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TI! VISTELMÄ 

Temmeksen koetie  on tielaitoksen  ja  Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  la-
boratorion yhteistutkimushanke. Jatkuvat mittaukset käynnistyivät keväällä  1998. 

 Tässä osaraportissa käsitellään ympäristöolosuhteita  ja  niiden vaihtelua toukokuun 
 1998  ja  lokakuun  1999  välisenä aikana. 

Lämpötilojen mittausjärjestelmä kokonaisuudessaan toimi luotettavasti  ja  tulokset 
olivat tarkkoja. Ilmatieteen laitoksen Oulunsalossa mittaamat ilman lämpötilojen 
vuorokausikeskiarvot olivat käytännössä yhtä suuret kuin Temmeksen järjestelmästä 
mitatut vuorokausikeskiarvot. 

Päällysteen pintalämpötila mallinnettiin  käyttäen tekijöinä aikaan perustuvaa aurin-
gon säteilyn vuosi-  ja päivävaihtelua  sekä ilman lämpötilaa. Kesäajan lämpö-
tilaennusteen yhtenä tekijänä käytettiin auringon säteilyn päivävaihtelua, mutta talvi-
aikaan päivävaihtelua ei otettu huomioon.  Mallin selitysaste  on 96.89 %  ja  mallilla 
laskettu päällysteen pintalämpötila poikkeaa todellisesta enintään  ±3.3°C 90 %:ssa 

 tapauksista. Päällysteen ylä-  ja alapinnan  väliset lämpötilaerot  100 mm  paksussa 
päällysteessä ovat kohtalaisen vähäiset verrattuna vuosivaihteluun. Käytännössä 

 100 mm  paksun päällysteen jäykkyys voidaan laskea pintalämpötilan perusteella il-
man suurtakaan virhettä. 

Pakkaskausi Oulun seudulla alkoi  01.11.1998  ja  päättyi  27.03.1999.  Talven pakkas
-määrä oli  27 161  Kh, joka  on  selvästi mitoituspakkasmäärää  F 1 0 (40 500 Kb)  pie-

nempi. Pakkaskauden pituus oli  146  vuorokautta eli  14  vuorokautta keskimääräistä 
lyhyempi. 

Roudan syvyys mallinnettiin pakkasmäärän neliöjuuren  ja maalajivakion  perusteella. 
Routa oli alimmillaan  1.99 m  syvyydessä tien keskellä  ja  1.78 m  syvyydessä tien 
reunaviivan kohdalla. Mitoituspakkasmäärällä routa olisi muodostetun  mallin  mu-
kaan edennyt  2.42 m  syvyyteen tien keskellä  ja  2.21 m  syvyyteen tien reunaviivan 
kohdalla. 

Rakenne suli yhtäaikaa sekä ylhäältä että alhaalta päin. Viimeksi routaa oli  1.6  met-
rin syvyydessä  ja  sulamisesta tapahtui  72-80%  ylhäältä päin. Sulamisaika oli  42 

 vuorokautta tien keskellä  ja  21  vuorokautta tien reunassa. Tierakenne oli kokonai-
suudessaan  sula  08.05.1999. Temmeksen koekohde  sijaitsee aurinkoisella paikalla 
eikä sitä varjosta maaston muodot, rakennukset  tai  puusto. 

Pohjavedenpinnan korkeusvaihtelut  olivat erittäin hitaita. Muutokset olivat suurim-
millaan  1.7 mm  vuorokaudessa. Pohjaveden korkeus oli alimmillaan  3.7 m  ja  ylim-
millään  2.7 m päällysteen  pinnasta. Pohjavesi ei noussut lainkaan tierakenteeseen as-
ti vaan oli ylimmilläänkin  0.77 m pohjamaan  pinnan  alapuolella. Talvisaikaan poh-
javeden  pinnan ja  routarajan välillä oli  1.5 m korkeusero,  joka säilyi saman suurui-
sena roudan edetessä rakenteessa. 





ALKUSANAT 

Tierakenteen  tulee vaurioitumatta pystyä ottamaan vastaan liikenteen  ja  ympäristö- 
tekijöiden aiheuttamat rasitukset. Rakenteen tulee kestää liikennekuormitus  ja  rajoit-
taa sekä tasata routanousuja  ja  kantavuuden vaihteluita. Instrumentoidun  tie- 
hankkeen tavoitteena  on  hankkia tietoa liikenteen  ja ympäristötekijöiden  vaikutuk-
sista jäätyvällä vyöhykkeellä sijaitsevan tierakenteen toiminnasta. Tässä osaraportis

-sa  käsitellään ympäristöolosuhteita  ja  niiden vaihtelua toukokuun  1998  ja  lokakuun 
 1999  välisenä aikana. 

Tämä raportti  on  osa työkokonaisuudesta,  jonka Temmeksen koetien jatkuvat mit-
taukset, laitteiston ylläpito  ja datan  käsittely vaativat. Raportin  on  tehnyt  DI Teuvo 

 Ryynänen Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  laboratoriosta. Työtä ovat  oh-
janneet  professori Esko Ehrola sekä tekniikan lisensiaatti Jouko  Belt.  Tekniikan li-
sensiaatti  Lauri Liimatta on  kirjoittanut kosteusmittauksia käsittelevän kappaleen  4.  

Oulussa toukokuussa  2000 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Temmeksen koetie  on Tielaitoksen  ja  Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  la-
boratorion yhteistyön  tulos. Temmeksen koetie  valmistui rakenteen  ja  instrumenttien 
osalta syksyllä  1997.  Jatkuvat mittaukset käynnistyivät keväällä  1998. 

Instrumentoidun koetien  ideana  on  mitata jokaisen ylittävän ajoneuvon tierakentee
-seen  aiheuttamat  vasteet  sekä tiettyjä ympäristöolosuhteita kuvaavat suureet. Tiedot 

tallennetaan sellaisenaan myöhempää käsittelyä varten. Tietojen analysointi  ja  tiivis-
täminen mittausten yhteydessä ei ole mandollista, koska järjestelmän teho ei siihen 
riitä. Mittaustietojen liian aikainen yksinkertaistaminen saattaisi myös kadottaa olen-
naista informaatiota. 

Tässä osaraportissa käsitellään ympäristöolosuhteita  ja  niiden vaihtelua. Tarkoituk-
sena  on  selvittää, minkälaiset ympäristöolosuhteet ovat vallinneet toukokuun  1998  ja 

 lokakuun  1999  välisenä aikana. Näitä tietoja voidaan myöhemmin käyttää hyväksi 
mallinnettaessa tierakenteiden vasteita  ja  arvioitaessa niiden suuruutta sekä vaiku-
tusta tien käyttäytymiseen. Olosuhdetietoja verrataan myös pitkän ajan keskimää-
räisiin arvoihin, jotta voidaan arvioida yleisesti vuosien  1998-1999  olosuhteita. Ra-
portissa tarkastellaan rakenteen lämpötiloja, routaa, pohjavedenpinnan korkeutta se-
kä huokosveden paineita. 

