pitkien mäkien alapäässä.  jos tierakenteen  sisällä  on  virtaavaa vettä, joka ei 
pääse poistumaan rakenteen ulkopuolelle. Samoin maalaatikoiden  ja siirtymäkiilojen kuivatuk-
sessa  voi olla puutteita; karkearakeisina ne olisi parempi kuivattaa pohjaa myöten kuin jättää 
märäksi. - Kun routavaurioita saattaa  60-70-luvun teillä esiintyä runsaammin,  on  tärkeätä, että 
niiden aiheuuajat selvitetään eikä  panna  vaurioita ilman muuta puutteellisen kuivatuksen syyksi. 

Toisaalta  on  muistettava tien kuivatusjärjestelyjen luonne: väljä mitoitus  ja  riittävä varmuus 
eivät ole turhia  sen  vuoksi, että niitä tarvitaan vuoden mittaan  vain  harvoin. Kuivatuslaitteiden 

 on  selvittävä nimenomaan kaikista odotettavissa olevista vaikeista tilanteista. Silti yleispäätelmä 
etenkin sivuojien osalta  on tyypillisillä 60-70-luvun pääteillä  se.  että hyölyjen, haittojen  ja  kus-
tannusten vertailu  on  vinoutunut  tai  jäänyt kokonaan tekemättä: hvödyt (syvien ojien välttämät-
tömyys) ovat usein liioiuelevaa kuvittelua  ja  haitat (Lurvauomuus. rumuus.  turhat  kustannukset) 
ovat jääneet liian kevyelle pohdinnalle. 
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Sivuojien madaltamisen  edellytykset 

Ratkaiseva peruste syvien sivuojien käytölle  on  ollut  se  luulo, että tien rungosta tihkuu merkittä-
vän runsaasti vettä luiskan läpi ojaan. Vuoden kierrossa näitä tilanteita olisi pitkähkän aikaa  sa-
teiden jälkeen  ja  erityisesti keväällä  lumen  ja  jään sulaessa. Jotta  veden poisthminen  tien rungosta 
olisi mandollisimman varmaa,  on sivuoja  tehty avoimeksi  ja syväksi, tyyppiohjeiden  mukaan 
esim.  0,3 m päällysrakenteen alareunaa  alemmaksi. 

Vettä kertyy tien rungosta sivuojiin kuitenkin  varsin  vähän,  jos  ollenkaan. Satavaa pintavettä 
pääsee tien runkoon vajovedeksi päällysteen rnand. halkeamista  ja  (tätä runsaammin) pientareen 
sorapintaisesta osasta; määrä riippuu pientareen leveydestä  ja sivukaltevuudesta.  Tämän kirjoit-
tajan tutkimuksissa  1970-luvulla  /1/  todettiin kaikesta vuosisadannasta joutuvan vajovedeksi 
soratiellä  n. 10 - 30 %,  päällystetyllä tiellä vaihtelualue  on  suurempi eli  fl. 0 - 30  %.  Tämä, epä-
edullisininiillaan  varsin  huomattava vesimããrä ei kuitenkaan päädy sivuojiin kuin mitättömän pie-
neltä osalta  (alle  1 litralvuosi  tien kutakin  20 pituusmetriä  kohti). Sivuojien sijasta vajovesi etenee 
seuraavasti:  

1) Vajovesi  lisää tien sitomattomien rakennekerrosten kosteutta. Esim. hiekan vesika?asiteetti 
eli vesipitoisuuden vathtelualue tasapainotilan vallitessa  on n. 3 -5  paino-%, jolloin  1 in  hiekkaa 
pystyy pidättämään itseensä  n. 50 - 100  litraa vettä ilman mihinkaansuuntaan tapahtuvaa vir-
tausta. Toisaalta tätä suurta vesikapasiteettia pienentää mandollisen pohjaveden nousun tuoma 
lisääntynyt kapillaanvesi  tai  lämpötilan laskusta aiheutuva vesihöyryn tiivistyminen.  

2) Kun päãllysrakenteen vesikapasiteetti kaikkein märimmissã olosuhteissa täyttyy, vajovesi 
alkaa purkautua painovoiman  ja vedenläpäisevyyden  määräämään suuntaan. Pystysuora valunta 

 ja yhtyrninen alusrakenteeseen, pohjamaahan ja  osittain pohjaveteen asti  on  ratkaisevasti 
ninsaampaa kuin purkautuminen pienellä kaltevuudella sivuojiin  /1, 2/. Sivuojiin  saadaan vettä 
edes vähäisiä määriä  vain  silloin kun alusrakenteessa  on  jokin ehjä  ja  vettä läpäisemätön kerros 
(teoreettisia laskelmia vesimääristä lähteessä  /3/  sekä tämän lausunnon  s. 4-5  ja  13). 

3) Soratiellä  olennainen  osa vajovedestä  haihtuu takaisin ilmaan tien kuivuessa poutasäällä. 
Päällystetyillä teillä haihtumis-kuivumista  on  vähemmän mutta märirrunissä osissa (sorapienta-
reilla) sentään sielläkin. 

Yleensä sivuojiin ei siten saada vajovettä lainkaan. Kuivatusjãrjestelyillä  on  kuitenkin selvit-
tävä myös epäsuotuisiirimista (todellisista, ei kuvitelluista) olosuhteista. Sivuojiin tihkuu vettä 
lähinnä seuraavissa tilanteissa: 

- vajovettä  tien rungosta,  jos päällysrakenne  on  hyvin läpäisevää  ja alusrakenteen  yläosassa  on 
 vettä läpäisemätön kerros (kallio  tai  täysin tiivis eristysrakenne; molemmat erittäin harvinaisia) 

-  pohjavettä tien rungosta,  jos  pohjavesi ulottuu tien päällysrakenteeseen asti (mandollinen  vain 
leikkausosuuksilla  ja nollat.asaus-pehmeiköillä;  ei niissäkään  kovin  usein) 
- vajovettä  (useammin)  tai  pohjavettä (harvemmin) tien ulkopuolelta leikkausosuuksilla  tai 

nollatasauspehmeiköillä.  Jotta vajovesi hakeutuisi sivuojaan eikä pystysuoraan  tai  vinosti alas-
päin kohti pohjavettä, maaperässä  on  vanhastaan oltava poikittaista  veden virtausta. 

Yleistäen: sivuojiin  saadaan syväkuivatettavaa vettä  vain poikkeuskohdissa  ja  epäedullisten 
olosuhteiden yhteisvaikutuksena (runsas vajoveden muodostuminen, vesikapasiteetin "varattuna 
olo" esim. pohjaveden nousun vuoksi). Vesimäärät ovat tällöinkin niin pieniä, että ne eivät 
tarvitse avo-ojaa.  Tien  rungon kuivatusta varten riittää useimmiten umpinainen, mutta vettä 
läpäisevä suoto-oja.  Lähinnä pohjavesien, joskus myös tien ulkopuolisten vajovesien  ja tiealueen 
pintavesien kertymisestä  riippuu, tarvitaanko putkisalaojaa.  Sillä  on  kaikkiaan eräänlainen 
varmistuksen luonne. 
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Vastaus kysymykseen  1  

Tyypillisen, toistaiseksi saneeraamattoman  60-70-luvun paätien sivuojan syvyys  on n. 0,8 - 1,2 
m, leikkauskohdissa  jopa  1,5 - 2,0 m.  Tällainen  oja  voidaan useimmiten madaltaa  0,3 - 0,5  metrin 
syvyiseksi ilman mitään riskeja, täyttämällä  oja  vettä läpäisevällã materiaalilla (kaaviokuva 
tyävaiheista esim. ASTO-tutkimuksessa  /41).  Jotta kuivatus ei huonontuisi, varsinaisista ongel-
mista puhumattakaan,  on madaltaminen  suunniteltava seuraavat seikat huomioon ottaen:  

1. Pintavesien  on  manduttava ojaan kaikissa olosuhteissa. Mitoitustilanne ei juuri synny kesän 
rankkasateiden aikaan vaan joko ailcutalven räntäkeleillä  tai  keväällä, jolloin ojassa  on  lunta ja 

 jäätä. (Kevään sulavesihaitat  on  ojan koosta riippumatta toijuttava vallinleikkuulla  ja sohjo-
ojituksella.) Pintavedet  vaativat  vain  harvoissa poikkeuskohdissa syvemmän ojan kuin  0,3 -  0,5 
m.  Uudelle matalalle sivuojalle  on  saatava myös pintavesien virtaus eli ojalla  on  oltava jatkuva 
pituuskaltevuus purkautuskohtaan asti.  Tårna  seikka saattaa vaatia paikallisesti suuremman  oja- 
syvyyden kuin  0,5 - 0,6 m. 

2. Syväkuivatuksen vesirnäärat  ovat miltei aina niin pieniä, että avouoman koolla ei ole 
merkitystä. Sivuojan täyttömateriaalikin saisi useimmiten olla huonosti vettä läpäisevää  turve-
ym.  sekalaista maa-ainesta, koska  vain  harvoissa kohdissa vettä purkautun sivuojiin. Kun 
rakenne  on  kuitenkin suunniteltava hankalimpien olosuhteiden varalta,  on pääsäännäksi  syytä 
ottaa  se.  että sivuoja tävtetään vettä hyvin läpäisevällã aineksella  ja  vain luiskan pintaosiin 

 käytetään  humus- ym. hienorakeisia  aineksia. Karkeasta täyttömateriaalista  on  hyötyä myös tien 
reunakantavuudelle. Putkisalaojan tarve riippuu lähinnä tien ulkopuolisista vesimäãristä  ja  myös 
tavallista runsaanipien pintavesien tarvitsemasta varmistuksesta.  

3. Jos syväkuivatuksen  osalta tiessä  on  ollut puutteita (pohjavesi haitallisen korkealla; tien 
ulkopuolelta virtaa vajo-  tai  pohjavettä tien  alle),  ne eivät poistu ojaa täyttämällä. Syväkuivatus 

 on koriattava  erikseen (salaojin, suodattimin, lisätyin kaltevuuksin  tai erikoisjärjestelyin),  mutta 
samassa yhteydessä voidaan harkita myös ylisyvien sivuojien osittaistäyttöä.  

4. Rumpujen läheisyydessã  on  muistettava runipuviiste eli  n. 5  - 15 m  pituinen kiilamainen 
sivuojan syventäminen (oik. madaltamisesta t•en) vanhan rumpuaukon tasoon. Rummun 
pidentäminen voi joskus olla tarpeen, kun sivuoja loitontuu. - Sivuolarumpu tieliittymässä saattaa 
tarvita sivuojan pitamisen vanhassa syvyydessään pitemmänkin  matkan.  Ennen sitä  on  kuitenkin 
varmistuttava siitä, että  ko.  liittymässä ylimalkaan tarvitaan rumpu eli että liittymän yläpuolinen 
valuma-alue  on  huonosti läpäisevässä maaperässä ainakin  0,1 -  0,5 ha  ja  hyvin läpäisevässä maa-
perässä tätä olennaisesti suurempi. (Sivuojarumpuja  on pääteillä  aika vähän.) 

Kaikkiaan  on ylisyvien sivuojien madaltaminen kuivatuksen  kannalta  varsin  riskitöntä. Tämän 
kirjoittajan tuntem.issa esimerkkitapauksissa ei missään ole  tullut  vastaan kielteisiä kokemuksia 
sivuojan pienentymisestä. Samoin  talviset routanousut ja  kevätkauden kantavuuden alentuminen 
ovat olleet riippumattomia sivuojan syvyydestä  /1/;  tien reunakantavuushan päinvastoin paranee 
tuntuvasti luiskan loiventamisen ansiosta  /5/.  

Lisätutkimusten  tarve 

Lisätutkimuksia  ja  -kokemusta tarvittaneen lähinnã töiden järjestelyn  ja työtekniikan  suhteen, ei 
niinkään itse kuivatuksen toimivuuden osalta. Tutkimusaiheita olisivat ainakin seuraavat: 

- Työtekniikka:  vanhan luiskan pintamateriaalin poistaminen  ja uusiokäyttö luiskaverhoukseksi 
ojatäytän  jälkeen. Täyttömateriaalin tiivistäniinen? 

-  Jos sivuoja  täytetään putkettomaksi suoto-ojaksi, mitkä ovat hyväksyttäviä materiaaleja (ei 
tarpeettoman tiukkoja vaatimuksia, mutta vedenläpäisevyys  ja  kantavuus  on  varmistettava). 

-  Jos sivuojarumpuja on  runsaasti (lähinnä rakennetuilla alueilla  tai  alemman luokan teillä), 
onko edullisempaa siirtää rumpua vai antaa uuden ojan kaartua aina sivuojarummun kohdalla 
lähemmäksi tietä?  
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2.  Milloin ojan  madaltaminen  on korvatiava salaojalla?  Mihin  ja  millainen  salaoja  tarvitaan?  

Sivuojan madaltaniisen  tavoitteet  ja  periaatteet ovat salaoja-vaihtoehdossa samat kuin putketto
-massa täytössä.  Kun salaoja aiheuttaa aina enemmän tyota ja  kustannuksia, olisi tiedettävä etukä-

teen, milloin kalliimpi vaihtoehto  on  tarpeen. Seuraavassa  ensin  eräitä laskekna-tarkasteluja. 

Kuivatettavat vesimäärät 

Vajoveden maksiminäärä  putken purkuaukon kohdalla voidaan arvioida seuraavalla kaavalla  /3/: 

Q = v  i  x  B x  L,  jossa  Q = kuivatettava  vesimäärä (m3/vrk)  
v = vajoveden  osuus mitoitussateesta 

= mitoitussateen rankkuus (m/vrk)  
B =  yhteen ojaan kuivatettavan tiealueen leveys  (m) 
L =  salaojan pituus  (m)  

Koska vajoveden kertyminen  on  hidasta,  on mitoitussateeksi  sopivampaa ottaa mm/vrk (-) 
m./vrk) kuin pintavesilaskelmien mn-i/h. Suomessa esim. joka kymmenes vuosi sattuva suurin 
vrk-sadanta  on n. 45 mm (-) 0,045 m/wk). Jos tieleveyden  puolikas (= puolet ajoradasta + 
piennar + sisäluiska salaojaan asti)  on = 8 mja  salaojan pituus olisi =  100 mia vajovettä kertyisi 
10 %  koko  sateesta, olisi suurin kuivatettava vajovesintäärä putken päässä seuraava:  

Q=0,1 <  0,045 <8>< 100 = 3,6m3/vrk = 0,04 lIs  

Käytännössä vajoveden suurin virtaama asfalttitien  100 m  pitkässä salaojassa  on  suuruus-
luokkaa  0,0 - 0,1 lIs,  useammin lähempänä ala- kuin ylärajaa. Määrä kasvaa olennaisesti, ios 
salaoja sijaitsee suoraan (madalletun) sivuojan pohjan alapuolella  ja  pohjaa ei ole verhoiltu vettä 
läpäisemättömäksi. Tämä sijainti ei ole suositeltava eikä  se  ole edes luontainen paikka salaojalle. 
Samoin vajoveden määrä kasvaa,  jos  sitä saadaan myös tien ulkopuolelta, mikä edellyttää 
maaperässä lähellä pintaa vanhastaan olevaa poikittaisvirtausta.  

Jos salaoja  sijaitsee pohjaveden  pinnan  alapuolella, vesimäärät ovat moninkertaisia, mutta 
riippuvat ratkaisevasti putkeen johtavien maakerrosten vedenläpäisevyydestä. Teoreettinen kaava 

 on  seuraava  /3/: 

Q=kxnf/njxHxL 	jossa  
Q = purkautuva  vesimäärä (m3/vrk)  
k =  maa-aineksen vedenläpäisevyys (m/vrk) 

nf/nd = maansisäisessä virtauksessa  kanavien lukumäärän 
suhde yhtä leveiden painekaistojen lukumäärään  

H = painekorkeus =  etäisyys pohjaveden alkuper. prnnasta 
salaojaputkeen  (m)  [ellei pohjavesi ole paineellista] 

 L =  salaojan pituus  (m) 

Lukuarvo-esimerkki. Otaksutaan tien ulkopuolisen maaperän karkeimman aineksen olevan 
hienoa hiekkaa, jolloin  sen vedenläpäisevyys  on  suuruusluokkaa  1 m/vrk. Maaleikkauksessa on 
painekorkeutena H = 2 m  ja  salaojan pituus purkukohtaan asti  L = 100 m. Suhteeksi n'/n<j  muo-
dostuu likimain =  3/8  ja koko initoitusvesimääräksi  Q = I x  3/8 x  2 x  100 =  75 m /vrk = 0,9 
lis. Hienoainespitoisessa  maaperässä  (Mr, Si)  voi mitoittava pohjavesivirtaama jãädä  0,1 L1s:n 

 tienoille  tai allekin  (niissäkin  on rakoja tai läpäisevämpiä "söörejä"),  kun taas poikittaisten 
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vesisuonien  yhteydessä  se  voi nousta jopa  5 - 10 lis:n vaiheille. Vajovesi  tuo tähän oman, joskin 
pienen lisänsä. 

Pohjaveden määrä voidaan arvioida myös lähtien likimääräisistä, maalajista riippuvista 
valuma-arvoista. Esim. hiekkamaaperässä mitoitusvaluma olisi yleistäen  n. 7 lIs  x  ha /3/. Poikit-
taissuunnassa  likimain tasaisen maaston salaojan valuma-alueen leveys  On fl. 15 m /3/,  jolloin 

 100 m  pituisen ojan valuma-alueeksi muodostuu  n. 0,15 ha. Mitoitusvesimäärä  olisi tällöin 
suoraan =  0,15 x  7  = 1,0 lis  eli hyvin lähellä yllä laskettua tulosta  0,9 1/s. 

Tarkemniat  laskelmat edellyttäisivät kohdekohtaisia vedenläpäisevyys-  ja pohjavesimittauksia, 
 mikä olisi liioiteltua toiminnan suurpiirteisyyteen  ja  vaihtoehtojen vähyyteen (putkioja  tai  pelkkä 

suoto-oja)  nähden. 