Routa,  sen  syvyys  ja sulaminen  vaikuttavat rakenteen toimintaan. Sitomattomissa 
rakennekerroksissa routa lisää olennaisesti rakenteen jäykkyyttä talvella. Sulamis-
aikana rakenteen yläosa  on  sula  samalla kun alaosa rakenteesta  on  jäässä. Mikäli su-
laan kerrokseen tulee vettä joko ylhäältä rikkonaisen päällysteen läpi, luiskan suun-
nasta  tai kapillaarisesti alemmista  jo sulaneista  kerroksista, huononee rakenteen 
kuorinituskestävyys. Hyvistä materiaaleista  ja riittävin kerrosvahvuuksin  rakenne-
tuula teillä sulamisaika ei välttämättä ole kovinkaan kriittinen. Alempiluokkaisillaja 
ohutpäällysteisillä teillä lyhyenkin sulamisajan vaikutukset yhdistettynä suuriin 
kuormituksiin saattavat rikkoa rakennetta. Pakkasaikana huonoista materiaaleista ra-
kennetun tierakenteen routaantuessa saatavilla oleva vesi voi aiheuttaa itse kerrok-
sissa routimista  ja  joissakin tapauksissa epätasaista routanousua. Kesäaikaan kor-
kealla oleva pohjavesi nousee heikoista materiaaleista rakennetuilla teillä kapillaa-
risesti ylempiin rakennekerroksiin, mikä pienentää rakenteen kantavuutta. 

Korkeat päällysteen lämpötilat kesäaikaan pienentävät bitumilla sidotun kerroksen 
jäykkyyttä. Pieni sidotun kerroksen jäykkyys kasvattaa  koko  rakenteen rasitustilaa. 
Talvella bitumilla sidottujen kerrosten aihaiset lämpötilat aiheuttavat lämpöjännityk-
siä, jotka voivat johtaa pakkashalkeiluun. Halkeilun esiintyminen  ja  vakavuus riip-
puvat lämpötilan ohella päällystetyypistä  ja sen  paksuudesta. Bitumilla sidotun ker-
roksen lämpötila  on  tunnettava, kun määritetään rakenteessa esiintyviä jännityksiä  ja 
muodonmuutoksia. 
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2  LÄMPÖTILAT  

2.1  Aineisto 

Lämpötila-anturit  on  sijoitettu sähköputken ulkopintaan. Putkia  on  kaksi, joista toi-
nen  on  tien keskilinjalla  ja  toinen noin  1.25 m  etäisyydellä päällysteen reunasta reu-
naviivan  alla.  Kummassakin putkessa  on 12 anturia.  Ylin anturi  on päällysteessä 

 noin  10 mm syvyydessäja  alin anturi pohjamaassa  3030 mm  syvyydessä. 

Ilman lämpötilaa mitataan  3.6 m  korkeudella maan pinnasta olevalla anturilla. Antti-
ri  on  suojattu suoralta auringon paisteelta varjostimella, joka sallii vapaan ilmankier

-ron.  Maaston korkeuserot, rakennukset  tai  kasvillisuus eivät varjosta koealueella tie-
tä  tai  ilman lämpötila-anturia. Järjestelmän seurantaa  ja  ylläpitoa varten  on  myös 
mittauskopissa yksi lämpötila-anturi. 

Kaikki lämpötila-anturit ovat tyyppiä  PT 100. Mittakortin  laajennus tukee nelijohdin-
mittausta  ja  tällä tavalla anturit  on  myös johdotettu. Toisen johdinparin avulla laa-
jennuskortti kompensoi lämpötilan muutoksista aiheutuvat resistanssin muutokset it-
se johtimissa. Anturit  on kalibroitu 0-asteisessa sekä  +20.0-asteisessa  vedessä labo-
ratoriolämpömittareilla.  PT 100- anturityypille  luvataan yleisesti  0.1°C  tarkkuus. Eri 
lähteet suosittelevat, että lopullinen mittaustulos lasketaan useamman mitatun näyt-
teen keskiarvona. 

Temmeksessä  lämpötilat mitataan  15  minuutin  (897  sekunnin) välein ottaen  160 lu-
kemaa  kustakin anturista  3.2  sekunnin aikana. Lukemista lasketaan keskiarvo, joka 
tallennetaan lämpötila-arvoksi CD:lle. Siten jokaista tuntia kohti saadaan  4  tarkkaa 
lukemaa. 

Jatkuva mittaus  on  ollut periaatteessa toiminnassa  13.05.1998 - 29.10.1999  välisen 
 ajan  ja  jatkuu edelleen. Varsinaisesti jatkuva mittaus alkoi pysyä toiminnassa vasta 

 14.07.1998,  kun laitemyyjä toimitti ensimmäisen mittakortteja  NT-käyttöjärjestel-
mässä  tukevan laiteajurin. Sähköverkon häiriöiden, ukkosen  ja laiterikkojen  takia 
jaksoon  on  kuulunut myös käyttökatkoja. Mittaustuloksia  on  saatu  449 vuorokau-
delta. Lämpötilalukemia 26 anturista on  tallennettu yhteensä  1 076 006  kappaletta 

 29.10.1999  mennessä.  

2.2  Ilman lämpötilat  

2.2.1  Vertailu ilmatieteenlaitoksen mittaamiin ilman lämpötiloihin 

Ilmatieteen laitoksen lähin mittauspiste  on Oulunsalon  lentokentän maastossa. Suora 
etäisyys Temmeksen koekohteeseen  on  noin  31 km.  Tilastokeskuksen kuukausi- 
raporteissa julkaistaan Ilmatieteen laitoksen mittaamien ilmanlämpötilojen vuoro-
kausikeskiarvot sekä minimi-  ja maksimilämpötilat. 
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Temmeksen lämpötilamittaukset  eivät aina kata kokonaista vuorokautta laitteistossa 
 tai sähköverkossa esiintyneiden toimintahäiriöiden  takia. Vuorokausikeskiarvoja las-

kettaessa otettiin mukaan ainoastaan ne vuorokaudet, joissa mittaukset ovat toimi-
neet vähintään  20  tuntia. Menettely oli välttämätön, jottei vuorokausivaihtelu olisi 
vaanstänyt vuorokausikeskiarvoa. 

Aikavälillä  13.05.1998 - 29.10.1999  oli  535  vuorokautta. Tuolla aikavälillä  Tern-
meksessä  mitattiin  358  "lähes täyttä" vuorokautta (mittauksia vuorokaudessa vähin-
tään  20  tunnilta). Taulukossa  I on  esitetty Temmeksen  ja Oulunsalon  vuorokausi- 
keskiarvojen tunnusluvut. Vuorokausikeskiarvojen minimit, maksimit  ja keskiarvot 

 olivat lähes yhtä suuret Temmeksessä  ja Oulunsalossa.  

Taulukko  1. 	ilman lämpötilojen vuorokausikeskiarvojen tunnuslukuja Temmek - 
sen mittausalueella ja Oulunsalon  lentokentällä. Mukana  on 358 

 vuorokautta välillä  13.05.1998 - 29.10.1999. 

Temmes 	 Oulunsalo 
Keskiarvo  2.51°C 2.37°C  
Keskiarvon keskivirhe  0.54 °C 0.54 °C  
Mediaani  4.32 °C 3.75 °C  
Lämpötila alue  55.8°C 53.1 °C  
Pienin lämpötila  -35.7 °C -33.5 °C  
Suurin lämpötila  20.0 °C 19.6 °C  
Keskiarvon  95 % luottamusväli  1.07 °C 1.05 °C  

Temmeksessä  ja Oulunsalossa mitattujen  ilman lämpötilojen vuorokausikeski-
arvojen erotusten jakaumasta voitiin todeta lämpötilojen poikkeavan  vain  vähän toi-
sistaan  (kuva  I). Vuorokausikeskiarvojen  erotus vaihteli  -2.2°C  ja  +3.8°C  välillä. 
Erotus oli  81.6 %:ssa  arvoista  alle  ±1°C. 
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Kuva  1. Temmeksessäja Oulunsalossa mitattujen  ilman lämpötilojen vuorokausi- 
keskiarvojen erotusten jakauma  358 vuorokaudelta  välillä  13.05.1998 - 
29.10.1999. 
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Suurimmat positiiviset erot  (+3.8°C),  jolloin Oulunsalossa oli lämpimämpää kuin 
Temmeksessä, olivat pakkaspäiviltä  22.12.1998, 09.01.1999, 23.12.1998  ja 

 10.02.1999.  Näinä päivinä lämpötila laski nopeasti  alle  -20°C  ja  jopa  alle 
 -30°C.  Oletettavasti Oulunsalossa meri vaikutti ilman lämpötilaan  ja  hidasti  sen  no-

peaa laskua. Suurimmat negatiiviset erot  (-2.4°C),  jolloin Temmeksessä oli lämpi-
mämpää kuin Oulunsalossa, olivat keväällä  25.03.1999, 07.04.1999, 27.04.1999  ja 

 syksyllä  12.09.1999.  

Vuorokauden  alin  lämpötila Oulunsalossa  ja Temmeksessä  poikkesivat toisistaan 
enemmän kuin vuorokausikeskiarvot. Oulunsalossa  ja Temmeksessä mitattujen  vuo-
rokauden alimpien lämpötilojen erotusten jakauma oli selvästi myös  vino  (kuva  2). 
Temmeksessä  oli  237  vuorokautta, jolloin vuorokauden  alin  lämpötila oli yli yhden 
asteen alempi kuin Oulunsalossa. Suurimmillaan ero oli  9°C. Itseisarvoltaan  suu-
rimmat erot esiintyivät kohtalaisen tasaisesti eri vuodenaikoina. Tarkastelujaksossa 
oli  41  vuorokautta, jolloin vuorokauden minimilämpötila oli Oulunsalossa yli asteen 
alempi kuin Temmeksessä.  
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Kuva  2. Temmeksessä  ja Oulunsalossa mitattujen  ilman lämpötilojen minimi  ja 
maksimiarvojen erotusten jakaumat  358 vuorokaudelta  välillä 

 13.05.1998 - 29.10.1999.  

Myös vuorokauden ylimmät lämpötilat poikkesivat toisistaan enemmän kuin vuoro-
kausikeskiarvot. Oulunsalossa  ja Temmeksessä mitattujen  vuorokauden ylimpien 
lämpötilojen erotusten jakauman  vinous  oli vähäinen  ja erotusten vaihteluväli  oli - 

 4.3°C ... 5.7°C.  Suurimmat erotusten itseisarvot esiintyivät tasaisesti eri vuoden-
aikoina. 

Vähäiset erot vuorokauden keskilämpötiloissa osoittavat, että ilman lämpötilojen 
mittausjärjestelmä toimi sekä mittauselektroniikan että anturin sijoituksen suhteen 
samalla tavalla kuin ilmatieteen laitoksen järjestelmä. Myöskään Temmeksen  ja Ou-
lunsalon  välisellä  31  kilometrin etäisyydellä ei ollut suurta merkitystä vuorokausi- 
keskiarvoihin. Edellä olevan vuoksi voidaan Temmeksen mittauksista puuttuvat  il- 
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man  lämpötilojen vuorokausikeskiarvot korvata Oulunsalossa mitatuilla vuorokausi-
keskiarvoilla. Korvaavia ilman lämpötiloja käytettäessä  on  huomioitava että:  

1. Käytettävissä  on  ainoastaan vuorokausikeskiarvot  

2. Korvaavien lämpötilojen tarkkuus  on  luokkaa  ±1°C  

Vuosien  1998-1999  ilman keskilämpötila oli yhtä suuri kuin ilmatieteen laitoksen 
mittaama pitkän ajan keskiarvo vuosilta  1961-1990.  Vuosien  1931-1960  pitkän ajan 
keskiarvo oli  0.3°C  lämpimämpi kuin vuosien  1961-1990.  Normaali pakkaskauden 
pituus Oulun seudulla  on  noin  165-170  vuorokautta. Tässä tutkimuksessa pakkas-
kausi oli sitä selvästi lyhyempi. Pakkasmäärä oli kuitenkin tavanomainen. Edellä 
olevasta voidaan päätellä, että pakkaskauden vuorokausilämpötilat olivat tavan-
omaista alhaisemmat (taulukko  2).  

Taulukko  2. 	Lämpötilaolojen  vertailu Oulunsalossa.  

1998-1999 1970-1973 1961-1990 	1931-1960  
Ilman lämpötilan keskiarvo  +2.4°C' +2.4°C  "  +2.0°C 	> 	+2.3°C 	> 

Pakkasmäárä  27 161  Kh  26 880  Kh  29 000  Kh 	26 400  Kh 
Pakkaskauden pituus  146  vrk 171  vrk 167  vrk 	>  

I)  Kivikoski,  1997 
2)  Suomen tilastollinen vuosikirja,  1999  
3)Ehrola,  1974b 
4) Kolkki,  1966 
5) Kaksiterminen  sini-mallinnus0l.05.1998 ..  30.10.1999  

Vuosina  1970-1973  tehdyssä tutkimuksessa mitattiin Oulun seudulla useissa koh-
teissa rakenteen lämpötiloja eri syvyyksiltä. Tuolloin ilman keskilämpötila  ja pak-
kasmäärä  olivat lähes samat mutta pakkaskauden pituus oli selvästi pitempi kuin 
vuosina  1998-1999. 

2.2.2  Vuosivaihtelut  

Paikkakunnan lämpötila riippuu ensisijaisesti auringon säteilystä, jonka vuosi-  ja 
vuorokausivaihtelu kuvastuvat  lämpötilan vastaavina vaihteluina. Maan ilmakehän 
rajalle tulevan auringon säteilyn  on  todettu olevan vakio (aurinkovakio)  1367 W/m2 .  
Auringosta tulevasta säteilystä absorboituu keskimäärin ilmakehän vesihoyryihin  ja 
otsoniin  18 %,  pilviin  3 %  ja  maan pintaan  48 %.  Auringosta tulevasta säteilystä  si-
roaa ilmakehästä  6 %  takaisin avaruuteen. Pilvistä heijastuu  21 %  ja  maan pinnasta 
heijastuu  4 %  takaisin avaruuteen. 