Putkisalaojan  ja suoto-ojan kapasiteetti  

Tiesalaojana  käytetään tavallisesti muoviputkia (PEH  tai PVC),  joiden sisähalkaisija  on vä-
hintã.än 100 mm. Jos  putken pituuskaltevuus  on esim. 0,4 % ( kuivatusohjeiden /6/ vähimniäis

-arvo), putken teoreettinen maksimivirtaama eli kapasiteetti  on n. 6 lis n. 500 m3/vrk. Jos kalte-
vuus on 1 %,  kapasiteetti nousee  n. 9 lis:iin.  Näinä ovat niin suuria lukuja, että kutakuinkin 
kaikissa pohjaveden  pinnan alapuolisissa  olosuhteissa  100  mm:n putki riittää moninkertaisesti 
kuivatustarpeeseen nähden. Sisahalkaisijaltaan  150  mm:n putken kapasiteetti olisi  0,4 %:n kalte-
vuudella n. 17 Iis.  

Umpinaisen suoto-ojan virtauskapasiteetti lasketaan kaavalla  

Q = k x  A x  ,  jossa  Q = virtaama (m3/vrk) 
k = suoto-ojan vedenläpäisevyys (m/vrk)  
A = suoto-ojan (läpäisevän aineksen) po  •pinta-ala  (m2)  

= suoto-ojan hydraulinen putous  H/L  
Yksinkertaistaen:  H = suoto-ojan  koko poikkileikkausalan 
keskimäãräinen  korkeus  (m) purkukohdasta =  puolet suo-
to-oj  an  korkeudesta + pohjan pituuskaltevuus  
L = suoto-ojan keskipituus = puolet ojajakson pituudesta. 

Lukuarvo-esimerkki karkealla soralla täytetystä suoto-ojasta, pohjan kaltevuus =  1 %: 

k = 1000 m/vrk 
2 A= 0,Sm 

H= 0,5m 
L = 50 m 

=  0,5/50  + 0,01 = 0,02 

Q=l000xO,8xO,O2 	16m3/vrk=n.0,191/s  

Jos  oja  täytetään karkean soran sijasta runsaasti luonnonkiviä sisältävällä somerolla,  sen 
 kapasiteetti yllä esitetyissä olosuhteissa nousisi suuruusluokkaan  0,2 - 0,5 L/s.  Toisaalta kaikissa 

suoto-ojissa  on  saatava riittävä todennäköisyys sille, että liettyvãä hienoainesta ei ole tulossa mis-
tään suunnasta niin paljon, että ojan kapasiteetti heikentyisi olennaisesti. 
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Vertaamalla suoto-ojan kapasiteettia kuivatettavim vesimääriin havaitaan, että soratäytteinen 
suoto-oja  tyydyttää hyvin vajoveden normaalin kuivatustarpeen.  Jos vajovettä  odotetaan poik-
keuksellisen runsaasti, (maaleikkauksesta, pintavedestä), kapasiteettia  on  syytä lisätä lähinnä 
karkeammalla täytteellä, toissijaisesti salaojaputkella..  Jos  taas ollaan pohjaveden  pinnan  ala-
puolella  ja  pohjavettä saattaa esiintyä runsaasti, pelkkä suoto -oja  on  niukka. Pääsäärmöksi 
putkisalaojan tarpeeseen muodostuu siten seuraava: putki tarvitaan,  jos kuivatettavana  on  vir-
taavaa pohjavettä, mutta muulloin selvitään karkeatäytteisellä suoto-ojalla. 

Salaojaputken  sijainti 

Jotta sivuojan täyttä olisi yksinkertaista  ja  halpaa myös putkivaihtoehdolla, putki tulisi voida 
sijoittaa likimain avo-ojan pohjalle, ilman suurehkoa erillistä kaivua.  Jos  tien sisäluiskan 
kaltevuus  on 1:2,5 - 1:3  ja  syvyys =  1 m,  putki tulisi  2,5  - 3,0  metrin päähän tien reunasta. 
Etäisyys  on  tällöin suurempi kuin uusien teiden kuivatusohj een  /6/ 0,5  -  1,5 m,  mutta tätä ei 
voida pitää haittana. Pohjaveden kannalta kuivatusolot pysyvät ennallaan eli salaoja ei ole  sen 

 kauempana tiestä kuin entinen avo-ojan pohjakaan. Samalla putki tulisi uuden sisäluiskan  alle,  n. 
0,7 - 1,0 m  uuden sivuojan pohjasta tielle päin. Tämä kutakuinkin riittää estämään tarpeetonta 
pintaveden valumista salaojaputkeen, kun avo-ojan pohja verhotaan vesitiiviiksi. 

Salaojan syvyys määräytyy vanhan sivuojan pohjan mukaan, mutta ojan pohjalle tehdään  0,3 - 
0,4 m  leveä asennuskaivanto (j:,utken  alle  0.05 - 0,1 m asennussoraa).  Huomioon  on  otettava 
myös  se,  että  oja  on  kyettävä purkauttamaan, minkä lisäksi salaojan kaltevuuden tulisi olla 
vähintään  0,5 %.  Jäätymistä ei juuri tarvitse varoa muualla kuin purkuaukon luona; lumivalli 
yleensä estää melko matalankin salaojan jäätyrnisen. 

Vastaus kysymykseen  2 

Sivuojaan  on  sijoitettava pelkän suoto-ojan sijasta putkisalaoja seuraavissa olosuhteissa:  

1.  Periaatteessa aina kun pohjaveden  pinta  korkeimmillaan ylittää vanhan sivuojan pohjan tason 
eli sivuoja kerää myös pohjavesiä. Tämä tilanne vallitsee lähinnä hienorakeisilla maaleik-
kausosuuksilla  ja  usein myös alavan maaston matalilla penkereillä.  

2.  Putki  on  tarpeen myös mandollisten poikittaisten pohja-  ja vajovesivirtausten ("vesisuonien") 
 varalta. Virtaus  on  mandollinen hyvin epähomogeenisessa maaperässä erityisesti lähellä pintaa 

olevien kallioesiintyrnien yhteydessä.  

3.  Poikkeustapauksissa putki tarvitaan myös:  
a) Jos pintavesivirtaus on  vanhastaan runsas  ja  uuden sivuojan riittävyvs  on  epävarma 

kohdan ahtauden tms. erityisseikan vuoksi. Tällöin salaoja vannistaa ojan riittävyyttä 
tilapäisten  tukosten  varalta, kun ojan pohja jätetään vettä läpäiseväksi.  

b) Jos  viereisen pellon imuojat  on purkautettu  tien syvään sivuojaan,  on  ojaa macla!-
lettaessa rakennettava tilalle uusi kokoojaputki.  

4.  Putki voidaan yllä esitetyistä pääsäännöistä poiketen jättää pois,  jos  sille  on  vaikeata saada 
riittävää kaltevuutta  tai purkautusta (esim.  pitkä tasainen tieosuus, jossa virtaus  on  vähäistä). 
Milloin  putkisalaojalla ei ole toimintaedellytyksiä,  on  edullisempaa jättää putki kokonaan pois. 

Kaikkiaan putki-vaihtoehtoa tarvitsevia tieosuuksia  on vain  vähän verrattuna niihin kohteisiin, 
joissa sivuojien osittaistäyttö riittää ilman putkea. 
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Salaojan sijainti  ja tvvpit:  

1. Salaoja  saadaan suunnitella vanhan sivuojan pohjalle, mutta vähimmäiskokoinen asennuskai-
vanto  (alle ja sivuile salaojasoraa) tuonee  niin paljon lisävarmuutta, että  se  kannattaa toteuttaa. 
Silttimaaperässä tarvitaan myös suodatinhiekka  tai  -kangas.  

2. Riittävä kaltevuus (vähintään  0,4 %;  mieluiten vakio  tai  alaspäin hiukan kasvava)  ja 
purkautus  selvästi avo-ojan pohjaa  tai maastokohtaa  ylempänä  on  varmistettava. Purkautusta 
juuri ennen rummun yläpäätä  on  syytä välttää, jottei rumpu jäätyisi salaojavesistä. Salaojan 
laskuputki  on  aihetta lärnpöeristaa,  jos  se on  vaarassa jäätyä.  

3. Salaojan päätyyppi  on PEH-muoviputki, sisãhalkaisijana 100 mm.  Suotuisissa olosuhteissa 
(vähän vettä,  vanna kaltevuus)  riittää pienempikin putkikoko, mutta pienehkön säästön vuoksi ei 
riskejä kannata ottaa. 

Lisätutkimusten  tarve  

Putkisalaojien  käytössä  on  paljon tutkimuskohteita. Suoto-ojia korvaavien salaojien osalta näitä 
ovat  mm.  seuraavat: 

-  Useita vuosia vanhojen  (2-kaistaisten  teiden) salaojien toimivuus: onko putki ollut tarpeen; 
tavataanko tukoksia tms. puutteita; mitä yleensä niukka kunnossapito  on  vaikuttanut salaojien 
tehoon? 

- Salaojasoran edullism  levitys-  ja tiivistyskalusto  (käykö samanlainen levitysvaunu kuin pelto-
salaojituksessa), huomioon ottaen putken paikallaanpysymisen varmistus? 

-  Kuinka pitkä salaoja saa olla eri kaltevuuksilla, jotta liete-  tai  tarkastuskaivoja  ei tarvittaisi 
lainkaan? (Muoviset kaivot eivät ole kalliita, mutta turhaankaan niitä ei kannata rakentaa.) 

-  Mikä  on  tehokkain tapa torjua salaojan laskuputken tukkeutuminen jäätymällä?  Jos laskuputki 
 syöttää vettä toisinaan talvikautenakin, tuottaako tämän purkuveden jäätyminen ongelmia?  

3.  Millainen  pintavesien ohjausjärjestelmä  tarvitaan,  jos  ojan pohja  on  selvästi  alimpia raken-
nekerroksia  ylempänä? Voisiko vesi virrata ajasta  rakennekerroksiin?  Mitä haittaa siitä voisi 
olla  ja  miten haitat voidaan estää? 

Matalan sivuojan pintavedet 

Tilanne, jossa sivuojan pohja  on alimpia rakennekerroksia  ylempänä, vallitsee kaikissa matala-
ojaisissa poikkileikkauksissa, sekä alunperin sellaisiksi rakennetuissa että myöhemmin madalle-
tuissa. Sikäli potentiaalista havaintoaineistoa  on  Suomenkin teillä  ja (viemãröimättömillä)  ka-
duilla melko paljon. Matalan ojan aiheuttamia haitallisia vuotoja tien rakennekerroksiin tavatta-
neen  vain  harvoissa poikkeustilanteissa, esim. silloin  jos sulamisvettä  on  runsaasti,  oja  eteenpäin 

 on  tukossa ja  yhteys ojasta vinosti tierakenteeseen  on  sulanut aikaisemmin kuin ojan pohja. 

Sivuojan  pohjan  ja luiskien  tulisi periaatteessa olla vettä läpäisemättömiä, jotta vesi ei pääsisi 
ojasta alaspäin  ja epäsuotuisissa  oloissa myös rakennekerroksiin. Pintavesi muuttuu vajovedeksi 

 ja  etenee vinosti  tai  pystysuoraan alaspäin kohti pohjavettä aina kun siihen  on  mandollisuus, 
mutta pintaveden karkaaminen rakennekerroksiin asti vaatii läpäisevän ojapohjan lisäksi vettä 
johtavan yhteyden keskemmälle tietä. Vaikka tämä tilanne ei liene  kovin  harvinainen, varsinaista 
haittaa siityä koituu vasta kun vettä  on  huomattavan runsaasti eli yli tierungon vesikapasiteetin.  
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Tien  kuivatus  on  olennaisesti kvantitatiivinen, ei  vain kvalitatiivinen  asia eli haittojen kannalta 
 veden  määrä  on  tärkeämpi kuin  se,  onko vettä lainkaan. Arkinen vertaus:  jos kumisaappaalla  on 

astuttu  naulaan, saapas alkaa vuotaa  ja  jalka kastuu epämiellyttävästi. Mitkään muut reiät eivät 
riitä kuivaamaan jalkaa. Saapas  on käyttökelvoton,  ellei pientäkin vuotokohtaa korjata aivan  tu -

viiksi. - Tierunko  ei ole lainkaan vastaavalla tavalla herkkä: vettä saa tihkua vaikka useammasta - 
kin  reiästä. Tiermiko imee vaivattomasti pienehkön vesilisäyksen  ja  toisaalta (vapaa) vesi löytää 
usein väylän eteenpäin  tai  alaspäin. Haitat alkavat vasta  jos  rakenne kyllästyy ainakin  piste-
kohtaisesti. 

Sivuojan  ei siten tarvitse olla vesitiivis kaukalo vaan tavanomainen hienorakeinen luiska- 
materiaali  ja nurmetus-verhous riittäa.  (Ajan oloon  oja  pikemmin tulee entistä lãpäisemättö-
mämmäksi kasvijätteiden  ja  lietteen vaikutuksesta.) Esim. kuivatustutkimuksissa  /1/  ja  /7/  ei 
havaittu ojista peräisin olevan pintaveden aiheuttamaa vesipitoisuuden kasvua tien rungossa vaan 
vesipitoisuuden muutokset vastasivat  varsin  pitkälle pohjaveden korkeuden muutoksia. 

Pintavesien kuivatuksessa  ansaitsevat nykyistä suurempaa huomiota mielestäni seuraavat seikat: 
-  Sekä ajoradan että erityisesti pientareen sivukaltevuudet ovat usein liian niukat - lätäköt 

monine haittoineen ovat tarpeettoman yleisiä. 
- Sivuojalta  puuttuu usein jatkuva pituuskaltevuus  tai  alkuperäinen pituuskaltevuus  on  pienenty-

nyt olemattomiin. 

-  Rummut ovat toisinaan tarpeettoman syvãllä, jolloin niille  on  vaikea järjestää riittavää  pituus-
kaltevuutta  ja  ne ovat alttiita tukkeutumaan. Myös aukon ylimitoitus (paljon yleisempää kuin 
alimitoitus) aiheuttaa peitesyvyys-  ja sivuojien järjestelyongelmia. 

- Leikkausluiskien syöpymien  ja valumisen  torjunta  on mm. moottoriteillä kehittymätäntä 
(luiskasalaojin, kouruin,  sopivin verhousmateriaalein). Poikittaiset vajovesi-  ja pohjavesivirtauk

-set  olisi katkaistava erillisellä rinne-  tai syväsalaojalla.  

Hankalat poikkeustapaukset 

Pintavesi  ja  muu vapaa vesi etenee aina painovoiman  ja vedenlãpäisevyyden  määräämään 
suuntaan. Sivuojasta vesi pääsee rakennekerroksiin,  jos sinne  on  vettä johtava yhteys  ja  pääsy  on 

 helpompi kuin valua ojaa pitkin eteenpäin  tai imeytyä  ojan pohjan läpi suoraan alaspäin, varsi-
naisen tierakenteen ohitse. Vanhan ojan osittaistäytön yhteydessã saattaa tällaisia epäsuotuisia 
tilanteita syntyä seuraavissa tapauksissa:  

1) Uudella sivuojalla  on -  pysyvästi  tai  tilapäisesti - olematon pituuskaltevuus  ja  samanaikai-
sesti sisäluiska  on verhoamaton,  vettä hyvin läpäisevä (esim. louherakenteinen)  ja  vielä tien 
rakennekerrokset viettävät keskitien suuntaan.  

2) Ojan pituuskaltevuudesta riippumatta alkukevään sulavesi patoutuu paikoittain jäätukosten 
vuoksi sivuojaan, josta vesi sulattaa onkalon sisäluiskan läpi tien runkoon. Lisäehtona tässäkin 
vääränsuuntaiset kerroskaltevuudet (esim.  koko  tien painumisen takia), jolloin tien runkoon 
saattaa syntyä vatimainen vesipesä.  

3) Suoto-ojaa pitkin virtaa runsaasti (matalan ojan pohjalta  tai  tien ulkopuolelta peräisin olevaa) 
vajovettä, mutta  sen  eteneminen pysähtyy, kun suoto-oja  muuttuu läpäisemättömäksi (raken-
nusvirhe). Vesi saattaa läytää väylän kohti tien runkoa. Vaikka virtaus tapahtuisi päällys- 
rakenteen alapuolella, voi materiaalista riippuen kapillaarisuus muodostua merkittäväksi. 

Yllä mainittujen, luonteeltaan aina poikkeuksellisten tilanteiden haitat riippuvat  veden  mää-
rästä  ja  tien rakenteesta. Kesäkauden vesivuodot ovat vähemmän kriittisiä kuin talvikautena 
tapahtuvat, koska routimishaittoihin tarvitaan vähemmän vettä kuin kantavuuspuutteiden 
syntyyn. Ylimääräisen  veden  nopea poistuminen luonnollisesti auttaa asiaa. Suuriin vauriothin 
tarvittaneen yleensä jatkuva, vuosia kestänyt vuototilanne. 
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Haittojen torjuminen edellyttää kohdekohtaista vaurion tyypin  ja  syiden selvittelyä.  Aina  ei ole 
varmaa, mistä liika vesi  on  peräisin  ja  onko kysymys ensi sijassa kuivatuksen puutteista vai 
pikemminkin epähomogeenisesta  ja routivasta tierakenteesta.  Jos  kuitenkin  on  ilmeistä, että 
matalasta ojasta pääsee runsaasti pintavettä rakennekerroksiin, vuoto  on  sopivalla tavalla 
tukittava tiivistämällä luiskaa  tai  parantamalla ojan kaltevuutta. 

Vastaus kysymykseen  3 

Pintavesien  johtaminen madalletussa sivuojassa ei yleisesti ottaen tuota ongelmia korkeussijain-
tinsa vuoksi. Vaikka vuotoa alaspäin tapabtuisikin,  se on  haitallista lähinnä  vain  silloin  jos 

 kerrokset viettävät tien keskustaa kohti  tai vajovettä  voi muusta syystä varastoitua runsaasti tien 
runkoon. Matalien sivuojien teihin liittyy seuraavia näkökohtia sivuojien riittävyyden lisäksi (ks. 
edellä kysymys  1): 

1. Ojalla  tulee olla jatkuva pituuskaltevuus laskuojaan  tai  muuhun purkukohtaan asti. Ojan 
mataluus helpottaa tätä tavoitetta, koska pelivaraa  on  enemmän kuin tyypiltään syvillä ojilla. 
Kaltevuutta saadaan aikaan myös ojajakson yläpäätä  tai painanteita  nostamalla, ei alinomaa 
kaivamalla lisää.  

2. Madaltamisen  yhteydessä  oja  kannattaa verhoilla niin tiiviiksi kuin  se  tavanomaisella 
vanhasta sisäluiskasta saadulla humusmaalla  ja sen nurmetuksella  käy päinsä. Muu viimeistely 
saattaa vaatia lisää multaa  ja  se on  tietysti hyväksi myös ojan tiiviydelle.  

3. Vanhojen rumpujen sovittaminen madallettujen sivuojien yhteyteen vaatii ojan yläpuolella 
rumpuviisteen (ks. kysymys  1),  alapuolella lyhyen  syvän sivuojan  tai putkituksen,  ellei kysymys 
ole laskuojarummusta.  Jos rumpu on  tarpeen uusia,  se  voidaan useimmiten nostaa ylemmäksi 
peitesyvyyden  tai yläpuolisen  maaston kuivatuksen kärsimättä. Nosto antaa samalla mandolli-
suuden suurentaa runimun pituuskaltevuutta. Hyvin niukalla peitesyvyydellä  on  harkittava kahta 
rmnakkaisputkea.  

4. Ylempänä sijaitsevan sivuojan vesi pääsee rakennekerroksiin  vain  niissä poikkeustapauk-
sissa, joissa sisäluiskan alaosa tien päällysrakenteeseen asti  on  vettä läpäisevää  ja  joissa rakenne- 
kerrokset viettävät tien keskustaan  tai  ovat likimain tasaiset. Lisäksi vuotokohtaan  on  tultava 
runsaasti vettä.  

5. Rakenteeseen vuotaneen  veden päähaitat  liittyvät lähinnä epätasaiseen routanousuun. 
Tuntuvia töyssyjä saattaa esiintyä sinänsä routimattomassakin rakenteessa, mikä osaltaan 
paljastaa vuotaneen  veden  olevan vian syynä.  

6. Haitat  on torjuttava tukkimalla  vuotokohdat (luiskan verhous, tarvittaessa luiska-aineksen 
vaihto, pituuskaltevuuden lisääminen). 

Lisätutkimusten  tarve 

Matalan sivuojan haitallinen vuotaminen  ja sen  vaikutukset tarjoavat  mm.  seuraavia lisätutki
-musten  aiheita: 

- Inventaari matalaojaisilla,  mutta salaojattomilla,  1960-luvulla  tai  myöhemmin rakennetuilla 
teillä  ja  kaduilla: löytyykö ilrneisiä vuotokohtia? Onko syynä lähinnä läpäisevä ojan pohja vai  sen 

 lisäksi puuttuva pituuskaltevuus?  

-  Jos  löytyy suurehkoja routa-  tai kantavuushaittoja,  jotka voidaan osoittaa enemmän vajo-
vedestä kuin hienorakeisista maa-aineksista johtuviksi, millainen  on  ko. tienkohtien  rakenne  ja 
kaltevuussuhteet?  Mikä  on  tien eri kerrosten vesipitoisuus eri ajankohtina? 
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4.  On/co  eri radcaisujen kunnossapito/custannuksilla suuria eroja? 

Rakennettujen teiden kuivatuksen hoito  on  vanhastaan ollut niukkaa siten, että ennalta ehkäisevä 
kunnossapito  on  ollut vähäistä  ja  vasta akuutteihin tulviin ym. haittoihin  on  puututtu (esiin.  /81). 

 Yleisten teiden kunnossapitotilastoista  /9/  ei  nay,  kuinka esim. ojien kunnossapito jakautuu eri-
tyyppisille teille, mutta  on  ilmeistä, että pääosa suoritteista  on  ojien täydennyskaivua, joka koskee 
vanhoja rakentamattomia teitä. 

Tilastoista selviää vielä vahemmän  se,  kuinka kustannukset jakautuvat rakennettujen, mutta 
erilaisen poikkileikkauksen omaaville teille. Vertailut erityyppisten avo-ojien  ja  salaojien  välillä 

 on  siten tehtävä tarkastelemalla tiettyjä luiskiin  ja  ojiin kohdistuvia osatehtäviä. 

Otetaan vertailuun kolme sivuojatyyppiä nollatasaustilanteessa,  kuva  1.  Otaksutaan sisäluis
-kan  kaltevuudeksi  1:2,5  (alunperin  1:3,  mutta uudelleenpãällystämisten johdosta jyrkentynyt)  ja 

 ojan syvyydeksi tien reunasta =  1,2 m.  

Vaihtoehto  I:  oja  ennallaan 

Vaihtoehto  II:  oja  täytetty soralla  ja  verhoiltu vanhan sisäluiskan materiaalilla kaltevuuteen  1:6  

Vaihtoehto  III:  kuten  II,  mutta pohjalle sovitettu salaojaputki ympãrystäyttöineen, mand. kaivoi-
neen  ja  laskuputkineen.  

I: Oja  ennallaan, sisäluiska  1:2,5 

II: Oja  täytetty, sisäluiska  1:6  

/  

5  >—_ - - 
huinusmaa välivaras- 

1oivennustayttö— 	« --_- 	 ton  kautta loiven- 
+ verhous 	 nustäytöksi  

Sr 

III: Oja  täytetty + salaoja 

 Sr  

muoviput  kl 
Kuva  1.  Sivuojan osittaistäytän  vaihtoehdot kunnossapidon vertailua varten. 

Kunnossapitoa vaativia töitä, joissa siten voi syntyä myös kustannuseroja ovat seuraavat:  
a) luiskien syöpymätja  niiden korjaus  
b) luiskien niitto  
c) luiskien (tiealueen) puhtaanapito  
d) rumpujen  ja  laskuojien  kunnossapito,  jos  niissä  on  eroja eri vaihtoehdoissa  
e) salaojilla:  salaojan toimivuuden tarkastus, kaivojen  ja  laskuputkien  tarkastus  
f) salaojilla:  kaivojen tyhjennys tarvittaessa lietteestä, laskuaukkojen ympäristön puhdistus, 

mand. putkitukosten korjaus (harvinainen)  
g) talvihoito:  eroaako lumenpoisto eri vaihtoehdoissa. 
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Seuraavassa arvioidaan kustannuseroja  ja  niiden suuruutta eri vaihtoehdoissa.  

a) Luiskien syöpymistä  tavataan korkeita leikkausluiskia lukuun ottamatta niin harvoin, että 
niistä ei juuri kerry korjattavaa. Periaatteessa loiva luiska syäpyy vähemmän  ja  on  siten 
edullisempi.  

b) Luiskien niitto:  loiva luiska  1:6  tuottaa  n. 10 %  pienemmän nurmetuspinta-alan verrattuna 
 1:2,5 -luiskiln  (kuva  1). Niittomäärä pienentyy  teoreettisesti yhtä paljon  ja  työ  on loivassa 

luiskassa  huomattavasti helpompaa. Käytännössä eroa ei paljon synny,  sillä niitto  tehdään 
yleensä vakiolevyisenä kerta-ajona tien reunalta lähtien, jolloin luiskien yhteispinta-alalla ei ole 
merkitystä. (Ero  on  paljon suurempi uudella tiellã,  jos  se  alunperin suunnitellaan matalaojaiseksi. 
Luiska-ala pienentyy silloin  20-50  %,  mikä  jo  tuo hoitosäästöjäkin.) - Joka tapauksessa matala 

 oja  on niiton  kannalta periaatteessa edullisempi.  

c) Luiskien puhtaanapito:  pienempi luiska-alue helpottaa puhtaanapitoa, vaikka roskien määrä 
pysyy vakiona. Toisaalta loivissa luiskissa roskat näkyvät  ja  häiritsevät pahemmin, mikä  on 

 omiaan lisäämään työmäärää. Eri vaihtoehdot ovat kutakuinkin saman arvoiset.  

d) Rummut  ja laskuojat: jos  rumpujen määrä  on  vakio, niiden hoito  on  silloin helpompaa,  jos  ne 
 on  matalien sivuojien ansiosta voitu sijoittaa suurempaa kaltevuuteen. Samoin rummun päiden 

syöpymiä  on  periaatteessa vähemmän. Kãytännössä rumpuja hoidetaan niin vähän, että mainitta-
via kustannuseroja tuskin syntyy. (Uusilla teillä rumpukustannukset voivat välillisesti pienentyä 
sikäli, että matala sivuoja kannustaa harkitsemaan tarkemmin, tarvitaanko rumpua lainkaan - 
nykyisistä rummuista tietty  osa  on  paikkaansa turhia.)  

e) ja  f) Salaojat:  salaojan toiniivuuden tarkastus, kaivojen  ja laskuputkien  tarkastus, kaivojen 
tyhjennys tarvittaessa, muu kunnossapito. Näinä vaihtoehdon  ffi  työt tulevat edellä mainittujen 
avo-ojakustannusten lisäksi. Salaojien hoito ei kuitenkaan ole  kovin  kallista;  1979 laaditussa 

 raportissa  /10/  arvioitiin tarkastusten, lietteenpoiston  ja  käsityön vuosikustannuksiksi  200 - 1000 
mk/oja-km,  mikä  v:n  1997 kustannustasossa  olisi  n. 500 - 2000 mk/oja-km (0,50  - 2 mkloja-m). 

 Käytännössä salaojien hoito  on  usein jätetty sikseen, jolloin kustannuksiakaan ei ole syntynyt.  Jos 
salaoja on  tarpeellinen  ja  se  toimii,  sen  kunnossapito ei maksa  kovin  paljon.  Jos tiekilometrillä on 
toispuolinen salaoja 200 m  matkalla,  sen  hoito  (100 - 400 mk/v)  maksaisi  1 %:n  verran  koko 

 tämän päätie-kilometrin vuotuisista hoito-ja kunnostuskustannuksista.  

g) Talvihoito: liukkaudentorjunnassa  ja  varsinaisessa lumenpoistossa ei voine olla eroa eri polk-
kileikkaustyyppien välillä. Lumitila riittaahyvin kaikissa vathtoehdoissa.  Jos  lunta  sataa paljon, 
kevättalven vallinleikkuu tulee loivaluiskaisilla teillä ajankohtaiseksi hiukan aikaisemmin kuin 
jyrkillä luiskilla. Tällä ei liene kustannusseuraamuksia, koska useampia vallinleikkauskertoja 
tuskin tarvitaan. 

Vastaus kysymykseen  4 

11. Matalaoiainen  ja loivaluiskainen  vaihtoehto  (II) on jyrkkäluiskaista lähtötilannetta (I) 
 periaatteessa halvempi seuraavien kunnossapidon osatehtävien kannalta: 

- luiskasyöpymien  korjaus 
- luiskien niitto 
-  rumpujen kunnossapito. 

Matalaojainen  vaihtoehto  on  periaatteessa kalliimpi seuraavan osatehtävän kannalta: 
- lumenpoisto.  

Samanarvoisia vaihtoehdot  I  ja  II  ovat puhtaanapidon kannalta. 
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2. Kun verrataan salaojatonta  ja salaojallista loivaluiskaista  vaihtoehtoa  (II  ja  III), salaojallisen 
 vaihtoehdon kunnossapidossa  on  pieniä lisätehtäviä, jotka nostavat  sen  kustannuksia. Lisä- 

kustannusten suuruusluokka  on 0,50 - 2 rnk/oja-m/v. 

3. Kaikkiaan eri vaihtoehtojen kunnossapitokustannuksissa ei ole suuria eroja, olettaen 
luonnollisesti, että ne  on  aikanaan rakennettu asianmukaisesti. Periaatteessa edullisuusjärjestys 

 on  seuraava: 
- loivaluiskainen putketon  vaihtoehto  (halvin) 
-jyrkkäluiskamen putketon  vaihtoehto 
- loivaluiskainen putkelhnen  vaihtoehto (kallein). 

Kunnossapidon  erot kaikkien vaihtoehtojen välillä ovat niin pienet, että ne eivät missään 
tapauksessa voi vaikuttaa tien poikkileikkaustyypin valintaan. 

Lisätutkimusten  tarve 

-  Mikä cii salaojien kunnossapidon nykytilanne, mitkä ovat kunnossapidon järkevät tavoitteet  ja 
 todelliset kustannukset? Missä määrin yksikkökustannukset pienentyvät,  jos  hoidettava salaoja-

pituus kasvaa? 
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5.  Miten perinteinen  60-  ja  70-luvun päätien kuivatustilanne muuttuu,  jos sisaluiska 
loivennetaanja  ojan pohja siirtyy kauemmaksi tierakenteesta? 

Sivuojien loitontuminen  toisistaan ei vaikuta pintakuivatuksen tehoon mitään, kun itse 
tien leveys (ajorata + pientareet)  ja sen kaltevuudet  pysyvät muuttumattomina. Syväkui-
vatuksen tehoa ojan pohjan etaäntyminen periaatteessa heikentää. Tarkastellaan asiaa 

 ensin  teoreettisen poikkileikkauksen avulla,  kuva  2 a. 

a) Alkuperäinen  sivuoja 	
Vajoveden  määrä  =  q 

1 	1 	1 	1 	1  

b) Sivuojaa  täytetty  

Kuva  2.  Matalapenkereisen  tien poikkileikkauksia kuivatustarkasteluja varten. Oletetaan, 
että vajoveden virtaus tapahtuu pelkästään ojiin alusrakenteen tiiviyden vuoksi.  
a) Sitomaton päällysrakenne  on  vedenläpäisevyydeltään  vakio sivuojaan asti, tiepuolik-
kaan alaleveys = Ba .  

b) Sivuojaa  täytetty karkealla materiaalilla, tiepuolikkaan alaleveys täyttäön asti = B a, 
vanhan ulkoluiskan pintaan asti =  Bb. 

a)  Oletetaan vajovettä kertyvän tien  pinta-alayksikköä  kohti vakiomäärä  q  (m3/vrk/m2). 
 Kun tarkastellaan  1  metrin pituista tiepoikkileikkausta, luiskan läpi purkautuu vesimäärä 

Qq  X  Ba.  

3  Toisaalta  Q  =  k x x A,  jossa  Q  virtaama  (m  /vrk) 	
3 k  = päällysrakenteen vedenläpäisevyys  (m  /vrk) 

 hydraulinen putous 	BiB 
 2 A  =  virtauksen poikkileikkausala  (m  ) 

Hydraulmen putous  koko poikkileikkauksessa  vaihtelee, mutta  on  joka tapauksessa 
verrannollinen suhteeseen  H/B.  Kun tarkastellaan yhtä tiemetriä, poikkileikkaus  A  veden 

 ojaan tapahtuvaa virtaussuuntaa vastaan  on  =  I x  H.  Saadaan verrannollisuusyhtälö:  

q x  Ba 	k x  H/Ba  x H  eli  q  -  k x  H2/Ba2.  
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Ybteenveto 

Tierakenteen kuivatusratkaisuilla  on  tärkeä merkitys, koska ne vaikuttavat olennaisesti 
tien poikkileikkaukseen  ja  sitä kautta turvallisuuteen  ja  estetiikkaan sekä myös uuden tien 
rakennuskustannuksiin (kunnossapitokustannuksiin eivät vaikuta). Kun kuivatus  on  hoi-
dettavissa myös matalin sivuojm, jotka vasta tekevät mandollisiksi liikenneturvalliset  ja 

 hyvin ympäristöön sopeutuvat loivat luiskat, matala avo-oja  on  syytä ottaa normaali- 
ratkaisuksi, josta poiketaan  vain  harvoissa pakottavissa tapauksissa.  

Syvän sivuojan osittaistäyttö  vettä läpäisevällä materiaalilla  ja  vastaava luiskan 
loiventanunen taijoaa valtaosassa leikkausten  ja  matalien pengelten tiepituutta täysin 
riittävän tierakenteen kuivatuksen.  Jos  pohjavesi saattaa nousta korkealle,  on  syytä 
rakentaa myös salaoja.  Sen  ehtona  on  lisäksi kohtuullisen helppo purkautusmandollisuus. 

Yksi syy matalien sivuojien karttarniseen  on  ollut  se,  että  on  pelätty pintaveden 
valuvan ojan pohjalta tierakenteeseen. Tämä  on  kuitenkin mandollista  vain  jos  ojasta  on 
esteetön  pääsy vinosti sivulle rakennekerroksiin. Näin käy  vain  melko harvoin.  Jos  vanha 
sivuoja täytetään vettä läpäisevällä ameksella, ei  sen yläpuolisesta  ojasta vesi edes pääse 
päällysrakenteeseen, kun painovoima pakottaa  sen  vanhan sivuojan pohjalle. Lisäksi 
tällaisen vajoveden muodostumista vähentää tehokkaasti ojan pohjan tavanomainen 
nunnetus  ja  ojan jatkuva pituuskaltevuus. 

Hankalia poikkeustilanteita, joissa pintavesi  tai  poikittain virtaava pohjavesi pääsee 
rakennekerroksiin voi syntya silloin kun sivuoja  on verhoamaton,  koko  matka tieraken-
teeseen asti  on läpäisevää (esim. louhetta)  ja rakennekerrokset  sivusuunnassa ovat 
tasaisia  tai  tien keskustaan viettäviä. Silloinkin pmtavettä tarvitaan paljon  ja  ojan täytyy 
"vetää" huonosti (puuttuva kaltevuus  tai  tukoksia) tai  pohjavettä täytyy virrata tien 
poikkisuunnassa runsaasti. Nämä pulmat  on  ratkaistava kulloinkin tapauskohtaisesti, 
ilman että  koko  tielle valitaan poikkeustilanteiden mukaista tyyppirakennetta.  

En ojatyyppien kunnossapidossa  ei ole niin suuria eroja, että ne vaikuttaisivat valin-
taan,  jos tiealueen kokonaisleveys  säilyy ennallaan. Salaoja  on  kuitenkin aina hiukan 
kalliimpi,  jos salaojaa  seurataan  ja  hoidetaan asianmukaisesti. 

Sivuojan  pohjan loitonturninen ei vaikuta syväkuivatukseen mitään, kun vanha  oja 
 täytetään läpäisevällä matenaalilla. Uusilla teillä, joiden sivusuunnassa homogeeninen 

päällysrakenne ulottuu loivaan luiskaan asti, ojan loittoneminen periaatteessa heikentää 
kuivatustehoa. Vaikutus  on  kuitenkin  vain  teoreettinen,  jos vertaillaan ojaetäisyyksiä, 

 jotka eroavat toisistaan  1-2  metriä. 