Ilmatieteen laitoksen mittaamat säteilykomponentit ovat globaalisäteily, hajasäteily, 
maasta heijastunut säteily sekä säteilytase. Globaalisäteily  (K)  sisältää suoran aurin-
gon säteilyn  ja hajasäteilyn. Hajasäteily  (D) on ilmakehästä  alaspäin sironnut aurin-
gon säteily. Täysin pilvisellä säällä kaikki säteily  on hajasäteilyä.  Suora auringon 
säteily  (I)  voidaan siis laskea globaalisäteilyn  ja hajasäteilyn  erotuksena.  Heyastunut 
säteily  (R) on  maanpinnasta heijastunut lyhytaaltoinen säteily.  Säteilyrase  (Q) on  yl-
häältä tulevan  ja  alhaalta maanpinnasta lähtevän säteilyn erotus. Säteilyn yksikkö  on 
Jim2. 
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Auringon lähettämästä säteilystä suurin  osa  on  näkyvän säteilyn aallonpituusalueella 
 ja  vain  jonkin verran ultravioletti-  ja  infrapunasäteilyä.  Maapallon  pinta  luovuttaa 

saamastaan säteilystä osan pitkäaaltoisena ulossäteilynä. 

Säteilyn voimakkuus riippuu auringonpaistetuntien määrästä  ja  auringon paistokul
-masta.  Globaalisäteilyn  voimakkuus vaihtelee vuoden jaksoissa. Jyväskylässä tehty-

jen auringon säteilyhavaintojen perusteella globaalisäteilyn kuukausisumma  on pie-
nimmil1äin  joulukuussa  (11 MJ/m2)  ja  suurimmillaan kesäkuussa  (568 MJ/m2)  (kuva 

 3).  Luonnollisesti sama vuosikierto  on  havaittavissa myös suorassa auringon sätei-
lyssä sekä hajasäteilyssä.  
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Kuva  3.  Auringon säteilyn keskimääräiset kuukausisummat vuosina  1981-1990 
 Jyväskylässä. 

Ilman lämpötilan kuukausikeskiarvot vaihtelivat  365  päivän jaksossa sinikäyrän 
mukaisesti. Oulunsalossa vuosina  1961 .. 1990 mitattujen  ilman lämpötilojen kuu-
kausikeskiarvot  (tik)  mallinnettiin  kaavan  1  mukaisesti. Yhtälön selitysaste oli 

 99.90 %  ja  näytteiden lukumäärä  12.  Kaavan ensimmäinen termi vaikutti tulokseen 
eniten. Toisen  termin  jakso oli puoli vuotta  (182.5 vrk)  ja  se  paransi selitysastetta 

 0.31 %.  Toinen termi kasvatti mallissa kesä-  ja  heinäkuun  alun  lämpötiloja  ja  pie-
nensi elokuun  ja  syyskuun lämpötiloja. Samalla toinen termi kasvatti marraskuun  ja 

 joulukuun lämpötiloja sekä pienensi helmi-  ja  maaliskuun lämpötiloja. 

	

(pv -  109.4) 	0 70  * sin2ir (pv —30.2)  
tik  =13.23*sin(21t 	

365 	) 	 182.5 	
2.05 	(1)  

missä 	pv = päivän järjestysnumero lähtien  1.  tammikuuta 

Kaava  1  laskettiin siten, että kuukauden keskilämpötila sijoitettiin  ko.  kuukauden 
 15.  päivän lämpötilaksi. Lämpötiloja vastaavista päivämääristä laskettiin kaavan  1 

 mukaiset sinitermit. Nämä kaksi sinitermiä olivat selittäviä muuttujia  ja  ilman läm-
pötila selitettävä muuttuja. Pienimmän neliösumman menetelmällä ratkaistiin sini-
termien kertoimet  ja  vakio. Kaavalla  1  voidaan laskea kuukauden keskilämpötilan  Ii- 
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säksi  myös tietyn päivän keskilämpötilan ennuste. Kaavan  1  mukaan  30  vuoden 
keskilämpötila oli  2.05°C  (Oulunsalossa).  Ilmatieteen laitoksen laskema  30  vuoden 
keskilämpötila oli  2.0°C  eli lukutarkkuus huomioon ottaen lukemat olivat samat. 

Päivä  on  lyhin  21.  joulukuuta  ja  pisin  21.  kesäkuuta. Vastaavasti auringon paisto-
kulma  on  alimmillaan  ja  ylimmillään samoina päivinä. Vuoden minimilämpötila 
saavutetaan  20.  tammikuuta  ja  maksimilämpötila  20.  heinäkuuta eli minimi  ja  mak-
simi esiintyvät puolen vuoden välein  (kuva  4).  Ilman lämpötilan vuosivaihtelun 
alimmat  ja  ylimmät arvot seuraavat noin kuukauden viiveellä niitä päiviä, jolloin au-
ringon säteily  on  toisaalta vähäisintä  ja  voimakkainta.  
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Kuukausi  

Kuva  4. Oulunsalossa Initattujen ilmanlämpötilojen 30  vuoden kuukausikeski-
arvot  ja  niistä muodostettu malli. 

Kolmenkymmenen vuoden kuukausilämpötilojen perusteella pakkaskausi alkaa Ou-
lun seudulla lokakuun lopulla  ja  kestää huhtikuun puoleen väliin asti. 

Ilman lämpötilojen kuukausikeskiarvot toukokuusta  1998  marraskuuhun  1999  asti 
määritettiin Oulunsalossa mitattujen päiväkeskiarvojen perusteella (taulukko  3). 

 Lämpötilat vaihtelivat kuukauden aikana paljonkin, mutta kuukauden keskiarvo ei 
poikennut enempää kuin  2.5°C  pitkän ajan keskiarvosta. Esimerkiksi tammikuussa 

 1999  oli erittäin kylmiä pakkasjaksoja, mutta kuukauden keskilämpötila oli kui-
tenkin  vain 1.3°C kylmempi  kuin keskimäärin tammikuussa. 
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Taulukko  3. 	ilman lämpötilojen kuukausikeskiarvot Temmeksessä vuosina  
1998.. 1999  ja  pitkän ajan kuukausikeskiarvot vuosilta  1961.. 1990 
Oulunsalossa. 

1998 	1999 	30  vuoden  kuukausikeskiarvo  Kuukausi  Temmes  (°C) Temmes (°C) 	Oulunsalo  (°C)  
Touko  6.2 7.5  
Kesä  13.1 13.5  
Heinä  16.3 16.0  
Elo  12.8 13.7  
Syys  9.4 8.4  
Loka  3.9 3.0  
Marras  -4.8 -3.1  
Joulu  -6.6 -8.2  
Tammi  -12.4 -11.1  
Helmi  -10.1 -10.4  
Maalis  -3.4 -5.8  
Huhti  3.0 0.5  
Touko  5.5 7.5  
Kesä  15.5 13.5  
Heinä  16.3 16.0  
Elo  12.5 13.7  
Syys  10.2 8.4  
Loka  4.4 3.0  

Toukokuut  1998  ja  1999  olivat keskimääräistä toukokuuta  1.3 ..  2.5°C  kylmempiä  ja 
 kesäkuu  1999 2.0°C  oli keskimääräistä lämpimämpi. Heinäkuu  on  yleisesti vuoden 

lämpimin kuukausi. Vuosien  1998  ja  1999 heinäkuut  olivat vielä  0.3°C  keskimää-
räistä lämpimämpiä. Molempien vuosien elokuut olivat  0.9.. 1.2°C  keskimääräistä 
kylmempiä  ja  syys-  ja lokakuut  olivat  0.9.. 1.8°C  keskimääräistä lämpimämpiä. 
Keskimääräistä  1.3°C  kylmempää tammikuuta  1999  seurasi keskimääräistä 

 0.3..2.5°C lämpimänimät  helmi-, maalis-  ja  huhtikuu.  