Kaikkiaan  on  syytä todeta, että tehokkaan kuivatuksen "varmistaminen" käyttämällä 
syviä sivuojia  on  teknisesti tarpeeton, taloudellisesti epäedullinen  ja seurannaisvaikutuk

-siltaan suorastaan tuhoisa ratkaisu. (Korkeat penkereet lähes tasaisessa maastossa ovat 
vielä haitallisempi käytäntö - kun ojia voidaan sentään jälkikäteen täyttää, korkeita 
penkereita ei kyetä kohtuukustannuksin madaltamaan.) Hyödyllisempää kuin tehdä  ja 

 ylläpitää syviä sivuojia, olisi tehostaa pintakuivatusta suurentamalla kaltevuuksia. Nyky-
tilanne  on  usein puutteellinen (lätäköt  ja roiskeet liikennealueilla, alikulkukäytävien  tul-
vat, sorateiden kuoppaisuus, korkeiden luiskien syöpyminen, luiskakourujen vaurioitu

-minen, lunuvallien sulamislätäkät  keväällä ym.). Kaikkiaan vanhojen ojien madaltaminen 
ottamalla niiden ylisuun kuivatuspotentiaali hyötykäyttöön  on erilläin  suositeltavaa.  
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Tielaitos /  Tie-  ja  Iukerrnetekniikka, Sivuojien  liikenneturvallisuuden parantaminen 

SELVITYS  PARANTAMISRATKAISUIDEN  VAIKUTUKSESTA  SYVAKUIVATUKSEEN  

I  TEHTÄVÄ  

Tielaitoksen kehityskeskuksen  toimeksiannosta  on Geobotnia  Oy tehnyt  tie-
luiskien  liikenneturvallisuuden parantamisratkaisuihin liittyviä kuivatusteknisiä 
selvityksiä. Parantamisratkaisuina  on  tarkasteltu erilaisia sivuojaluiskan loiven

-tamis-  ja  madaltamisvaihtoehtoja. 

Selvityksissa  on  laadittu suotovirtauslaskelmia tyypillisellä tierakenteella, erilai-
sia parantamisratkaisuja vertaillen. Laskennallisesti tutkittiin kolmen  (3)  eri  ra

-kennevaihtoehdon  vaikutusta kuivatusteknjsjjn ominaisuuksiin. Vertailukohtana 
käytettiin alkuperäista jyrkkäluiskaista  ja  syväojaista tierakennetta.  Lisäksi  mal

-linnettiin  roudan sulamiskaudella tapahtuvaa kosteuden vaihtelua päällysraken-
teessa  ja  pohjamaassa  ottaen huomioon  mm. jäätyneen  ja sulan  materiaalin 
erilaiset ominaisuudet sekä routalinsseista vapautuva vesi. 

Laskelmien perusteella  on  vertailtu eri vaihtoehtojen kuivatusteknistä toimivu  ut-
ta ja  arvioitu mitä seikkoja käytännön parantamishankkeessa  on kuivatukseen 

 liittyen selvitettävä.  

2  TARKASTELLUT RAKENTEET 

Tarkasteltavaksi tierakenteeksi  on  otettu perinteisellä päällysrakenteella toteu-
tettu  tie,  jossa sekä  pinta-  että syväkuivatus  on  hoidettu sivuojilla. Rakenneker-
rospaksuus  on 1500 mm. Luiskan kaltevuus on 1:3  ja  sivuojan takaluiskan 
kaltevuus  1:2. Rakennekerrokset on  tehty sivuojaluiskaan saakka (ei luiskatäyt-
töjä). 

Pohjamaaksi  on  otettu savinen siltti, jonka vedenläpäisevyys  on  suhteellisen 
pieni.  Tie on  oletettu olevan likimain "nollatasauksessa". Pohjavedenpinta  on 

 oletettu tien kohdalla rakennekerrosten alapintaan (=sivuojan pohjan tasoon)  ja 
 ympäristössä  0,35  metrin ylemmäs. 

Eo. lähtötilanteen  rakenne  on  esitetty kuvassa  1. 

50mm 

Kantakecro murilce  250 mm 

Jakva kecros hkS( 300 mm 

13 

Suodate-,kenos  Hk  800 mm 

Pomaa cs,  

KUVA  I 	Lähtöti/anteen tiera kenne. 
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Tielaitos  I  Te- ja tiikennetekniikka, Sivuojien  liikenneturvallisuuden parantaminen 
SELVITYS PARANTAMISRATKAISUIDEN VAIKUTUKSESTA SYVAKUIVATUKSEEN 

Kaikki laskelmat  on  tehty  eo. peruspoikkileikkaukselle,  joka vastaa rakenteel-
taan tyypillistä maantietä  ja  pohjaolosuhteiltaan  suhteellisen  hankalasti kuivatet-
tavaa  kohdetta (heikosti  läpäisevä oihjamaa,  pohjavesi  rakennekerrosten  ala- 
pinnassa). 

Laskelmia  on em.  peruspoikkileikkaukselle  tehty nykytilanteessa  (= parantama
-ton  rakenne) sekä erilaisille  parannetuille  ratkaisuille. 

Laskettu  nykyrakenne  ja  parannusratkaisut  on  kuvattu taulukossa  1.  Eri  paran
-nusrakenteet  on  esitetty lisäksi kuvissa  2, 3  ja  4.  

TAULUKKO  I  Laskelmilla  vet-tal/lut  rakenteet. 

RAKENNE KUVAUS  
Nykyrakenne • 	1,5 m  normaalit  rakennekerrokset 

• 	sisäluiska  1:3;  rakennekerrokset luiskaan  saakka  
• 	sivuojan  pohja  rakennekerrosten alapinnassa  (1,5 m  

tsv:sta) 
• 	pohjamaa savinen siltti 
• pohjavedenpinta  ojan pohjan tasossa  

Loivennettu  luiska  • eo. nykyrakenteen sivuoja  siirretty kauemmas (sama  
kuivatustaso  kuin aikaisemmin)  

• 	sisäluiska  täytetty  leikkausmassoilla (saSi)  1:4  
• suodatinkerrokseen  tehty  0,25 m  paksu jatkuva  hiek- 

___________________ kaläpäisy_luiskatäytön_alle 
Madallettu +  putki-  • 	nykyisen ojan pohjalle tehty  salaoja + salaojitusker- 
tettu  oja ros  (sama  kuivatustaso  kuin aikaisemmin)  

• 	salaojituskerros 	liittyy  suodatinkerrokseen 	0,25 	m  
paksuna hiekkarakenteena 

• 	luiskaan  ja  ojan pohjalle tehty  silttitäyttö,  joka  vähen- 
__________________  tää  pintavesien imeytymistä salaojaan. 
Madallettu  oja  + • 	eo. nykyrakenteen sivuojaa  korotettu  ja  luiskaa  loi- 
piennarsalaoja vennettu  1:4  täyttämällä  siltillä 

• 	pientareen  alle  tehty  salaoja rakennekerrosten  ala- 
__________________  pinnan  tasoon.  

AB 50 mm  

K2r,tam kmTos rn,wke  250 mm  

Jak4 kens hkS  300 mm  

 

Luisktytlö saSs 

 1:4  

SoothtnkmTo  Hk  800 mm  

Phgar,*aa saSi  

PD  

 

KUVA  2 Poikkileikkauksen  parantaminen luiskaa loiventamalla 
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AB 50  mr  

K.d.Va 	,nor5k  250  rnn•, 
-  

300  4 	Taø saS,  

 

Soodavr, kmros  Hk  800  n,r, 

Poha saS,  

 

KUVA  3  Poikkileikkauksen  parantaminen  madallettua  ja  putkitettua sivuojaa 
 käyttämällä.  

50 mm 	 Saiaoja  sora 

Kantava kerros  murske  250 mm  

Suo0at,r,  kerros  Hk  800mm 	
/ 	Tyttö  saS 

Pohjamaa saSi  

KUVA  4 Poikkileikkauksen  parantaminen  madallettua sivuojaa  ja  piennarsa
-laajaa käyttämällä.  

3  LASKENTAMENETELMAN  KUVAUS 

 3.1  Laskentamalli  
Mallinnus  ja  laskenta tehtiin elementtimeneteimäHä  2-ulotteisena.  Rakenne  on 

 oletettu tien keskHinjan suhteen symmetriseksi siten, että elementtimallissa  on 
vain  rakenteen oikea puoli. 

Elementteinä  on  käytetty koimlo-  ja nelikulmioelementtejä,  joissa  on lisäsolmut 
 sivujen keskellä  (6-  ja  8- solmuiset  elementit). Lisäsolmujen käytön avulla  on 

 saatu aikaan parempi laskennan suppenevuus (konvergoituminen). Elementti- 
verkon alipinnan  ja  oikean reunan pohjamaaelementteinä  on  käytetty  nk. 

 "infinite  elementtejä", joilla kuvataan saman maakerroksen jatkumista  mallin 
 reunan ulkopuolelle, jolloin  mallin reunavaikutus  ei näy laskentatuloksissa. 

Kullekin elementille  on  annettu  ko. maamateriaalin  ominaisuudet, vedenläpäi- 
sevyys  ja vedenpidättyvyys. Vedenläpäisvyys  on  annettu huokospaineesta 
riippuvana funktiona (kyllästyneessä tilassa vakio, osittain kyllästyneessä tilas- 
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sa  muuttuva). Vedenpidättyvyys annetaan vastaavasti funktiona  ja  se  kuvaa 
maan tilavuusvesipitoisuutta eri huokospaineissa. Pidättyvyysfunktio ottaa siis 
huomioon maahan varastoituvan  ja  siitä vapautuvan  veden.  

Laskentamalliin  tuleva  ja  siitä poistuva vesi (vesitase)  on  annettu erilaisina reu-
naehtoina. Ulkoisilla reunaehdoilla  on  kuvattu sadantaa, pientareelle valuvaa 
pintavettä, sivuojan kuivatusta  ja  pohjavedenpintaa  mallin  reunalla.  Mallin  si-
säisillä reunaehdoilla  on  kuvattu salaojia  ja  routalinsseistä  vapautuvaa vettä. 

Kosteuden vaihtelun mallintamista numeerisesti  on  tarkemmin käsitelty TPPT-
ohjelman llmastorasitus -projektin  (E22)  alustavassa mallinnusmenetelmäkuva-
uksessa  (1995).  Ko.  menetelmäkuvaus täydennetään loppuraportissa  1998.  

Laskennassa käytetyt, kunkin eri rakenteen elementtimallit  on  esitetty liitteenä. 
Lähtöarvot  on  tarkemmin esitetty kohdassa  4. 

3.2  Laskennan kulku 
Laskenta  on  tehty  nk.  transienttina  eli ajan mukana muuttuvana. Laskentajak-
sojen pituudet ovat sulassa tilassa  n. 3  viikkoa  (1  viikon  sade  +  2  viikon kuiva 
jakso)  ja  roudan sulamiskaudella  n. 3,5  kk. Kukin laskenta  on  tehty suhteellisen 
tiheissä,  n. 12 h  aikaportaissa,  jotta  on  säilytetty laskennan tarkkuus nopeissa 
muutostilanteissa. Laskentatulokset  on  tallennettu harvemmin,  n. 1  vrk:n  vä-
lein. Liitteenä  on  kustakin laskelmasta  vain  muutama tyypillinen aikaporras. 

Jokaiselle laskelmalle  on  määritetty  nk.  initiaalitilanne (=lähtötilanne)  steady- 
state  analyysinä  (pysyvä tilanne). Tällä laskennalla  on  selvitetty rakenteen 
huokospaineet  ja  kosteustilanne  lähtökohdaksi muutostilanteen laskennalle. 
Initiaalitilanne  on  määritetty  käyttäen mallinnusohjelman automaattista lähtöti-
lanteen määritysominaisuutta.  

4  LÄHTÖARVOT  

4.1  Materiaaliominaisuudet  

4.11  Sulassa tilassa  

PääUysrakenteen  ja  pohjamaan materiaaliominaisuuksina  on  käytetty soveltuvin 
osin eri TPPT-projekteissa mallinnettujen rakenteiden materiaalikijastoja. Tau-
lukossa  2 on  esitetty laskennassa käytetyt materiaalit  ja  vastaavat funktionume

-rot  sekä parametrien arvot kyllästyneessä tilassa. 
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TAULUKKO  2  Materiaalien kyllästyneen tilan parametnt sulassa tilassa. 

päällyste  AB 50 1 1.40 x 1 0 5  
kantava  M 250 2 5.00x10 20  
jakava hkSr  300 3  3.O0x10  20  
suodatin  Hk  800 4 1.55x10 44  
pohjamaa saSi  5 3.60 x i0 50  

Laskennassa käytettyjen materiaalien vedenläpäisevyys-  ja  pidätysfunktiot  on 
 tarkemmin esitetty liitteenä.  

4.12  Jäätyneessä  tilassa  ja  sulamiskaudella 

Jäätyneelle  materiaalille käytettiin pienempiä vedenläpäisevyysarvoja kuin sa-
malle materiaalille sulana. Läpäisevyyttä  on  pienennetty nimenomaan kyllästy -
neen tilan huokospaineissa. Ei-kyllästyneen tilan läpäisevyytenä  on  käytetty 
samaa kuin sulana, eli kuivana jäätynyt materiaali läpäisee kuten  sula.  Kun 
materiaali sulamiskaudella sulaa, muuttuu läpäisevyys  sulan  tilan  funktion  mu-
kaiseksi. 

Taulukossa  3 on  esitetty jäätyneelle materiaalille käytetyt kyllästyneen tilan  ye
-denläpäisevyydet  ja  vastaavat materlaalifunktionumerot. Liitteessä xxx  on  esi-

tetty tarkemmin jäätyneen maan vedenläpäisevyysfunktiot.  

TA ULUKKO 3 Kylläslyneen  tilan materiaalien parametrit jäätyneenä. 

päällyste  AB 50 6 1.40 x 10"  sama kuin sulana 
kantava  M 250 7 5.00 x i0  sama kuin sulana 
jakava hkSr  300 8 3.00 x i0  sama kuin sulana 
suodatin  Hk  800 9 7,80 x 10  sama kuin sutana 
pohjamaa saSi  10 1,81 x 10h1  sulan  tilan vesipit. 

+ routalinsseistä 
_________________  vapautuva vesi 

Jäätyneen  materiaalin vedenpidätysfunktiolna käytettiin  sulan  materiaalin  ye
-denpidätysfunktioita,  eli vesipitoisuudet ovat samat sulana  ja  jäätyneenä 

(huokospaineesta  riippuen). Pohjamaan pidätysfunktiona  on  käytetty myös 
samaa kuin sulana. Jäälinsseistä vapautuva ylimääräinen vesi  (5  % sulavan 

 maan tilavuudesta)  on  annettu erikseen reunaehtona sulaviin solmuihin.  
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4.2  Reunaehdotja sadantafunktiot 

 4.21  Sulassa tilassa  

Reunaehtoina  verkon vasemmassa reunassa,  päällysteen  päällä  ja  verkon 
pohjassa  on  käytetty  virtaama  on  nolla  (Q  =  0).  Oikeassa reunassa  reunaehto-
na  on  käytetty pohjaveden  pinnan  taso  (H  =  0.85),  joka  on 0,3 m  ylempänä kuin 

 päällysrakenteen  pohja  (H=0.55).  Pientareen  päällä  on  käytetty  reunaehtona 
valumafunktiota  (q(1)),  joka  on  laskettu  olettamalla  kaiken  päällysteen  päälle 

 satavan  veden  valuvan pientareelle Luiskissa  ja  pohjamaan  pinnalla  on  käytet-
ty  reunaehtona sadantaa  vastaavaa  valumafunktiota  (q(2)).  

Valuma-arvojen  maksimiehtona  on  käytetty materiaalin  kylläistyneen  tilan  ye
-denjohtavuutta.  Valuma-arvon  ylittäessä kyllastyneen  tilan  vedenjohtavuuden 

 on  asetettu vedenpinta  (head)  maanpintaan  ja  poistettu  yii  jäänyt vesi  lasken-
nasta (lätäköitymisen mallintaminen).  

Laskennassa  on  käytetty  varsin  suuret sadannan arvoa, jotta rakenteiden  kul
-vatuskapasiteetti  tulisi selkeästi esille. Käytetty  sadantafunktio  perustuu kerran 

 50  vuodessa esiintyvään suurimpaan  kuukausisadannan  arvoon  190 mm 
 (etelä-Suomi).  Ko.  kuukausisadanta  on  vielä ajateltu tapahtuvaksi yhden viikon 

aikana tasaisena jatkuvana  sateena,  jonka jälkeen ei enää sada. 

Käytännössä  em.  suuruiset sademäärät viikon ajalla ovat hyvin harvinaisia. 
Vastaavan suuruisia  (ja  suurempiakin)  vesimääriä  voi kuitenkin esiintyä esi-
merkiksi  tieleikkauksissa  tai  muissa  koveran pyöristyksen  kohdissa, joissa  pin

-tavedet  kerääntyvät  alavimpiin  osiin tietä.  

4.22  Jäätyneessä  tilassa  ja  sulamiskaudella  

Lumen  sulamisen  reunaehtona  käytettiin  q(1)  =  4,17.10  m3/h.  Lumen  sula
-misfunktio  laskettiin  olettamalla,  että  lumen  sulaessa  vapautuu vettä  300  l/m2 .  

Lumen  sulaminen  on  oletettu kestävän yhden kuukauden, jolloin  pintavalunnan 
 arvo  on 10 II  l/m2/vrk.  

Roudan  sulamiskauden sulamisnopeus  on  otettu vastaamaan tyypillistä  sula-
mista  Suomen olosuhteissa. Roudan paksuus tien keskellä  sulamiskauden 

 alussa  on 2,7  metriä  (1,2  metriä  pohjamaassa).  Roudan  sulaminen  alkaa huh-
tikuun  laussa  pinnasta päin siten, että kantava  ja  jakava kerros ovat sulia  20.4 

 mennessä. Alhaalta päin tapahtuva  sulaminen  on  oletettu hitaammaksi  ja  aika
-vaksi  toukokuun alussa, kun kantava  ja  jakava kerros ovat  jo  sutaneet. 