2.2.3  Vuorokausivaihtelut 

Vuorokautista lämpötilanvaihtelua  voidaan kuvata maanpinnan lämpötalouden pe-
rusyhtälön avulla (kaava  2)  /Heino,  1973/. 

Q+G+H+LE=O 	 (2)  

missä 	Q = säteilytase 
G =  maan pintakerroksen lämmittämiseen kuluva energia  
H =  ilman lämmittämiseen kuluva energia  
LE =  haihtumiseen kuluva energia 

Säteilytaseen säteilyenergia  Q  kuluu maan pintakerroksen  ja  ilman lämmittämiseen 
sekä haihtumiseen. Yhtälössä  2  lämmön virratessa kohti maanpintaa  on termien 
etumerkki  positiivinen  ja  lämmön virratessa maanpinnasta poispäin  on termien  etu- 
merkki negatiivinen /Heino,  1973/.  

Maanpinnan säteilytase voidaan esittää kaavan  3  avulla. 
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Q=(K)(l —a)—(T) 	 (3)  

missä 	Q  = säteilytase  
K  = Globaalisäteily = D+I  
a  =  maan  pinnan albedo  eli heijastuskerroin 

 T  = tehoisa ulossäteily =  TI'-TL 
TI'  =  maanpinnan ulossäteily  
T.  =  ilmakehän vastasäteily 

Vuorokauden aikana globaali auringon säteily  (K) on  voimakkainta silloin, kun au-
rinko paistaa suoraan etelästä, eli  kello  12:00  aurinkoaikaa  riippumatta vuodenajasta. 
Aurinkoaika riippuu havaintopaikan pituuspiiristä  ja  voi siksi poiketa jonkin verran 
valtakunnan ajasta /Suomen meteorologinen vuosikirja,  1993/.  Pienillä auringon 
paistokulmilla maanpinnan saama  haj asäteilyn  (D)  osuus  on  lähes yhtä suuri kuin 
suoran auringon säteilyn  (I)  osuus. Pilvisellä säällä maan pintaan tuleva suora aurin-
gon säteily  (I)  vähenee voimakkaasti  ja hajasäteilyn  (D)  suhteellinen osuus kasvaa. 

Maanpinnan albedo vaihtelee  10-30  %  välillä. Lumipinnoilla albedo saattaa nousta 
yli  90  %.  Talvella muutenkin vähäinen globaali säteily saattaa suurelta osin heijastua 
takaisin avaruuteen. 

Maanpinnan ulossäteilyn  (TI')  voimakkuus riippuu pääasiassa maanpinnan lämpöti
-lasta.  Ilmakehän vastasäteilyn  (TL)  voimakkuus riippuu ilmakehän lämpö-  ja koste-

usoloista  sekä pilvipeitteen paksuudesta  ja  korkeudesta. Pilvisenä päivänä vastasätei
-ly (T.L)  on  lähes yhtä voimakasta kuin ulossäteily  (TI')  eli tehoisa ulossäteily  (T)  lä-

hestyy nollaa /Heino,  1973/.  

Säteilytase  on  suurimman osan päivästä positiivinen. Auringon nousun  ja  laskun ai-
koihin säteilytaseen arvo  on  lähellä nollaa. Öisin säteilytase  on  tehoisan ulossäteilyn 

 (T)  verran negatiivinen. 

Ilman lämpeneminen  ja kylmeneminen maanläheisissä  ilmakerroksissa tapahtuu sä-
teilyn ohella turbulenssin vaikutuksesta. Turbulenssin voimakkuus riippuu pää-
asiassa tuulen nopeudesta  ja ilmakerroksen tasapainotilasta.  Voimakkainta turbu-
lenssi  on  hiukan keskipäivän jälkeen tuulen ollessa voimakkaimmillaan  ja  heikointa 
yöllä tuulen ollessa heikkoa /Heino,  1973/.  

Haihtumisen voimakkuus riippuu tuulen nopeudesta, lämpötilasta  ja kyllästys
-vajauksesta. Haihtumisen vuorokausivaihtelu seuraa lämpötilan vaihtelua  ja  on  voi-

makkaimmillaan keskipäivän jälkeen  ja  heikointa aamuyöstä. 

Edellä olevat tekijät ovat pääasiallisia syitä ilman  ja  maanpinnan lämpötilojen vaih-
teluun. Ilman  ja pinnan  lämpötilan mallintamiseksi voidaan edellä mainitut tekijät 
jakaa kahteen ryhmään: auringon säteily, joka  on  säännöllistä vuorokauden  ja  vuo-
denajan mukaisesti sekä pilvisyys, sateet  ja ilmavirtaukset,  jotka eivät ole säännöl-
lisiä. Ilman  ja pinnan  lämpötilojen tarkempi mallintaminen edellyttäisi epäsäännöl

-listen  ilmiöiden mittaamista. Pilvisyyden vaikutus saattaisi olla mandollista ottaa 
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huomioon valoisuuteen reagoivan anturin avulla,  sateen  vaikutus hetkellistä  sade-
määrä mittaavan laitteen avulla  ja ilmavirtausten  vaikutus tuulimittarin avulla. 

Kesäkausien  1998  ja  1999  ilman lämpötilat muistuttavat  varsin  paljon toisiaan  (kuva  
5).  Kesän  ja talven  lämpötilan vaihtelut poikkesivat toisistaan siten, että kesäisin oli 
havaittavissa selvä vuorokausivaihtelu.  Sen  sijaan talvisin lämpötila saattoi laskea 

 tai  nousta yhtämittaisesti viikonkin jaksoissa. Sydiintalven lämpötilan vaihtelu johtui 
enemmän ilmamassojen liikkeistä  ja  pilvisyyden muutoksista kuin vuorokautisista 
säteilyn muutoksista. Suurin mitattu ilman lämpötila  +31.1°C  oli  16.07.1999  ja  pie-
nin  -36.6°C,  joka mitattiin  29.01.1999. 
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Kuva  5.  ilman lämpötilojen alimmat  ja  ylimmät vuorokausilukemat ilmatieteen- 
laitoksen Oulunsalossa  tekemien  mittausten mukaan. 

Temmeksessä  suurin lämpötilan muutos  (23.6°C)  vuorokauden aikana oli 
 15.01.1999  (kuva  6).  Lämpötila nousi -29.4°C:sta -5.9°C:een.  Vaikka lämpötilan 

muutos oli  koko mittausjakson  suurin, ei siinä näkynyt lainkaan vuorokautisesta sä-
teilyn vaihtelusta aiheutuvaa komponenttia. Toukokuussa  21.05.1999  muutos oli 

 21.9°C. Alin  lämpötila oli hiukan ennen auringon nousua  ja  ylin hiukan jälkeen puo-
len päivän, mikä puolestaan aiheutui lähes suoraan vuorokautisesta säteilymuutok-
sesta. 
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Kuva  6.  Suurimpia ilman lämpötilan vuorokausivaihteluita Temmeksessä  1998-
1999.  

Vuorokausivaihtelun  esiintymistä vuoden eri aikoina selvitettiin määrittämällä kun-
kin kuukauden keskimääräiset tuntilämpötilat Temmeksessä (taulukko  4).  Taulu-
kossa tunti  0  tarkoittaa vuorokauden ensimmäistä tuntia eli aikaväliä  0:00-1:00. 

 Vastaavasti tunti  1  tarkoittaa aikaväliä  1:00-2:00.  Joulukuussa ei ollut havaittavissa 
säännöllistä vuorokausivaihtelua.  Marras- ja  tammikuussa vuorokausivaihtelu oli 
juuri havaittavissa  ja  muissa vuoden kuukausissa vuorokausivaihtelu oli selvä. 

Taulukko  4. 	ilman lämpötilojen kuukauden tuntikeskiarvot Temmeksessä. Kuu- 
kauden suurin tuntikeski arvo  on vahvennettu.  

Kuukausi  I  Lämpötila  (°C) 

0 -12.9 -11.5 -4.3 1.1 2.3 7.5 13.0 8.4 6.8 3.0 -2.9 -9.4 
1 -12.9 -11.7 -4.7 0.7 1.3 6.8 12.5 8.1 6.5 2.9 -2.9 -9.6 
2 -12.7 -11.9 -5.1 0.3 0.6 6.6 12.1 7.7 6.3 2.9 -3.0 -9.8 
3 -12.6 -12.0 -5.2 -0.1 0.2 7.7 11.9 7.5 6.2 2.9 -3.0 -9.9 
4 -12.6 -11.9 -5.3 -0.3 0.8 8.7 12.7 7.5 6.0 3.0 -2.9 -9.9 
5 -12.6 -11.9 -5.3 -0.2 2.4 10.1 13.8 8.4 5.9 3.0 -3.0 -10.0 
6 -12.5 -11.9 -5.3 0.7 4.5 11.1 14.7 9.9 6.3 3.0 -3.1 -10.1 
7 -12.5 -11.8 -5.1 2.3 6.5 12.2 15.8 11.5 7.7 3.1 -3.2 -10.2 
8 -12.5 -11.6 -4.4 3.9 8.2 12.5 17.0 12.8 9.3 3.6 -3.3 -10.4 
9 -12.6 -11.0 -3.3 5.5 9.3 12.9 17.6 13.8 11.0 4.3 -3.1 -10.7 

10 -12.4 -9.5 -2.1 6.7 9.7 13.3 18.0 14.7 12.3 5.0 -2.6 -10.8 
11 -11.7 -8.2 -0.9 7.4 10.3 13.4 18.9 15.2 13.4 5.7 -2.2 -10.3 
12 -11.2 -7.6 0.1 7.9 10.0 13.3 19.5 15.4 14.0 6.1 -2.0 -10.1 
13 -11.2 -7.1 0.7 8.1 10.2 13.1 19.8 15.6 14.4 6.3 -2.0 -10.1 
14 -11.4 -6.9 0.8 8.2 9.9 13.3 20.4 17.1 14.5 6.3 -2.3 -10.4 
15 -12.0 -7.1 0.8 8.0 9.5 13.6 20.2 15.7 14.4 6.2 -2.6 -10.1 
16 -12.5 -7.7 0.4 7.9 9.4 12.8 19.8 15.6 14.0 5.8 -2.9 -10.2 
17 -12.6 -8.5 -0.4 7.5 9.1 13.2 19.2 15.4 12.8 5.1 -3.1 -10.0 
18 -12.7 -8.9 -1.6 6.7 8.5 12.8 18.5 14.7 11.0 4.4 -3.3 -9.8 
19 -12.8 -9.3 -2.4 5.5 7.9 11.6 18.1 13.7 9.3 4.0 .3.4 -9.7 
20 -12.9 -9.7 -2.8 4.1 6.7 11.8 16.9 11.8 8.2 3.7 -3.3 -9.6 
21 -12.9 -10.2 -3.2 3.2 5.0 10.9 15.6 10.2 7.5 3.6 -3.3 -9.5 
22 -12.9 -10.5 -3.5 2.4 3.6 9.4 14.7 9.5 7.1 3.4 -3.2 -9.9 
23 -13.0 -10.9-3.6 1.7 3.4 8.9 13.6 8.8 7.0 3.3 -3.2 -9.9  
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Lämpötila laski nopeasti Temmeksessä  25.07.1998  kello  9  ja  10  välillä  (kuva  7). 
 Todennäköisesti voimakkaan  sateen  seurauksena lämpötila laski  12.4°C 44  minuutin 

aikana. Verrattaessa  15  minuutin  ja tunnin  lämpötila-arvoja voitiin todeta, että tunti- 
keskiarvo "hukkasi" suurimman lämpötilan. Tilanne oli poikkeuksellinen, koska 
näin nopeita lämpötilan nousuja  tai  laskuja ei yleensä tapandu  tunnin  aikana. Tunti- 
keskiarvo edusti yleensä hyvin vallinnutta lämpötilaa, mikäli muutoksen suunta säi-
lyi nousevana  tai laskevana.  Neljän tunnissa mitatun lämpötilan oikeellisuus varmis-
tettiin laskemalla niiden keskihajonta. Tarkastelun yhteydessä etsittiin kaikki yli  2°C 

 haj onnat ja  varmistettiin, ettei suuri  haj onta  johdu mittauslaitteiston toimintavirhees
-tä. 
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Kuva  7.  ilman lämpötilojen tuntikeskiarvot  ja  15  minuutin arvot Temmeksessä 
 25.07.1998. 

2.3  Rakenteen lämpötilat  

2.3.1  Päällyste  

Päillysteessä  lämpötila-anturit  Ti (10 mm  syvyydessä)  ja  T2 (90 mm  syvyydessä) 
ovat kaistan keskellä. Anturit  T 13 (10 mm)  ja  Ti 4 (90 mm)  ovat reunaviivan koh-
dalla  1.25 m  etäisyydellä päällysteen reunasta. Anturi  T2  vaurioitui  jo  varhaisessa 
vaiheessa, eikä siitä saatuja lukemia käytetä. Anturissa  114  oli sallittua enemmän 
hajontaa  21.01-22.01.1999  sekä  i7.03.-20.03.1999. Anturin  lämpötila oli noina jak-
soina noin  0°C.  Luultavasti murtunut anturin johdotus  ja tierakenteessa  esiintyvä 
kosteus aiheuttivat epäsäännöllisen resistanssivaihtelun. Muulloin (kuivana) anturi 
näyttää toimineen moitteettomasti. 