Pohjamaan  ajateltiin  sulavan  kolmessa  alkajaksossa,  joista ensimmäisessä  ja 
 toisessa jaksossa sulaa  10  mm:n  jäälinssi  ja  viimeisessä kolmannessa jaksossa 
 50  mm:n  jäälinssi. Jäälinsseistä  syntyvät  valunnat  ovat ensimmäisessä  ja  toi-

sessa  q(2)  =  q(3)  =  2,08.10  m 3/h  ja  kolmannessa  q(4)  =  1,042.1O  m3/h 
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Sulamiskauden  laskennassa muut reunaehdot ovat samoja kuin sulassa tilassa 
(pohjavesi).  

5  LASKENNAT  

5.1  Nykyisen rakenteen  laskennat  

5.11  Sulassa tilassa 

Laskennat  suoritettiin kuuden  (6)  tunnin  portaissa, joista tallennettiin joka  kol-
mas  laskentaporras.  Laskenta portaissa  1-28  valutetaan  vettä rakenteeseen 
valitun vakiosadannan mukaisesti yhden  (1)  viikon ajan, jonka jälkeen raken-
teeseen ei enään syötetä lisävettä vaan rakenne saa kuivua, portaat  31-112.  

Liitteissä  on  esitetty tulokset sadejakson alusta  (porras  4 I 1  vrk)  ja  lopusta 
 (porras  28  /  7  vrk)  ja  vastaavasti kuivumisjakson alusta  (porras  31  /  18 h)  ja  lo-

pusta  (porras  112  /  21  vrk). Porraskohtaisissa tulosteissa  on  esitetty ekvipo-
tentiaalikäyrät (  total head  -tasa-arvokäyrät), virtaama-arvot pientareella luis-
kassa ja  luiskan  alaosassa. Lisäksi  on  tulostettu vedenpinnan tasot  (= huokos-
paineen nollavilva) sadejakson  ja  kuivumisjakson  aikana. Erillisissä tutostuk-
sissa  on  esitetty tilavuusvesipitoisuuden muuttuminen ajan funktiona pientareen 

 alla  eri päällysrakenne kerrosten keskellä.  

5.12  Jäätyneessä  tilassa  ja  sulamiskaudella  

Laskentaa varten jaettiin sulamiskausi kuuteen  (6)  vaiheeseen. Kustakin vai-
heesta tehtiin materiaaliominaisuuksittaan oma malli, joka vastasi  ko  vaiheen 
routatilannetta. Kukin vaihe laskettiin kymmenessä  (10)  aikaportaassa  käyttäen 
edellisen lasken nan viimeistä tulostiedostoa lähtötiedostona.  

Sulaminen  tapahtui  ensin  tierakenteessa  ja  sulamisen edetessä tierakenteessa 
 ja  pohjamaassa.  Viimeisenä suli pohjamaa.  Lumen  sulaminen  tapahtui kanden 

ensimmäisen vaiheen aikana.  Lumen  sulamisen jälkeen oletettiin pintavalun-
nan loppuvan (eli loppukevät  on  täysin kuiva). Pohjamaa oletettiin sulavan 
kolmessa  (3)  vaiheessa. Pohjamaan sulamisen ensimmäisessä  ja  toisessa 
vaiheessa ajateltiin sulavan yhteensä  10 mm  paksut jäälinssit. Kolmannessa 
vaiheessa  sulavien  jäälinssien yhteispaksuus  oli  50  mm:ä  

Sulamiskauden  laskelmista  on  liitteenä esitetty tulosteet kunkin aikajakson kes-
keltä  ja  lopusta. 
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5.2  Parannusvaihtoehtojen laskennat 

Laskennat  suoritettiin kullekin parannusvaihtoehdolle täsmälleen samoilla aika- 
portailla kuin nykytilan laskelmat sulana. 

Liitteissä  on  esitetty kunkin vaihtoehdon tulokset vastaavasti kuin nykytilassa.  

6  TULOKSET  JA  NIIDEN TARKASTELUA  

6.1  Nykyrakenne  

6.11  Sula  tila  

a) Tulokset 

Yhteenvetona laskentatuloksista todetaan seuraavaa: 
• lähtötilanteessa pohjavedenpinta  on  sivuojan  pohjan tasossa 
• sadejakson  aikana  (7  vrk =  168 h):  

- pientareen alapuolinen  rakenne vettyy (=kyllästyy vedellä)  n. 24  h:ssa 
-  koko  suodatinkerros vettyy  n. 42  h:ssa 
-  koko ja kava  vettyy  60. ..70  h:ssa 
-  suuri  osa  kantavasta kerroksesta vettyy  n. 100  h:ssa  (ei aivan kauttaal-

taan) 
- ulosvirtaus sivuojaluiskaan  tapahtuu alussa suodatinlcerroksen tasosta, 

myöhemmin myös jakavan tasosta 
• kuivumisjakson  aikana: 

-  kerrokset kuivuvat (=vapautuvat kyllästyneestä tilasta) hyvin nopeasti; 
- kantava  ja  jakava kuivuvat  n. 12 h  kuluessa  sateen  loppumisesta 
- suodatinkerroksen  alaosa kuivuu  varsin  hitaasti, koska gradienth lähe- 

nee nollaa; suodatinkerros puoleksi vapaa vedestä  n. 36 h  ja  kokonaan 
vapaa  n. 300.. .400 h  päästä  sateen  loppumisesta. 

- ulosvirtaus sivuojaan  tapahtuu pääasiassa suodatinkerroksen alaosaa 
pitkin (pohjamaan pintaa pitkin). 

• luiskasta  rakenteeseen imeytyvä vesimäärä  on  varsinkin sadejakson alussa 
merkittävä (ajoittain lopa samaa suuruusluokkaa kuin pientareelta imeytyvä).  

b) Tulosten tarkastelua 

Tulosten perusteella voidaan nykytilan rakenteesta todeta seuraavaa: 
• rakenne vettyy aina voimakkaiden sateiden aikana 
• vettymistä  tapahtuu lähinnä pientareen  alla  I  päällysteen reunaosalla 
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•  jos sade  on  pitempiaikaista  (useita vuorokausia yhtäjaksoisesti), vettyy lähes 
 koko  tierakenne 

• vettymisen  kannalta kriitisin kohta  on  piennar,  johon tulee päällysteeltä vesiä 
(käytännössä myös tien suuntaista pintavaluntaa) 

•  toinen kriittinen kohta  on  sisäluista,  joka imee tehokkaasti vettä niin kauan 
kuin rakenne ei ole  ko.  kohdalla vedellä kyllästynyt 

•  rakenteen kuivuminen  on  suhteellisen nopeaa;  jo  yksi sateeton vuorokausi 
kuivattaa kantavan  ja  jakavan sekä osan suodatin kerrosta.  

6.12  Roudan sulamiskausi  

a) Tulokset 

Yhteenvetona laskentatuloksista todetaan seuraavaa: 
•  pinnasta päin sulavat rakennekerrokset ovat lähes kyllästyneitä  koko  huhti-

kuun ajan 
•  käytetyn sulannan  ja  jäätyneen rakennekerroksen läpäisevyyden  suhde oli 

laskennassa sellainen, että kerrokset eivät sulamiskaudella täysin kyllästy 
•  laskenta  on  hyvin herkkä eo. tekijöille, koska sulamisen alkuvaiheessa ainoa 

kuivumisreitti  on  jäätyneen  kerroksen läpi 
•  mikäli jäätynyt kerros oletetaan kokonaan läpäisemättömäksi  tai  mikäli  sulan- 

ta  on  voimakkaampaa, ovat kerrokset useita viikkoja vedellä kyllästyneitä 
-  rakenteesta tehtiin myös laskenta, jossa sulanta oli  n. 3-kertainen  ja  

loppukeväästä annettiin vielä sadanta = rakenne oli näillä lähtöotak- 
sumilla  koko  kevään täysin kyllästyneenä 

• käytetyillä laskentaotaksumilla  yhteys rakennekerroksista sivuojaan "sulaa 
auki"  n. 1.5,  jonka jälkeen kantava  ja  jakava kerros pysyvät suhteellisen kui-
vina. 

• pohjamaan / routalinssien  sulamisesta aiheutuva lisävirtaama ei merkittävästi 
nouse rakennekerroksiin, vaan vesi poistuu suodatinkerroksen alaosaa pitkin 
ojaa  fl  

• routalinssien  sulaminen  aiheuttaa pohjamaahan hyvin suuren ylipaineen 
- painekorkeus nousee jopa useita metrejä tasausviivan yläpuolelle 
- eo. tarkoittaa sitä, että tierakenne "kelluu"  sulavien  routalinssien  varas- 

sa 
• pohjamaan ylipainetilanne  jatkuu  koko  kesäkuun ajan; tähän luonnollisesti 

vaikuttaa oleellisesti pohjamaan läpäisevyys, joka laskennassa oli suhteelli-
sen pieni (läpäisevämmällä pohjamaalla, esimerkiksi hiekkamoreenilla, yli-
painetilanne menisi ohi nopeammin).  

b) Tulosten tarkastelua 

Tulosten perusteella voidaan nykytilan rakenteen kevätkuivatusta arvioida seu-
raavasti: 

roudan sulamisen aikataulu yhdistettynä  lumen  sulamiseen vaikuttaa oleelli-
sesti rakenteen kosteustilaan 
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•  laskelmissa tarkasteUussa tilanteessa  sulaminen  otettiin  varsin  rauhaltiseksi 
 eikä sadantaa otettu lainkaan; tästä huolimatta rakennekerrokset olivat lähes 

kyllästyneessä tiulassa  varsin  pitkään 
•  tarkasteltu nykyrakenne  on  osittain jäätyneenä  varsin  huono kuivatustekni-

sesti; roudan sulamisvaiheen kuivatusta ei ole millään rakenteellisella keinol-
la varmistettu 

•  tärkeimpinä ongelmina ovat: 
- alkukevään  aikana sulavasta kantavasta  ja  jakavasta kerroksesta  vesi 

poistuu hyvin huonosti (mikäli rakenne  on  jäätynyt täysin vedellä kylläs- 
tyneenä, ei jäätynyt kerros läpäise vettä käytännössä lainkaan). 

- loppukeväällä  tapahtuva pohjamaan  sulaminen  aiheuttaa heikosti  kan- 
tavilla  mailla kantavuuspuutteita (siltit, savet, silttiset moreenit).  

6.2  Parannusvaihtoehdot  sulassa tilassa  

6.21  Levennetty sivuoja  

a)  Tulokset 

Yhteenvetona laskentatuloksista todetaan seuraavaa: 
• sadejakson  aikana  (7  vrk =  168 h):  

-  rakenne vettyy alussa selvästi hitaammin kuin nykyrakenne, mutta 
täyttyy lopussa nopeammin 

- vettyminen  on  hidasta  n. 1,5  vrk  ajan, koska vettä pääsee rakentee-
seen käytännössa  vain  pientareelta 

-  42 h  kuluttua  on  kantava kerros vettynyt paikallisesti pientareen alta  ja 
 suodatinkerroksesta  on  vettynyt  vain  ohut alaosa 

- kostumisen  seurauksena läpäisevyys paraneen  ja  rakennekerrosten 
varastotila  alkaa täyttyä jolloin vettyminen etenee tämän jälkeen nope-
ammin 

- vettyminen  on  lopussa nopeampaa kuin nykyrakenteella, koska  veden 
 poistuminen rakenteesta  on  luiskatäytöstä  johtuen hitaampaa 

-  60  h:ssa suodatinkerros  on  vettynyt  kokonaan 
-  78  h:ssa  jakava kerros  on  vettynyt  kokonaan 
-  96  h:ssa  rakenne  on  kokonaan vettynyt  (n. 4:n  vuorokauden  sateen  jäl-

keen). 
• kuivumisjakson  aikana: 

-  kerrokset kuivuvat hieman hitaammin kuin nykyrakenteessa; vedenpin-
ta seuraa nykyrakenteen kuivumista  n. 10...12 h  viiveeflä 

-  vedenpinta rakennekerroksissa  on  kuivumisjakson  aikana  n. O,1...0,2 
 metriä ylempänä kuin nykyrakenteella. 

-  ero nykyrakenteeseen ei ole  kovin  suuri johtuen jatkuvan hiekkaläpäi
-syn  käyttämisestä luiskatäytön  alla  

-  mikäli laskelmissa olisi käytetty ei-jatkuvaa hiekkaläpäisyä (esimerkiksi 
 20 m  välein), olisi ero kasvanut todennäköisesti huomattavaksi. 
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b)  Tulosten tarkastelua 

Tulosten perusteella voidaan sivuojan levennysratkaisusta todeta seuraavaa: 
• rakenne vettyy hitaammin kuin nykyrakenne 
•  pitkäaikaisessa tilanteessa ero ei ole merkittävä, mutta mikäli sadejaksot 

ovat lyhyitä  (n. 1  vrk:n  mittaisia)  ja  niiden välissä  on  kuiva kausi, pysyy ra-
kenne keskimäärin kuivempana kuin nykyrakenne 

•  rakenteesta voi  tulla  "pullo", mikäli hiekkaläpäisy ei toimi; tällöin ylikostea ti-
lanne jatkuu pitkään jokaisen  sateen  jälkeen 

• lasketussa  tilanteessa läpäisyn kapasiteetti  on  riittävä, eli ero nykyrakentee
-seen  ei ole merkittävä 

•  mikäli läpäisy tehtäisiin ei-jatkuvana, pysyy rakenne sadekauden jälkeen sel-
västi pitempään märkänä kuin nykyrakenne 

•  mikäli pohjamaa  on  läpäisevämpää  kuin silifi (hiekkamoreeni, hiekka, tms.), 
mutta luiskatäyttö  on  huonosti vettä läpäisevää,  on  rakenne kuivatustekni-
sesti parempi kuin nykyrakenne (kastuu hitaasti, kuivaa nopeasti alaspäin) 

•  mikäli luiskatäyttö halkeilee  tai  huuhtoutuu,  lisääntyy rakenteeseen imeytyvä 
vesimäärä  ja  rakenne menettää hyvät puolensa.  

6.22  Madallettu  ja putkitettu sivuoja  

a) Tulokset 

Yhteenvetona laskentatuloksista todetaan seuraavaa: 
• sadejakson  aikana: 

-  rakenteen vettyminen  on  vielä voimakkaammin kaksivaiheinen kuin loi-
vennetulla luiskalla 

-  sateen  aikana vedenpinta pysyy  40. ..50 h  rakennekerrosten alapinnas
-sa  

-  tämän jälkeen vesi alkaa padottua rakenteeseen  ja  suodatin /  jakava 
vettyvät suhteellisen nopeasti 

-  kokonaisuutena ottaen vettyminen  on  hieman hitaampaa kuin loivenne
-tulla  luiskafla 

• kuivumisjakson  aikana 
- kuivuminen  lähes identtistä nykyrakenteen kanssa  ja  hieman nopeam-

paa kuin loivennetulla luiskalla 
•  koko  laskentajakson  ajan luiskasta  ja  ojan pohjalta rakenteeseen  tai  salao

-jaan  imeytyvä  vesimäärä oli merkityksetön (edellyttää käytännössä, että luis-
katäyttö ei halkeile).  

b) Tulosten tarkastelua 

Tulosten perusteella voidaan sivuojan madallus-  ja  putkitusratkaisusta  todeta 
seuraavaa: 

mikäli rakenne pysyy kunnossa,  on se  kuivatusteknisesti  hieman parempi  
kuin loivennettu luiska  tai  nykyrakenne. 
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•  lyhyet  (n. 1  vrk) sadejaksot  eivät vaikuta rakenteeseen suppeaa pientareen 
 alla  olevaa vyöhykettä lukuunottamatta. 

•  ongelmina voivat olla: 
- salaojaputken  toiminta keväällä  tai  liettymisen  seurauksena epävarma 
-  rakenteesta voi  tulla  "pullo", mikäli salaoja ei toimi; tällöin sivuoja voi 

toimia jopa imeytysrakenteena, josta pintavedet pääsevät rakentee- 
seen. 

- pintavedet  voivat aiheuttaa luiskatäyttöön eroosiota, jolloin pintavesien 
pääsy salaojaan  I  rakennekerroksiin  lisääntyy  ja  hienoaines  voi tukkia 
sai aoj  at.  

•  mikäli pohjamaa  on  läpäisevämpää  kuin siltti (hiekkamoreeni, hiekka, tms.), 
mutta luiskatäyttö  on  huonosti vettä läpäisevää,  on  rakenne kuivatustekni-
sesti parempi kuin nykyrakenne 

•  mikäli luiskatäyttö halkeilee  tai  huuhtoutuu,  lisääntyy rakenteeseen imeytyvä 
vesimäärä  ja  rakenne menettää hyvät puolensa.  

6.23  Madallettu sivuoja  ja  piennarsalaoja  

a) Tulokset 

Yhteenvetona laskentatuloksista todetaan seuraavaa: 
• sadejakson  aikana rakenne vettyy  vain  pienellä alueella pientareen  alla 

 • vettynyt  alue häviää hyvin nopeasti  sateen  loppuessa 
•  muu  osa  rakennetta pysyy jatkuvasti kuivana  (sade  ei vaikuta kosteustilan-

teeseen juuri lainkaan)  ja  vedenpinta pysyy  koko  sadejakson  ajan rakenne- 
kerrosten alapinnassa.  

b) Tulosten tarkastelua 

Tulosten perusteella voidaan madallus-  ja  piennarsalaojaratkaisusta  todeta 
seuraavaa: 
•  ratkaisu  on  kuivatusteknisesti  hyvä 
• salaoja  pysyy suhteellisen pitkään sulana 
• luiskatäyttö  vähentää  veden  imeytymistä  rakenteeseen 
• salaoja  on  kohdassa, jossa imeytyminenkin tapahtuu, jolloin ei esiinny  veden 

 varastoitumista rakennekerroksiin 
• rakennekerrokset  eivät sulassa tilassa missään vaiheessa kyllästy vedellä, 

jolloin kantavuuspuutteita ei esiinny. 
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6.3  Parannusvaihtoehdot  roudan sulamisen aikana 

Eri  parannusvaihtoehtojen  toimivuutta voidaan arvioida vertaamalla niiden  su
-Ian titan laskentoja  ja nykyrakenteen sulamiskauden laskentoja  toisiinsa. 

Arvio  parannusvaihtoehtojen  toimivuudesta  on  esitetty taulukossa  4. 

TA ULUKKO 4.  Parannusratkaisujen  toimivuus roudan  sulamis  vaiheessa.  

Parannusratkaisu  Toimivuus roudan  sulamisvaiheessa 
Sivuojan levennys  ja  • 	kantava  ja  jakava kerros eivät pääse kuivumaan sulavan luiskan 
loivennus  kautta, kuten nykyrakenteessa tapahtuu pintaosan sulamisen jäl- 

keen, koska luiskatäyttö estäâ virtauksen. 
• 	märkänä syksynä hiekkaläpäisy voi jäätyä täysin vedella kyflästy- 

neenä,  jolloin  se  ei sulamiskaudella lapaise juuri lainkaan 
• 	eo.  perusteilla loivennus ei ole erityisen edullinen "kevätkauden 

____________________  ra  ken  ne" 
Madallus 	ja 	salaoji- • 	kantavan  ja  jakavan kerroksen kuivumisen osalta esiintyy samoja 
tettu sivuoja  ongelmia kuin loivennusratkaisussa 

• 	salaojasta  johtuen suodatinkerroksen alaosa  ja  salaojituskerros  
ovat kuivempia syksyllä kuin loivennusratkaisussa 

• 	=  rakenne toimii paremmin myös jäätyneenä  ja  sulaa nopeammin 
kuin loivennettu luiska 

• 	salaoja  voi olla suuren osan talvea jäässä, mutta sulaa suhteellisen 
____________________  aikaisin kevaällä 
Madallus  ja  piennar- • 	rakennekerrokset  pysyvät syksyllä luotettavimmin kuivina, jolloin 
salaoja  rakenne toimii myös keväällä parhaiten  ja  sulaa nopeasti 

• 	salaoja  jäätyy lopputalvella = 	kun keväällä salaojaan alkaa  tulla  
sulamisvesia,  voi pitkään kylmänä pysyvässä salaojassa esiintyä 
paannejäätymista,  eikä rakenne toimi kevätkuivatuksessa kunnolla 

• 	jos  piennarsalaoja  sijoitetaan ylemmas (esimerkiksi jakavan ker- 
roksen alapintaan), voidaan  sillä  periaatteessa saavuttaa huomat- 
tavaa kevätkuivatuksen tehostumista 

- 	tällöin  on  huomattava, että salaoja ei syväkuivata rakenne- 
kerroksia pohjaan saakka 

- 	salaoja 	voi 	myös 	toimia 	vettä 	imeyttävänä 	rakenteena 
=alapinnaltaan  umpinaisen putken käyttö voisi tällöin olla 

_____________________  järkevää. 

Roudan  sulamiskauden  kuivatus ei millään  parannusratkaisulla  toimi täysin 
 luotettavasti  eikä toimivuus ote myöskään aina parempi kuin  nykyrakenteessa.  

Sulaminen  tapahtuu tien  pintaosissa  yleensä suhteellisen nopeasti johtuen 
kantavan  ja  jakavan kerroksen pienestä vesipitoisuudesta (vähäinen  sulamis

-lämpö vaaditaan).  Suodatinkerroksen  ja luiskan  alaosan pysyminen  roudassa 
 samaan aikaan, kun pinnasta imeytyy  lumen  sulamisen seurauksena vettä ra-

kenteeseen, aiheuttaa  kuivatukselle  ongelmia kaikilla  parannusratkaisuilla.  

Eo.  syystä  kevätkuivatuksen  tehostamisessa voisi harkita hiekka-  tai soraläpäi
-syn  tekemistä jakavan kerroksen kohdalle, jolloin  se  toimisi nopeammin  kevääl- 
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lä  ja  lyhentäisi  kantavuuden kannalta tärkeimpien kerrosten (jakava, kantava) 
märän kauden pituutta.  

6.4  Salaojan poisjättäminen  

Rakennekerroksiin sadejakson  aikana imeytyvän  veden  kuivattamiseen tarvit-
tava kapasiteetti  on  laskelmien mukaan suurimmillaan luokkaa O,5...2,O 
m3lvrkitie-m.  Kun kapasiteetti  on eo.  luokkaa ei voimakkaankaan sadejakson 
aikana esiinny merkittävää rakennekerrosten vettymistä. 

Tilanteessa, jossa pohjamaa  on vetrtä läpäisevää  ja  pohjavedenpinta  pysyy 
sadekaudellakin rakennekerrosten alapinnan alapuolella, voi monessa tapauk-
sessa pohjamaan kuivatuskapasiteetti olla riittävä eo. vesimäärälle. 

Olosuhteissa, joissa pohjavedenpinta  on rakennekerrosten alapinnan  alapuolel-

la, tapahtuu  veden  virtaus rakennekerroksista pohjamaahan vajovesivirtaukse-

na,  jonka hydraulinen gradientti  on  likimain  i  =  1.  Tällöin pohjamaalle voidaan 

laskea kriittinen vedenläpäisevyys,  jota  suuremmalla läpäisevyydellä pohja- 
maan vedenjohtokyky riittää tierakenteen syväkuivatuksessa. 

Edellä mainitulla kuivatusvesimäärällä  ja  normaalilevyisellä  tiellä  em.  kriittinen 

vedenläpäisevyys  on  luokkaa kk r  =  1. ..4 •  1 O rn/s. 

Tierakenne  ei siis tarvitse syväkuivatusta (salaojia, tms.) lainkaan, mikäli pohja-
vesi pysyy luotettavasti rakennekerrosten alapuolelle  ja  pohjamaan vedenläpäi-
sevyy  on  suurempi kuin eo. kriittinen läpäisevyys. 

Eo. vedenläpäisevyysvaatimus  täyttyy tyypillisesti, kun pohjamaa  on: 

• soramoreenia, 
• lajittunutta hiekkamoreenia  (ei silttistä), 
•  hienoa hiekkaa (ei silttistä), 
•  tai em. karkempaa. 

7  KORJAUSVAIHTOEHTOJEN  SOVELTUVUUDESTA 

Laskelmien perusteella voidaan tehdä päätelmiä siitä, mitkä ovat eri parannus- 
ratkaisuille sopivat käyttökohteet. 

Ratkaisujen soveltuvuutta  on  arvioitu taulukossa  5. 
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Tehdyt laskelmat osoittavat myös, että ainakin tietyissä olosuhteissa rakenteen 
alaosan  läpäisevyydellä  ja  vedenjohtokyvyllä  on  merkittävä vaikutus rakenteen 

 kuivumisnopeuteen.  Parhaiten kuivatus toimii  pientareen  alla  olevaa  salaojaa 
 käyttämällä, erityisesti, mikäli nykyinen  suodatinhiekka  on  heikkolaatuista.  

Mikäli  salaoja  sijoitetaan ojan pohjalle  tai  sivuojaa  pelkästään  levennetään,  on 
 kiinnitettävä huomiota riittävien  vettäjohtavien  rakenteiden tekemiseen. Las-

kelmien perusteella jatkuva  hiekkaläpäisy luiskatäytön  alla  näyttäisi olevan 
 normaalitapauksessa  riittävä. Mikäli käytetään ei-jatkuvaa  läpäisyä,  on  sen 

 kapasiteetti harkittava  tapauskohteisesti.  Mikäli olemassa oleva  suodatinhiekka 
 on  heikkolaatuista (silttistä),  voivat  loivennus-  ja  sivuojan putkitusratkaisut  huo-

nontaa  kuivatusta  nykyisestä.  

8  SUUNNITTELUUN TARVITTAVAT  LÄHTÖTIEDOT  

8.1 Pohjasuhteetja  pohjavesi 

Pohjavedenpinnan  aseman tunteminen  on  ehkä tärkein tieto olemassa olevan 
tien  parannusratkaisuiden kuivatuksen  toimivuuden arvioimisessa. Mikäli  poh-
javedenpinta  on  rakennekerrosten alapinnan  yläpuolella, tapahtuu rakentee-
seen jatkuvasti  pohjavesivirtausta.  Tällöin  syväkuivatus  on  yleensä aina tar-
peellinen,  ja  mikäli  sivuojia madalletaan,  on  käytettävä (ainakin toisella puolella 
tietä)  salaojaa,  joko ojan pohjalla  tai  pientareella.  

Mikäli  pohjavedenpinta  on  jatkuvasti  rakennekerrosten  alapuolella, voidaan 
käyttää  pohjamaan kuivatuskapasiteetti  hyväksi. Mikäli  pohjamaan läpäisevyys 

 on  riittävä,  on  rakenteen  syväkuivatus  kunnossa, jolloin  parannusratkaisut  voi-
daan valita vapaasti. Kun  luiskatäytöt /  ojien  madaltamiset  tässä tapauksessa 
tehdään heikosti vettä  läpäisevällä materlaalilla  ja  varmistetaan, että  pintavedet 

 eivät  imeydy  haitallisessa määrin ojasta rakenteeseen, paranee tien kuivatus- 
tekninen toimivuus alkuperäisestä.  

Pohjavedenpinta  voidaan selvittää  luotettavimmin pohjavesiputkilla,  joista teh-
dään  pitempiaikaisia  havaintoja. Mikäli pitkäaikaisiin havaintoihin ei ole mah-
dollisuutta, tulisi lyhytaikaiset havainnot tehdä mielellään keväällä, kun pohja- 
vesipinta  on  ylimmillään.  

Pohjamaan  laatu  (vedenläpäisevyys)  voidaan pääsääntöisesti selvittää näyt
-teenotolla  ja  rakeisuusmäärityksillä. Näytteenotto  tulee ulottaa  2.. .3  metriä  ra

-kennekerrosten alapinnan  alapuolelle.  Näytteenotossa  voidaan käyttää esi-
merkiksi  autokairaa  tai  monitoimikairaa. 

Rakeisuusmäärityksiä  on  rajatapauksissa täydennettävä vedenläpäisevyys-
määrityksillä,  mutta useimmissa tapauksissa  vedenläpäisevyyden suuruusluok- 
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ka  voidaan arvioida rakeisuuskäyrästä. Luotettavan arvion tekemisessä  on 
 näytteenoton  huolellisuudella  ja  riittävällä näytemäärällä suurempi merkitys kuin 

vedenläpäisevyysmäärityksillä. 

Näytteenottopisteiden  tiheys parannettavalla tieosalla määräytyy tapauskohtai-
sesti ottaen maaston vaihtelu  ja  vanhat tutkimukset huomioon. Joissain tapa-
uksissa pelkät vanhat tutkimukset voivat olla riittäviä. Mikäli vanhoja tutkimuk-
sia ei ole käytössä,  on  suositeltava näytteenottotiheys tielinjalla  50.. .200  metrin 
välein.  

8.2  Tiedot nykyisestä rakenteesta  ja  kuivatuksesta  

Mikäli parannusrakenteiden tekemisen yhteydessä joudutaan muuttamaan 
myös syväkuivatusratkaisuja,  on  poikkileikkaus  ja  rakennemateriaalit  tunnetta-
va. Tällainen tilanne  on  yleisin tieleikkauksissa sekä pehmeiköillä, joissa poh-
jamaan kuivatuskapasiteetti ei ole riittävä. 

Yleensä riittää, että tunnetaan poikkileikkaus, eli rakennekerrosten paksuudet, 
mandolliset vanhat luiskatäytöt, ojansyvyys, mandolliset salaojat  ja  viemärit, 
yms. sekä rakennekerrosmateriaalien maalajit, kalliomurske, sora, hiekka, jne. 
Joissakin tilanteissa  on  tarvetta selvittää myös rakennemateriaalien rakeisuus 

 ja  mandollisesti vedenläpäisevyys. 

Niiltä osin kuin eo. tiedot eivät löydy vanhoista suunnitelmista, tms. asiakirjoista, 
 (tai  ne eivät ole luotettavia), voidaan eQ. tiedot hankkia parhaiten koekuopilla. 

Koekuopat tehtäisiin piennarosalle, jolloin niistä voidaan todeta rakennekerros-
paksuudet  ja  luiskatäyttömateriaali  samalla kertaa sekä ottaa tarvittavat 
maanäytteet. Rakennetietoja voidaan myös hankkia näytteenotolla (autokaira 

 tai  monitoimikaira)  sekä joissain tapauksissa luotauksilla (lähinnä maatutkaus). 

Rakennetietojen  hankkimiseksi koekuoppia  I  näytteenottopisteitä  tarvitaan 
yleensä vähemmän kuin pohjamaan tutkimuksissa. Ohjeellinen pisteväli  on 

 luokkaa  200...500 m.  

Eo.  tietojen lisäksi suunnittelussa  on  syytä selvittää: 
•  tiedot kantavuuspuutteista = tutkimukset  ja  ']äreämmät" parannusratkaisut 

 voidaan kohdentaa ongelmapaikoille. 
• routivuustiedot = routavaaitukset  antavat tietoa kohteista, joissa esiintyy 

huonosti vettäläpäiseviä maakerroksia  (tai  rakennekerroksia),  ja  se  voi antaa 
viitteellistä tietoa kohteista, joissa esiintyy kuivatusongelmia.  
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8.3  Säätiedot 
Paikkakuntakohtaisten säätietojen  hankkiminen ei liene yleensä tarpeellista 
Merkittävimmät erot paikkakuntien välillä Suomessa ovat pakkasmäärässä  ja 

 sulannassa.  Ko.  tiedot ovat riittävällä tarkkuudella  jo  olemassa. 

Sadanta ei vaihtele eri puolella Suomea niin merkittävästi, että sadantatietojen 
kohdekohtainen selvittäminen olisi yleensä tarpeellista. Vanhaa tietä parannet-
taessa muidenkaan lähtötietojen osalta ei yleensä päästä sellaiseen tarkkuu-
teen, että tarkemmilla sadantatiedoilla päästäisiin haluttuu tulokseen. 

Toisaalta, kun tarkastellaan yksittäisiä muutaman päivän mittaisia sadejaksoja, 
ovat vaihtelut jonkin tietyn paikkakunnan sadannassa hyvin suuria  ja  sattuman-
varaisia eri vuosina. Lisäksi tiessä  on  rakenteellisia tekijöitä, jotka keskittävät 
pintavaluntaa tiettyihin kohtiin. Tästä syystä nojautuminen yhden  tai  muutaman 
sääaseman tietoihin ei ole luotettavaa. 

Mikäli rakennetta mitoitetaan sadannalle,  on  mitoittava  sademäärä arvioitava 
paikallisen sadantadatan sijasta yleisistä tilastollisista sadantatiedoista lähtien 
(kuten esimerkiksi näissä laskelmissa, vrt, kohta  4.21)  ottaen rakennetiedot  ja 

 tien muoto mandollisuuksien mukaan huomioon. 

GEOBOTNIA  OY 

	

Rauli Luoma,  Dl 
	

011i Nuutilainen,  Dl  
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1. Lähtötietoja 
materiaahen vedenläpäisevyysfunktiot (rn/h)  

päällyste................................................................................................................ 
kantavakerros ...................................................................................................... 
jakavakerros......................................................................................................... 
suodatinkerros...................................................................................................... 
pohjamaa............................................................................................................... 
salaojasora.............................................................................................................  

materiaalien vedenpidätysfunktiot (til-%)  
päähyste................................................................................................................. 

 kantavakerros ....................................................................................................... 
jakavakerros.......................................................................................................... 
suodatinkerros...................................................................................................... 
pohjarnaa............................................................................................................... 

reunaehtofuktiot 
inflitraatio pientareefla............................................................................................ 
inflitraatioluiskassa................................................................................................  

2. Lähtötilanteen  laskelmat (nykyrakenne) 
elementtimalli.................................................................................................... 
initiaalitilanne..................................................................................................... 
sadejakso  1  viikko 

vedenpintojen  vaihtelu laskeritaportaissa  1 ...28 ..................................... 
virtaustilanne  portaassa  4 (1  vrk)............................................................ 
virtaustilanne  portaassa  28 (7  vrk).......................................................... 

kuivumisjakso  3  viikkoa 
vedenpintojen  vaihtelu laskentaportaissa  29...1 12 ................................. 
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vesipitoisuuden vaihtelu rakennekerroksissa  sateen  ja kuivumisen  aikana .....  

3. Levennetyn sivuojan  laskelmat 
elernenttimalli............................................................................................................ 
initiaalitilanne............................................................................................................. 
sadejakso  1  viikko  

veden  pintojen vaihtelu laskentaportaissa  I ...28 ............................................. 
virtaustilanne  portaassa  4 (1  vrk).................................................................... 
virtaustilanne  portaassa  28 (7  vrk).................................................................. 

kuivumisjakso  3  viikkoa 
vedenpintojen  vaihtelu laskentaportaissa  29...112 ......................................... 
virtaustilanne  portaassa  31(18 h  kuivumisajan  jälkeen) ................................ 
virtausthanne portaassa  112 (3  viikon kuivurnisajan jälkeen)......................... 

vesipitoisuuden vaihtelu rakennekerroksissa  sateen  ja kuivumisen  aikana .............  

4. Madalletun  ja putkitetun  ojan laskelmat 
initiaalitilanne........................................................................................................ 
sadejakso  1  viikko 

vedenpintojen  vaihtelu laskentaportaissa  1.. .28 ........................................ 
virtausthanneportaassa  4 (1  vrk)............................................................... 
virtaustilanne  portaassa  28 (7  vtt) ............................................................. 
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vedenpintojen  vaihtelu laskentaportajssa  291 12  
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vesipitoisuuden vaihtelu rakennekerroksissa  sateen  ja  kuivumisen  aikana  ....................  

5. Madalletun  ojan + piennarsalaojan laskelmat 
elementtimalli ................................................................................................................... 

initiaalitilanne .................................................................................................................... 

sadejakso  1  viikko 
vedenpintojen  vaihtelu laskentaportaissa  1 ...28 .................................................... 

virtaustilanrie  portaassa  4 (1  vrt) ........................................................................... 

virtaustilanne  portaassa  28 (7  vrt) ......................................................................... 

kuivumisjakso  3  viikkoa 
vedenpintojen  vaihtelu laskentaportaissa  29...1 12 ................................................ 

virtaustilanne  portaassa  31(18 h  kuivumisajan  jälkeen)  ....................................... 
virtaustilanne portaassa  112 (3  viikon kuivumisajan jälkeen) ................................ 

vesipitoisuuden vaihtelu rakennekerroksissa 
vesipitoisuuskuvaajat ............................................................................................. 

seurantapisteiden sijainti ........................................................................................  