Päällysteen kuukausikeskiarvot  on  esitetty taulukossa  5.  Mukana ovat ne vuoro-
kaudet, joilta  on  vähintään  20  tunnin mittaustulokset. Lukumääräsarakkeessa  on  esi-
tetty tuntilämpötilojen lukumäärä, joiden mukaan keskiarvo  on  laskettu. Kuukau-
dessa saadaan  744 tuntikeskiarvoa,  kun kuukaudessa  on 31  vuorokautta. Touko-
kuulta  1998  tuloksia saatiin ainoastaan  23  tunnilta  ja  saman vuoden kesäkuulta ei tu-
loksia saatu lainkaan, koska laitteet eivät vielä mitanneet yhtäjaksoisesti. Kesäkuus-
sa  1999  rikkoi salamanisku laitteita, minkä takia kesäkuun mittaustuloksia  on  vähän 



Instrumentoidun tierakenteen  mittaukset 
	 23  

LÄMPÖTILAT  

ja  heinäkuun mittaukset puuttuvat kokonaan. Komponenttien vaihdon jälkeen todet-
tiin vielä toimintahäiriö yhdessä neljästä lämpötilamittauskortista, minkä takia  Ti - 
anturin  lämpötilat puuttuvat elokuulta sekä osalta syyskuuta  1999.  

Taulukko  5. 	Päällysteen  lämpötilojen  kuukausikeskiarvot Temmeksessä.  

Vuosi Kuukausi 
_______________ 

Tien  keskellä 
Lkm 	TI (10 mm)  
kpl 	°C  

Lkm  
kpl  

Reunaviivan  kohdalla 
T13 (10 mm) 	T14 (90 mm)  

°C 
1998  Touko  23 12.4 23 13.8 12.4 
1998  Kesä - - - - -  

1998  Heinä  474 20.5 474 21.3 21.0 
1998  Elo  407 16.2 407 16.9 16.7 
1998  Syys  693 11.1 693 11.4 11.3 
1998  Loka  565 3.8 565 3.9 3.9 
1998  Marras  432 -6.1 432 -5.7 -5.3 
1998  Joulu  336 -11.0 336 -10.7 -10.3 

1999  Tammi  744 -11.8 744 -11.3 -11.1 
1999  Helmi  672 -10.3 672 -10.1 -10.0 
1999  Maalis  743 -2.9 743 -2.6 -2.9 
1999  Huhti  716 6.4 716 6.9 6.5 
1999  Touko  716 11.4 716 12.0 11.5 
1999  Kesä  120 14.4 120 15.0 14.5 
1999  Heinä - - - - -  

1999  Elo  - -  549 16.4 16.2 
1999  Syys  648 12.3 696 12.9 12.8 
1999  Loka  695 4.4 695 4.7 4.7  

Reunaviivan  kohdalta päällysteen pinnasta mitatut lämpötilat olivat keskimäärin 
 0.1 .. 1.5 °C  suuremmat kuin tien keskeltä mitatut. Keväällä ero oli hiukan suurempi 

kuin talvella. Tuntijakauman perusteella suurimmat erot, jolloin tien reunassa oli 
lämpimämpää kuin keskellä, esiintyvät keväällä  ja  kesällä päiväsaikaan. Tilanteet, 
jolloin tien keskellä oli lämpimämpää kuin reunassa esiintyivät yleensä talvella  tai 

 yöaikaan. 

Päällyste oli  90 mm  syvyydellä keskimäärin  0.2°C  lämpimämpi kuin  10 mm  syvyy-
dellä. Joulu-, tammi  ja  helmikuussa päällysteen alaosa oli keskimäärin  0.3 .. 0.4°C 

 lämpimämpi kuin yläosa. Muina kuukausina päällysteen alaosa oli kylmempi kuin 
yläosa. 

Päällysteen  lämpötilojen vuorokausikeskiarvot mallinnettiin vuoden periodissa  (ku-
va  8).  Mallin  mukaan päällysteen ylä-  ja alapinnan ja  toisaalta tien keski-  ja  reuna- 
osan keskinäiset erot olivat hyvin pieniä suhteessa vuosivaihteluun. Mallissa suurin 
pintalämpötila saavutettiin keskimäärin  9.  heinäkuuta  ja  pienin  17.  tammikuuta eli 
aikaisemmin, kuin ilman lämpötila saavutti huippunsa. Päällysteen alapinnan suurin 
lämpötila saavutettiin  11.  heinäkuuta  ja  pienin  18.  tammikuuta. Vuosivaihtelu vai-
kutti  ensin pintalämpötilaan ja  vasta myöhemmin päällysteen alaosaan. Päällysteen 

 pinnan  vuoden keskilämpötila oli  4.3 .. 4.7°C  ja  keskimääräinen vuosivaihtelu 
 32.3°C. Päällysteen alapinnan  keskilämpötila oli  4.6°C  ja  keskimääräinen 

vuosivaihtelu  31.6°C. 
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Kuva  8. Vuorokausikeskiarvojen  mukaan mallinnettu päällysteen lämpötilojen 
vuosivaihtelu. 

Suurin pintalämpötila tien keskellä  34.9°C  mitattiin  24.07.1998  (kuva  9). Tien  reu-
nassa suurin pintalämpötila  36.2°C  mitattiin  10.07.1998.  Nämä eivät olleet mittaus- 
jakson kaikkein kuumimpia vuorokausia,  sillä Oulunsalossa  tehtyjen lämpötila- 
mittausten perusteella mittausjaksossa oli noin  20  niitä lämpimämpää vuorokautta. 
Tällöin ilman vuorokausikeskiarvo oli suurimmillaan noin  6°C  korkeampi kuin 
Temmeksessä mitattuina päivinä. Voidaan olettaa, että kuumimpina päivinä päällys - 
teen pintalämpötila on  ollut noin  +40°C. 
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Kuva  9.  Suurimmat Temmeksessä mitatut päällysteen lämpötilat. 

Lämpimänä päivänä päällysteen lämpötila nousi selvästi ilman lämpötilaa korke-
ammalle. Samoin päällysteen pintalämpötila kohosi ylemmäs kuin alapinnan lämpö-
tila. Reunan pintalämpötila nousi suuremmaksi kuin tien keskellä. Päällysteen läm-
pötila ei riipu yksinomaan ilman lämpötilasta, vaan siihen vaikuttaa myös  pinnan 

 saama auringon säteily sekä rakenteen (päällysteen) tarkasteluhetkeä edeltävä läm-
pötila.  Pinnan  saaman säteilyn määrä vaihtelee puolestaan vuorokausivaihtelun  ja 

 pilvisyyden mukaan. 



Instrumentoidun tierakenteen  mittaukset 	 25  
LÄMPÖTILAT  

Päällysteen lämpötilalla  on  merkittävä vaikutus päällysteen jäykkyyteen  ja pääl-
lysteen alapinnan vetomuodonmuutokseen. Vetomuodonmuutoksen  suuruus  on 
kuormitusten  lukumäärän ohella tärkeä päällysteen väsymiseen  ja kestoikään  vaikut-
tava tekijä. Päällysteen lämpötilan kohotessa  sen  jäykkyys pienenee  ja vetomuodon

-muutos kasvaa. Tällöin  on  tärkeää, ettei rakennesuunnittelussa käytetä liian aihaisia 
lämpötiloja, mikä johtaa liian korkeisiin jäykkyysmoduuleihin  ja  sitä kautta liian al-
haisiin vetomuodonmuutoksiin. 