6. Roudan sulamiskauden laskelmat (nykyrakenne) 
aikaväli  31.3- 10.4  

elementtiverkko  (valkea alue roudassa) ................................................................ 

iriitiaalitila 31.3 ........................................................................................................  

tilanne 5.4  ..............................................................................................................  
tilanne 10.4  ............................................................................................................  

aikaväli  10.4  -  20.4  
elementtiverkko  (valkea alue roudassa) ................................................................ 
tilanne 15.4  ............................................................................................................  
tilanne 20.4  ............................................................................................................  

aikaväli  20.4  -  1.5  
elementtiverkko  (valkea alue roudassa) ................................................................ 
tilanne 25.4  ............................................................................................................  
tilanne 1.5  ..............................................................................................................  

aikaväli  1.5  -  20.5  
elementtiverkko (vatkea  alue roudassa) ................................................................ 
tilanne 10.5  ............................................................................................................  
tilanne 20.5  ............................................................................................................  

aikaväli  20.5  -  10.6  
elementtiverkko  (valkea alue roudassa) ................................................................ 
tilanne 30.5  ............................................................................................................  
tilanne 10.6  ............................................................................................................ 

alkaväli  10.6  - 
elementtiverkko  (valkea alue roudaSsa) ................................................................ 
tilanne 20.6  ............................................................................................................  
tilanne 2.7  ..............................................................................................................  
tilanne 4.7  ..............................................................................................................  

vesipitoisuuden vaihtetu rakennekerroksissa 
vesipitoisuuskuvaajat ............................................................................................. 

seurantapisteiden  sijainti ........................................................................................ 
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Lute 2  

Lähtötilanne_(0)  

Laskennan alkaportaat ovat 
Kantavak  I  murske; 	 kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla  
k-5.00e-O4rTilS 	 oorras1  '.6h  

-- --I  

	

- 	 I  
..• 	 = 

• 	 - 

:' : 	 - 	 _  

I 	• 	I  

Lähtötilanne  (0)  

Kantavak / murske; 	
Laskennan aikaportaat ovat  

k 5.00e-04 	
kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla 

.Jakavak/sora; 	
tsporrasl  6h  

k3.00e-O4rn/s 	
porras2=12h 

Suodathk/Fliekka; 	
porras3 •  18 

k- 1.55 04  rn/s 	 jne... 

Pohjamaa  F  saSi; 1q(1)ffg> Ksat.  H a  elevation  k.3.60e-09  rn/s 

	

. 	= 	
. 

:: : 

 0 

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  .1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 Q=0 	 -  -2.5 

-3.0 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	30 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  
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Lähtötilanne  (0)  
djakZtk  

	

Kantavak/ murske; 	 Laskennan  aikaportaat  ovat  
k 5.00e-04 	 kuuden  tunnin  (6 h)  jeoHa 

	

.Jakavak/sora; 	 tuporrasi  -6h  
k3.00e-O4rn/s 	 porras2l2h 

Suodatink/ rtielcica; 	 porras  3-18 h  
k.1.55e-04rn/s 	jne...  

Pohjarnaa (saSi;  

I 	= 	
1g(1) if g>  Ksat  H  =  elevation  k3.60e-09  rn/s 	 __________________________ 

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 0=0 	 -  -2.5 

-3.0 	I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	 I 	 I 	I 	I 	I3 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 6.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Lähtötilanne  (0)  
Sadejakso 
Porras4  

Laskennan  alkaportaat  ovat 
kuuden  tunnin  (6 h)  jaolia  
ts  porras  1 6 h  

porras2=12h 
 porras  3- 18 h 
 jne...  

g(1) if g>  Ksat  H  =  elevation 
2.0 	 . 	. 	./ 	 . 	 -  2.0 

15 	

7i 	
=7 

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 0=0 	 -  -2.5 

-3.0 	 I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	 -3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Kantavak  I  murske; 
Ic •  5.00e-04  rn/S 

.Jakavak  I  sora;  
Ic -  3.00e-04  ITt/S 

Suodatink / Fliekka; 
Ic-  1.55e-04  rn/S 

Pohjarnaa /saSi;  
k  -  3.60e-09  nt/s 



Lute 2 

LähtötHanne  (0)  
Sade  jakso  
Porras  28  

Kantavak / murske;  Laskennan  aikaportaat  Ovat  

k  -  5.00e-04  kuuden  tunnIn  (6 h)  jaolla  
pottas  1  =  6 h Jakavak/sora;  

k3.000 -O4rnis porras2.12b 
porras  3  •  18 h  Suodathk / Iiiekka;  

tt  -  1.55e-04  rn/s  jne  
Pohjarnaa  F  saSs; 
k  =  3.60e-09  mis ___________________ , q(1)iIg>Ksat  H 

:° 	__ 	 _____________ 

.i.oE 	 -/ / /  
-1.5 	 Infinite elements 	 -1.5 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	 I 	 -3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Lähtötilanne  (0) 
Kuivumisjakso 

Kantavak / murske; 	 Laskennan  aikaportaat  ovat  

5.00e04  mis 	 kuuden  tunnin  (6 h)  jaolta  

I  Jakavak/sora; 	 ts  POFtaS  1 -6 h 

k-3.00e-04rn/s 	 porras2 -12h  

Suodatink/Hiekka; 	 porras3-  18h 

k  -  1.55e-04  rn/s 	jne  

I 	I 	Pohjamaa /saSi;  
g(1) if g>  Ksat.  H  =  elevation 

I 	I k-3.60e-09rn/s 	 ________________________ 

______________________________ 	 _____ 	______ 	=  15  

- 	 ___________________________________________  
0.5  - 	 2 	 w 	

- 
 0.5 

0.0  - 	 - 	tt  -  0.0 

I 'ii: 
-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 Q0 	 -  -2.5 
I 	 I 	 I 	 I 

-3.0 	 -3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  
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Kantavak / murske;  
k 5.00e-04  rn/s 

.Jakavak /  sora; 
-  3.00e-04  rn/s 

Suodatink /  Hiekka; 
 k  -  1.55e-04  rn/s 

Potrjamaa / saSi;  
k  -  3.60e-09  rn/s 

Lähtötilanne  (0)  
Kuivumisjakso 

 Porras  31  

Laskennan aikaportaat ovat 
kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla 
ts  porras  1 6 h 

 porras  2 12 h 
 porras3=  18 h 
 jne... 

°  

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  p 	 0=0 	 -  -2.5 

.30 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	 I 	 -3.0 
-10 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Lähtötilanne  (0)  
Kuivumisjakso  
Porras  112 

Kantavak  I  muroke;  
Laskennan aikaportaat ovat  

k 	5.00e-04  mJ  
kuuden  tunnin  (6  tt) jaolia  

Jakavak/sora;  

	

ts  porras  1 	6 h 

	

porras2 	12  tt  k 	3.00e-04  mis porras  3 	18  tt  
I 	Suodatink /  Hiekka:  

k 	I 55e-04  Jne 

Pohjamaa / saSi; 
k  =  3.60e-09  rn/s  if g>  Ksat  H  =  elevation 

=  

I saneAr& 	
if g>  Ksat  H  = elevati 111.. 	-  :1; 

1 5 	 InfinIte elements 	 1 5 

-2.0 	 -2.0 

-2.5  - 	 00 	 -  -2.5 

-3.0 	 I 	 I 	I 	I 	 I 	 I 	I 	I 	-3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  
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L 
 .j.a  3 	 LukanIoivennus(1) 

Laskennan  aikaportaat  ovat  
Kantavak / murske,  kuuden  tunnin  (6 h)  jaoUa ko5.00e.O4rniS 

----
aiwl.- 

.. 

• 	 ___ 	 --=.. 

: : 	 __ 

IilhIIIIIIIIIllhIIIIIIIIIIII 	II1IIIIIIII1IIIIII 111111111ff  Hill  IllI;III;IIII;l;In IiiIIIIIIIlIlIiHOhhIOhIiIiiiII 
. .  

I 	 I 	 II 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 .1 	 I 	 .1 	 •I 	 II 	 I 	 I 	 I  

Luiskanloivennus  (1) 

2.O- 	 12.0  

_  
0.5  - 	 - - - ---  LO  -  0.5 

I 	: 	

°°  
-1.0 

 - 	 1 	0 	
-  1.0 

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  - 1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  H 	 0=0 	 -  .2.5 

I 	I 	I 	I 	 I 	 I 	I 	I 	I 	.30 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Kantavak  i  murake; 	 Laskennan  aikaportaat  ovat  
k  = SOOe-04  ,, 	 kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla  

I  Jakavak/sora: 	 tSpOff3S16h  

I  k3.00e_04m/s 	 porras2=  12h 

I 	Suodatink/Hiekka; 	porras3=18h 

k1.55e-O4rn/s 	 jne...  

Pohjamaa fsaSi;  

I 	 ft 	
,, q(1)ifg> Ksat  H  =  elevation  k=3.60e-O9rn/s 	 _________ 
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Lii  ska  nhivennu  s( 1)  
ej  

Laskennan aikaportaat ovat 
Xantavak  I  murske. 	 kuuden  tunnin  (6 fl)  jaolla  k-5.00e-04rn/s 	 tsporrasl6h 

Jakavak /  sora; 	 porras  2  -  12 fl  
k=3.00e-04m/s 	 porras3l8h 

	

Suodatink/  Hiekka: 	 jne  k 1.550-04  rn/s 
Pohjarnaa / saSi;  

I 	
It  -  3.60e-09  rn/s 	 /U)if?J<saLh1eY.atiQfl 

15 

0.5  - 	_________ 	
. 	 - -, 	

. 	 U'  -  0.5 

0.0  -. 	 - 	 ii 	-  0.0 

0 	 0) 
-0.5  - 	 -  -0.5 

-1.0  - 	 - 	 -  -1.0 

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 Q0 	 -  -25 

30 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Luiskanloivennus  (1)  
Sadeiakso  
Porras  4 

Kantavak / mursie; 
Laskennart aikaportaat  ovat  

k  -  5.00e-04  rn/s  
kuuden  tunnin  (6 fl)  jaolla 

Jakavaklsora; 
poiras  1  •  6 h 

k-3.00e-O4rn/s 
pOIT=S2 -12h  
porras  3 	18 fl 

Suodatink  I  Hiekka;  
k-155e.04  rn/s  

jne...  

Pohjamaa / saSi;  I I  
I 	I 	k-3.60e-09  rn/s 	- , g(1)ifg> Ksat.  H  =  elevation  

___________  

1 Infinite elements 
2.0 

0=0 	 -  .2.5 

30 I 	I 	 I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	t 30 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



Lute 2  

Luiskanloivennus(1) 
dejakso  

Porras  28  
Laskannan aikaportaat  ovat  

Kantavak / murske. kuuden  tunnin  (6 h)  Jaolla  
k 	5.00e-04 m/  ts  porras  1  -  6 h  

Jakavak ,'  sora; porras2 	12h  
k=3,OOe-O4rrrls porras  3 	18 h 

Suodathk  I  Hiekka;  
k 	1.55e-04  ne  

Pohjarnaa / saS; 
k3.60e-09m/s 	- ,qWJ^ aLte.Yi 

,;-. 	 q>  Ksat,  H  = ejevation  

I 
-1.0 L 	 7  /' / 	\ 	 -  -1.0 

j:: 	
Infinite elements 

-2.5  - 	 Q0 	 -  -2.5 

I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	 I 	I 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7,5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Luiskantoivennus  (1)  
Kuivumisjakso  

	

Kantavak  I  murske; 	
Laskenoan aikaportaat  ovat  

k 5.00e-04 	 kuuden  tunnin  (6 h)  jaotta 

	

Jakavak/sora; 	
tsporrasl6h  

	

k-3.00e-O4rnIs 	
porras2l2h 

Suodatink /  Hiekka; 	
porras  3 18 h 

k  =  1 .55e-04  rn/s 
Pohjarnaa / saSi;  
k 3.60e-09  rn/s 	 g(1) if g>  Ksat.  H  = e'evation 

0.0- 	 . 	 -0.0  

:10 	
! 

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 QO 	 -  -2.5 

-3.0 	 I 	 I 	I 	-3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



Lute 2  

Luiskanloivennus  (1)  
Kuivumis  jakso 

 Porras  31  
Las1ennan aikaportaat  ovat 
kuuden  tunnin  (6 6)  jaalla  
ts  porras  1 66 

 porras2-  126 
 poras  3- 186 
 jne 

Ksat  H  =  elevation 

-1.5 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0 	 - 	 -  -2.0 

-2.5-- 	 0=0 	 -  -2.5 
I 	 I 	 I 

-3.0 	 I 	 -3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Luiskanbivennus  (1)  
Kuivumisjakso  
Porras  112  

Kantavak / murske;  Laskennan alkaportaat ovat  
k 	500e-04  kuuden  tunnin  (6 6)  JaolIa 

Jakavak /  sora; ts  porras  1 	6 h  
k-300e-04rn/s porras2-  126  

Suodatink /  Miekka:  
porras  3 	18 6 

k-1.55e-04m/s  jne...  
Pohjamaa/saSi; 
k3.60e-O9rn/s g(1) if g  > Ksat.  H  =  elevation __________________________ 

=  

Kantavak / murske.  
k 5.00e-04  mis 

Jakavak /  sora;  
k  -  3.00e-04  rn/s 

Suodatink /  Hiekka; 
 k- 1.55e-O4rn/s 

Pohjamaa / saSi: 
 k 3.60e-09  rn/s  

-'fl- 	- 	 0=0  

-3.0 	 I 	I 	I 	I 	 I 	I 	 I 	I 	-3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



Lute 2 

Vol. Water Content vs. Time 
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Lute 2  

Li1Lf 
SaiaojputF  ojassa() 
Initiaalitila 

Kantavak / murske:  Laskennan  akaportaat  ovat  

-  - kuuden  tunnin  (6 h)  jaotta  
. Jakavak /  sora;  tsporras16h 

k=300e-0.4rois porras2 -12h  
porras  3 	18k  Suodaknk  I  Hiekka;  

k=1.55e-O4mJs  jne...  

Pohjamaa / saSi;  
k 	3.60e-09  rn/s . > = 	l6L8flQfl  

-1.5  -  Infinite elements H 15  
-2.0 -2.0 

-2.5 r 0  = 0 -2.5 

-3.0 I I 	I I 	I I I 	I 	I 	I 	I 
-1.0 -0.5 	0.0 	0.5 	1.0 	1.5 	2.0 	2.5 3.0 	3.5 	4.0 	4.5 	5.0 5.5 	6.0 	6.5 	7.0 	7.5 8.0 	8.5 9.0 	9.5 	10.0 10.5 11.0 11,5 12.0 12.5 13.01- 

Salaolaputki  ojassa  (2)  
Sade  jakso  

Kantavak  I  murske; 	
Laskennan  aikaportaat  ovat  

It 5.00e-04 	
kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla  

Jakavak/sora; 	 torrasi  6h  

k=3.00e-04m/s 	
pOrras212h 

Suodatirik  I  Hiekka. 	
porras  3 18 h 

It  -  1.55e-04  rn/s 	 jne  

Pohjamaa  I  saSi;  

I 	 - 	

g(1ifg> Ksat.  H  =  elevation 
I 	I 

 k=3.60e-O9ni/s 

0 

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 Q0 	 -  -2.5 

-3.0 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	-3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



Lute 2  

Salaojaputki oiassa(2)  

Porras  4  
Kantavak/rnurske;  Laskennan  aikaportaat  ovat  

(6 h)  jaola 

Jakavak/sora:  
k  =  3.00e-04  mis  2-12h 

3  =  18 h  Suodatink /  Hiekka  
jne...  k=1.55e-04m/s  

Pohjamaa / saSi 
 k  =  3.60e-09 2_Ksat.  H 	leion  

j55 

-05 

I I 
-1.0 -0.5 	0.0 	0.5 	1.0 	1.5 	2.0 	2.5 3.0 	3.5 	4.0 	4.5 	5.0 	5.5 	6.0 	6.5 	7.0 	7.5 	8.0 	8.5 	9.0 9.5 	10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Salaojaputki  ojassa  (2)  
Sadeiakso  
Porras  28 

Kantavak/ murske;  Laskennan  aikaportaat  ovat  

k 	5.00e-04  kuuden  tunnin  (6  tr) jaolta 

Jakavak/sora; tsporras16h  

k-3.00e-04m/s 
porras2l2h 
porras  3  =  18 h 

Suodank /  Hiekka;  
k-1.55e-04nris  jne...  

Pohjamaa / saSi;  
k 	3.60e-09  rn/s  1g(1) if g>  Ksat.  H  =  elevation  

___  

-1.0  - / 
-  .1.0 

-1.5 infinite elements -  -1.5 

-  -2.0 -2.0  - 	- 	 . 

-2.5  - 	 Q=Q 	 -  -2.5 

30 I 	I 	I 	I 	I 	I 	 ...j_.......... 	I 	I 	I -3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



Lute 2 

Saojaputki  ajassa  (2) 
Kwvurnisjakso 

Kantavak / murske; 	 Laskennan aikaportaat ovat  

k 	 kuuden tUnnin  (6 h)  jaoila  

I  .iakavak/sora; 	 tsporrasl  -6h  

k=3.00e-O4rn/s 	 porras2=12h  

F-iiekka; 	 poas  3 18 h 

	

k 1 .55e-04  rn/s 	 jne 

Pohjamaa / saSi:  

I 	n = n 	
7 616Ifl0fl  

I 
 k=3.60e-O9rnJs 

o.oF_  a 
-0.5 	 -  0.5  

-  -1.0 

-1.5 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0 	

- 

 -2.0 

-2 .5- 	 0=0 	 H -2.5  
-30 	 I 	I 	I 	I 	 I 	I 	 I 	I 	I 	I 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Salaojaputki  ojassa  (2)  

Porras  31  
Kantavak / murske:  

Laskennan alkapoilaat ovat  

k  =  5.00e-04  Itt/S  
kuuden  tannin (6 h)  jaolla  

I 	Jakavak/sora; tsporrasl=6h 

k3.O0e-04  rn/s poras2 

Suodatink /  1-liekka;  porras  3  =  18 h 

k 	l.55e-04  rn/s  jne 

Pohjamaa /saSi; 
k=3.60e-09  rn/s g(1)ifg> Ksat.  H  =  elevation 

2.0 
 - 	

I 	 UU 	 ______ 	-  20 

q(2) if g>  Ksat  H  = levatio  

-15 
 - 	 Infinite elements 	 -  -t5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 Q=0 	 -  -2.5 

-3.0 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 	 -3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6,0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



I Lute 2  

Salaojaputki oiassa  (2)  
Kuivumis  jakso  
Porras  112  

Kantavak / murske;  Laskennan a8capoilaa( ovat  

k  •  s  ooe-o ,.k  kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla 

.Jakavak/sora; tsponasl  -6h 

k-300e-04m/s porras212h 

Suodabnk/  Hiekka;  porras  3  •  18 h  

k1.55e-O4m/s 
Pohjamaa  I  saSi: 
k-3.60e-OSm/s , p(flifg>Ksat Helevation  

::I 	
uu Iø 	

(2)ffg>KsaLHeYall0<  

10 	 - io 

\  I 
.1.5 

 - 	 Infinite elements 	 -  - 1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 Q0 	 -  -2.5 

-3.0 	 I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



Lute 2  

Vol. Water Content vs. Time 
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Lute 2 

I L- fjntareen_aUa_saQj(3) 

Laskennan  aikaportaat  ovat  Kantavak / murske. 	 kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla  
1c 5.00e-04m/s 	 rsnorrasi  .6h  

__ 

...•It%L.I2-z)i • 	 ::= 
• • - ___- 	 _________ ___ - • 

- 	 ___  
I 

 • 	 -  

I 	III1IIuhIIIInInhInhIIIIohIIInhIIIIIIllIIIIoIuhII[IIIIK;11iIIIllIII;I1IIUIiuhI IIIIflhII1IIIIIIIIII!4EII!!EIIII1  

a I  

. 	I 	II 	I 	I 	I 	 I 	I 	 I 	.1 	 I 	.1 	•I 	 - 	II 	I 	I  

Iii*i,isi1ii.'iiRT1RIJ 
IIJLJ!.JJ  

Kantavak  I  murske; 	
Laskennan  aikaportaat  ovat  

k  -  500.04 	
kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla  

Jakavaklsora: 	
tsporrasl6h  

k-3.00e-04m/S 	
porras2l2h 

Suodathk/Hiekka; 	
porras  3 18 h 

k- 1.55e-04  rn/s 	 jne  
Pohjamaa/saSi;  

	

Ii  •  3.60.-OS  rn/s - 	 q  >KsatH  elevation  
I 	 U  =  U 	 K  ].UJ.)  IIIS 

:  
-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	
-  -2.0 

-2.5  - 	 Q0 	 -  -2.5 

-3.0 	 I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	-3.0 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.6 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



LUte  2  

.ntaUsaiaoja(3) 
SadejaksQ  

2.0 	 _________________ 	
H(P=01 	- ---------------- - 	 -] 

 '.0  

:  I 
0.0  - -  0.0 

-0.5  
a 

- 
0) 

-  -0.5 

-to  i-  - 
-  -1_o 

-1.5 Infinite elements  -  -1.5 

-2.0  - -  -2.0 

25r 
0=0 	 - -2.5 

-3.0 I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 30 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Kantavakl murske;  
k 5.00e-04  rn/s 

Jakavak /  sora;  
k  -  3.00e-04  rn/s 

Suodatink  I  Niekka;  
k 1.55-04  rn/s 

Pohjarnaa/saSi; 
k360e-09m/s - 

Pientareen aJia salaoja  (.3) 
Sadejakso 

 Porras  4  
Laskennan  aikapoilaat  ovat 
kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla 
ts  porras  1 6 h 

 porras  2  =  12 h 
 porras  3  =  18 h 

 jne 

	

Kantavak  I  murske; 	 Laskenaan aikaportaa(  ovat 

-  5.00e-04 	 kuuden  tunnin  (6 h)  jeolla 

	

Jakavak/sora; 	
tSpOflSsl  -6h 

	

k  -  3.00e-04  , 	 porras  2 12 h  

SuodatinklHiekka; 	 porras3-  18h 

	

k  1.SSe-04 	 jne 

Pohjarnaa / sasi;  
k-3.60e-09  rn/s 	 q1)ifg> Ksat.  H  e!evation.  

I 	I 	 fl=fl 	 / 	Srk-1.Oe-O3rn/s 

u=u 	 r.=1.ueo3nvs  2.0  r 	 H(P=Oj 	 - 	 -] 
 2.0  

E 
-to  - 	 -  -to  

-ts  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  -. 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 0=0 	 -  -2.5 

30 	 I 	I 	I 	I 	 3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



Lute 2  

Patarea1asa1aoja_(  3) 
Sad  ej  a kso  
Porras  28 

Kanjavak  I  murake;  Laskennan aikaportaat ovat  
k  - 5,OOe-04  TilS  

kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla 

.Jakavak/sora; tsporrasl  -6h 
k 	3.00e-04  porras2=  12h  

SuodatinklHiekka; porras3-  18h 

k 	1 .55e-04  jne 

Pohjamaa / saSi:  
k 	3.60e-09  nils g(1if  q  >KsaLJ±e1eUpn 

:  

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 0=0 	 -j -2.5 

-3.0 	 I 	I 	I 	I 	 I 	 I 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Pientareen afla salaoja  (.3)  
Kuivumisjakso 

Kantavak  I  murske; 	 Laskennan aikaportaat ovat 

s.00e-o  ,, 	 kuuden  tunnin  (6 Ii)  jaolla 

Jakavak/sora; 	 tsporrasl  -6h 

k-3.00e-O4rn/s 	 porras2=12h  

I 	I  Suodalink  j 1-liekka; 	 porras  3 18 h 

I 	I k- 1.55e-04  rn/s 	 jne  

I I  Pohjamaa  I  saSi;  
I 	k  •  3.60e-09  mis 	 ,,q(1) if g> Ksat H = elevation 

I 	I 	j  fr  I fl_lV5 ..k 

___ 	 :  

1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5 	 Q0 	 -  -2.5 

•3.01 	 I 	 I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  



Lute 2  

Pientareen.atI 	salaoja.(3)  

Porras  31  

Kantavak / murske;  Laskennan  aikaportaat  ovat  

5  QOe-04  
kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla  

Jakavakl  sora; 
ts  porras  1 -6 h 

k 	3.00e-04  
porras  2  =  12 h 

I 	Suodatink  I  Hiekka;  porras  3- 18 h  

k1.55e04m/s  jne...  

I 	Pohjamaa / saSi; 
k3.60e-09  rn/s ,,.q(1)ifq>KsatH=  elevation 

06 	 a) 	I 
-0.5 

 - 	
-  -0.5 

-1.0  - 	 -  -1.0 

-1.5  - 	 Infinite elements 	 -  -1.5 

-2.0  - 	 -  -2.0 

-2.5  - 	 0=0 	 -2.5 

-3.0 	 I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	-3.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  

Pientareen aUa saaoja  (3)  
Kuivumis  jakso  
Porras  112 

Ka  ta 	kl 	ke Laskerman aikapottaat  ovat  

k  kuuden  tunnin  (6 h)  jaolla  

Jakavak/sora;  P0 

k-3.00e-04  rn/s porras2 

-  

-1.5  -  Infinite elements  -  -1.5 

-2.0  -2.0 -  

-2.5  -  Q0  -  -2.5 

I 	I II 	 I 	I  Il  I 	I 
-1.0 -0.5 	0.0 	0.5 	1.0 	1.5 	2.0 	2.5 3.0 	3.5 	4.0 	4.5 	5.0 	5.5 	6.0 	6.5 	7.0 	7.5 	8.0 

-3.0 
8.5 	9.0 	9.5 	10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  
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1 0 	 Pellon kuivatus tien kohdalla  

	

SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT 	Lute 3 

3 	SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT  

Seuraavassa  on  esitetty eri tavoifla toteutettuja sivuojia salaojitetun pellon 
kohdalla. 

Tarkastellut tapaukset ovat:  

1. Uusi  tie salaojitetulla  pellolla, kun salaojavedet johdetaan tieltä Pois 
Päin.  

2. Uusi  tie salaojitetulla  pellolla, kun salaojavedet johdetaan tielle päin.  

3. Levennettävä  tie salaojitetulla  pellolla, kun salaojavedet johdetaan 
tielle päin.  

4. Sivuoja liittymien  kohdalla. 

Tapauksissa  1  ja  2  tien  pinta on 0,5 m  ympäröivää peltoa ylempänä  ja 
 salaojitussyvyys  1,2 m.  

Tapauksessa  3  tien  pinta  tulee noin  0,3 m  peltoa ylemmäksi. 
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Lute 3 	SIVUOJAN MUQTOILUVAIHTOEHDOT  

a) Jyrkkäluiskainen  oja  

0,2m 	 __  
Edut: 	 3,5m  

-  halpa 
-  mahtuu pieneen tilaan 

Haitat: 

-  voi heikentää reunakantavuutta 
-  jyrkät luiskat voivat valua  ja  aiheuttaa 

eroosiota  ja  jatkuvaa perkaustarvetta  

b) Leveä,  loivaluiskainen  oja  

L:3 

0,2 m 

lm  
Edut:  

6m  
- suistuvalle  autolle turvallisempi kuin  a  
-  ei heikennä reunakantavuutta 

Haitat: 

-  vie  suuren tilan  

C)  Matala  oja,  tierakenteeseen salaoja  

Edut: 	 4m  

- suistuvalle  autolle erittäin turvallinen 
- mahtuu pieneen tilaan 
-  ei heikennä reunakantavuutta 

Haitat: 

-  putkien  ja  kaivojen hinta (halpa asentaa) 
-  veden virtaus  avo-ojasta kerroksiin  on  estettävä 
- liittymärum  muissa peitesyvyys  jää  pieneksi  

Kuva  1:  Sivuojan muotoiluvaThtoehdot,  kun pellon salaojavedet johdetaan 
tieltä poispäin. 
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	 Pellon kuivatus tien kohdalla  

	

SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT 	Lute 3  

a) Syvä  jyrkkäluiskainen sivuoja  

Edut: 

-  halpa 

Haitat: 

-  ruma 
- suistuva  auto  törmää rajusti ulkoluiskaan  tai  kaatuu 
- salaojaputkien  päät voivat rikkoutua ojan perkauksessa 
- jyrkät luiskat valuvat  ja  aiheuttavat eroosiota  ja  jatkuvaa 

perkaustarvetta 
- salaojavedet  voivat jäätyä ojan pohjaan 
-  syvä  oja  rikkoo kuivakuoren  ja  voi lisätä tien painumista 

 ja  nopeuttaa ojan pohjan nousemista  

b) Syvä  loivaluiskainen  oja  

0,5 m t' 	cTTÉ  
1m 

12m  

Edut: 

- suistuva  auto  ei törmää rajusti ulkoluiskaan 
- tietä voi leventää myöhemmin 
-  ojan perkaustarve vähäinen, nurmi säilyy 

Haitat: 

-  vie  suuren tilan 
- ruma 
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Lute 3 	 SIVUOJAN MUOTOILUVAI HTOEHDOT  

c) Kokoojaputki  ja  matala  oja  

1m  

6m  

Edut:  

-  turvallinen  suistuvafle  autolle  
-  ei riko  kuivakuorta 

-  mahtuu pieneen tilaan  
-  avo-ojaan  on  helpompi saada vietto kuin  a:ssa  

Haitat:  

- putkitus  on  kallis, jos  tarvitaan  d> 160 mm  putki 
 -  tarvitaan riittävä vietto  

d) Leventämisen  yhteydessä a:sta muotoiltu matala  oja.  

- 'I, 	- 	-, 	II  

7m  

Kuva  2:  Uuden tien sivuojan muotolluvaihtoehdot, kun pellon salaoja vedet 
johdetaan tielle päin.  
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SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT 	Lute 3 

a) Lähtätilanne:  syvä jyrkkäluiskainen  oja  

4m  

Edut: 

-  halpa 

Haitat: 

-  heikentää tien reunakantavuutta 
-  nopeuttaa kapeilla teillä pituushalkeaman levenem istä 
- suistuva  auto  törmää rajusti ulkoluiskaan  tai  kaatuu 
- salaojaputkien  päät voivat rikkoutua ojan perkauksessa 
- jyrkät luiskat valuvat  ja  aiheuttavat eroosiota  ja  jatkuvaa 

perkaustarvetta 
- salaojavedet  voivat jäätyä ojan pohjaan 
-  syvä  oja  rikkoo kuivakuoren  ja  voi lisätä tien painumista 

 ja  nopeuttaa ojan pohjan nousemista  

b) Vaihtoehdon  a  oja levennetään  

8m  

Edut: 

- reunakantavuus  paranee 
- perkaustarve  vähenee 
- suistuvan  auton turvallisuus paranee 
- myöhemmin helppo leventää 

Haitat: 

-  vie  paljon tilaa, tarvitaan tiesuunnitelma 
- ruma  
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Lute 3 	 SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT  

C)  Peltosalaojien  vedet kootaan omaan putkeen. Avo-ojaa  madalletaan. 

Rakennekerrosten  vesi pääsee avo-ojaan. Tietä  levennetään  0,75 m.  

Edut:  - tilantarve  vähenee 

Haitat:  -  putken  ja  kaivojen hinta  (^  160 mm  putki  on  melko halpa)  

d) Peltosalaojien  ja  tien  rakennekerrosten  salaojan vedet johdetaan 
 viemäriin.  Tietä  levennetään  0,75 m.  

Edut:  - tilantarve  on  pieni  

-  hyvä turvallisuus  

-  hyvä  reunakantavuus  ja  vakavuus savikolla 

Haitat:  -  putkien  ja  kaivojen hinta  (>  160 mm  putki  on  kallis)  

-  veden  virtaus  avo-ojasta kerroksiin  on  estettävä  

- liittymärumpujen peitesyvyys  jää  pieneksi  

- lumivalli  voi kohota  runsaslumisena  talvena  

e) Peltosalaojien  ja  rakennekerrosten  vedet johdetaan ojan pohjaan 
 sijoitettuun viemäriin.  Tietä  levennetään  0,75 m. 

4m  

Edut:  - suurihalkaisijainen  putki  on  hiukan helpompi asentaa kuin  d:ssä 

 Haitat:  - sepeliä  ja  suodatinkangasta  kuluu enemmän kuin  d:ssä  

Kuva  3:  Vanhan tien leventäminen  ja  sivuojan  parantaminen, kun pellon 
salaoja vedet johdetaan tielle päin. 
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SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT 	 Lute 3 

a)  Vanhanaikainen  liittymärumpu,  joka  on  sijoitettu  sivuojalinjaan  

-  vie  vähemmän tilaa kuin  b  

Edut:  

Haitat:  

-  tarvitaan pidempi putki kuin  b:ssä 
-  liittymästä tulee  ahtaampi  kuin  b:stä 
-  rummun päihin  on  usein  ladottava  kivistä  tukimuuri 
-  rummun  pää  ja  jyrkkä luiska  tai  tukimuuri  on  suistuvalle  autolle erit-

täin vaarallinen  
-  matalassa  (<0,6 m)  ojassa  peitesyvyys  jää  pieneksi (ongelma voi-

daan korjata  syventämällä  ojaa paikallisesti  ja  poistamalla ajoittain 
liete)  

- rumpu  voi jäätyä tukkoon,  jos  siihen johdetaan läheltä  salaojavesiä 
 (ongelma voidaan korjata johtamalla  salaojavedet liittymän  ali 

omassa putkessa)  
-  ei sovellu erittäin matalaan ojaan  (<0,4 m)  
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Lute 3 	 SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT  

b)  Tavallinen liittymärumpu, joka  on  sijoitettu  5 m sivuojalinjasta 
 sivuun. 

Edut: 

-  halvempi kuin  a  ja  c  
- sivutiettä  on  helppo kääntyä perävaununkin kanssa 
-  rummun  pää  ei ole suistuvalle vaarallinen 

Haitat: 

-  matalassa  (<0,6 m)  ojassa peitesyvyys  jää  pieneksi (ongelma voi-
daan korjata syventämällä ojaa paikallisesti  ja  poistamalla ajoittain 
liete) 

- rumpu  voi jäätyä tukkoon,  jos  siihen johdetaan läheltä salaojavesiä 
(ongelma voidaan korjata johtamalla salaojavedet liittymän ali 
omassa putkessa) 

-  ei sovellu erittäin matalaan ojaan  (<0,4 m)  
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SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT 	

Lute 3 

c)  Sadevesikaivolla  varustettu liittymä  

._.........,..  
0  

O,5m _________ 

-  

Edut: 

-  sopii myös erittäin matalaan sivuojaan 
-  sopii ulkonään puolesta hyvin taajamaan, missä liittymätiheys  on 

 suuri 
- suistuvalle  turvallinen 

Haitat: 

-  kaivosta vedet  on johdettava  kuvan  Y  kohdan  d tai e  mukaiseen 
putkeen 

-  jos  pintavaluma  on  suuri, kaivosta  ja  purkuputkesta  on  tehtävä suuri 

- kaivon peittyminen  on  estettävä (ongelma voidaan hallita tekemällä 
kaivon ympärille lietetilaa) 

Kaivo voidaan joskus korvata sorasilmäkkeellä. 

Vettä läpäisevällä alueella kaivoa ei tarvita pienellä valuma-alueella. 
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Lute 3 	 SIVUOJAN MUOTOILUVAIHTOEHDOT  

d)  Kahluuliittymä,  jossa pellolta ajetaan paksusti  sorastetun loivan  
ojan yli  

0,5m 

O m 

so  roa  

:700 	 1:350  

Edut:  

-  halpa  
-  sopii erittäin matalaan  sivuojaan 

- suistuvalle  turvallinen 

Haitat:  

-  sopii  vain  vähäliikenteisiin maatalousliittymiin  

Kuva  4: Sivuojan  johtaminen liitiymän kohdalla. 
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