Keskimäärin päällysteen yläpinnan  ja alapinnan  lämpötilat ovat yhtä suuret. Tunti- 
lämpötilojen perusteella päällysteen yläpinta  10 mm  syvyydessä oli suurimmillaan  
5.7°C  lämpimämpi kuin alapinta  90 mm  syvyydessä. Päällysteen alapinta oli puoles-
taan suurimmillaan  2.6°C  lämpimämpi kuin päällysteen yläpinta. Vaikka ylä-  ja  ala. 

 pinnan  lämpötilat erosivat lyhytaikaisesti toisistaan, niin kuitenkin  89.7 %  ajasta 
päällysteen ylä-  ja alapinnan  välinen ero oli  alle  ±2°C. 

Pudotuspainolaitemittauksissa  mitataan päällysteen pintalämpötila. Alapinnan läm-
pötilan mittaaminen  on  käytännön syistä yleensä mandotonta. Lämpötilaerojen ja-
kauma ala-  ja yläpinnan  välillä oli  vino  siten, että  99.3 %  ajasta päällysteen alapinta 
oli enintään  2°C  lämpimämpi kuin yläpinta. Laskelmissa  2°C  ero pienentää noin 

 8 % päällysteen alapinnan jäykkyysmoduulia  verrattuna yläpintaan. Todellisuudessa 
lämpötila jakautuu päällysteessä eksponentiaalisesti ylä-  ja alapinnan  välillä. Ekspo-
nenttijakauma voidaan korvata likimääräisesti lineaarisella jakaumalla, jolloin pääl-
lysteen keskimääräinen lämpötila voidaan laskea ylä-  ja alapinnan keskiarvona.  Täl-
löin  100 mm  paksun päällysteen keskilämpötila oli enintään  1°C  lämpimämpi kuin 
päällysteen pintalämpötila  99.3 %  ajasta. Yhden asteen lämpötilaero muuttaa pääl-
lysteen jäykkyyttä noin  4  %.  Rakenteen mitoitusta ajatellen päällysteen pintalämpö-
tila antaa siis  varsin  hyvän arvion  koko päällysteen lämpötilasta. 

Päällysteen  lämpötilan vuorokausikeskiarvo viipyi  0°C  tuntumassa maaliskuussa 
 19.03.1999-28.03.1999  välisen  ajan, jonka jälkeen vuorokausikeskiarvo nousi pääl-

lysteessä pysyvästi lämpimän puolelle. Vuorokausikeskiarvo laski  0°C  alapuolelle 
ensimmäisen kerran  2.11.1998.  Lämpötilan lasku ei tapahtunut yhtäjaksoisesti niin 
kuin nousu, vaan syystalven aikana lämpötila saattoi laskea  0°C  alapuolelle useita 
kertoja nousten välillä uudestaan lämpimän puolelle. 

Päällysteen tuntilämpötilojen  suhteellinen esiintymisfrekvenssi määritettiin ristiin-
taulukoimalla tuntilämpötilat 2°C:en luokkiin  ja  laskemalla lämpötilaluokan esiin-
tymislukumäärän suhde  koko  kuukauden kaikkien lämpötilojen esiintymisluku-
määrään (taulukko  6).  Luokitus  on  muodostettu siten, että luokkaan  0  kuuluvat läm-
pötilat välillä  -1.0°C  ..  +1.0°C.  

Tammi-, helmi-  ja  joulukuussa yli  90 %  ajasta päällysteen lämpötila oli  alle  —1°C. 
Maalis-  ja  marraskuussa noin  2/3  ajasta lämpötila oli  alle  —1°C.  Muina kuukausina 
yli  90 %  ajasta päällyste oli lämpimämpää kuin  —1°C. Päällysteen mitoituslämpö

-tilana käytetään usein  +20°C.  Heinäkuussa  40 %  ajasta päällyste oli lämpimämpää 
kuin  21°C  ja  21 %  ajasta lämpimämpää kuin  +27°C. 
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Taulukko  6. 	Päällysteestä  10 mm  syv»'destä mitattujen  lämpötilojen kuukausit- 
taiset suhteelliset esiintymistiheydet. 

L5mpötila-  Kuukausi 
luokka  (00  

tammi helmi  maalis huhti  touko kesä heinä elo syys  loka marras  joulu  
-32 1% 
-30 3% 
-28 2% 
-26 4% 2% 
-24 3% 2% 
-22 5% 3% 
-20 5% 9% 2% 
-18 11% 7% 5% 
-16 8% 4% 
-14 3% 4% 1% 1% 12°/ 
-12 4% 6% 2°,'. 3% 12°! 
-10 4% 8% 5% 4% 15°/ 
-8 3% 10% 10% 8% 8°! 
-6 6% 23% 13% 0% 11% 8% 
-4 9% 16% 16% 4% 0% 17% 11°! 
-2 21% 6% 18% 4% 1% O °4 4% 20% 10°! 
0 7% 0% 20% 7% 4% 2% 12% 22% 5% 
2 7% 12% 8% 2% 18% 9% 
4 4% 15% 9% 4% 26% 3% 
6 2% 16% 7% 9% 20% 2% 
8 1% 13% 11% 5% 1% 14% 15% 
10 0% 10% 10% 13% 5% 15% 4% 
12 0% 6% 11% 22% 1% 19% 16% 1% 
14 4% 8% 27% 8% 21% 14% 
16 5% 8% 12% 16% 20% 9% 
18 1% 7% 5% 18% 10% 5% 
20 1% 5% 7% 15% 11% 4% 
22 1% 	4% 	3% 	11% 	6% 	3°! 
24 2% 2°!. 9% 2% 1°! 
26 1% 3% 10% 3% 1°! 
28 1% 4% 1% 0°! 
30 1% 4% 1% 0°! 
32 1% 2% 
34 0% 1% 

yli+21°C 	 1% 10% 8% 40% 13% 5%  
alle -1°C 	93% 100% 65% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 4% 64% 95% 

AB-päällysteen  jäykkyys vähenee logaritmisesti lämpötilan funktiona  ja  lähestyy 
oletuksen mukaan hyvin lämpimissä olosuhteissa sitomattoman kiviaineksen jäyk-
kyyttä. Mitoitusmenettelyssä lämpötilan aiheuttama jäykkyyden vaihtelu otetaan 
huomioon jakamalla vuosi periodeihin  ja  laskemalla kutakin periodia vastaavat bitu

-mula  sidottujen kerrosten  ja  alusrakenteen  E-moduulit. Periodit  voivat olla Oulun 
seudulla esimerkiksi taulukon  7  mukaiset /Liimattaja muut,  1992/.  

	

Taulukko  7 
	

Asfalttipäällysteisten  teiden mitoitusperiodit /Liimatta  ja  muut,  
1992/.  

	

Periodi 	 pituus (kk) 	mitoituslämpötila  (°C) 
1 	huhti-,  loka- ja  marraskuu  3 +7.0 
2 	touko-ja  syyskuu  2 +15.0 
3 	kesä-, heinä-ja  elokuu  3 +22.0  

Mitoitusperiodien  mukaisessa lämpötilatarkastelussa Temmeksen koealueella otet- 
tiin mukaan sekä vuoden  1998  ja  1999  kuukaudet, mikäli niiden mittaustulokset oli- 
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vat  olemassa. Näiden vuosien lämpötilat muistuttivat pitkän ajan keskimääräisiä 
lämpötiloja  ja kuukausitasolla  myöskin toisiaan. 

Ensimmäisellä  periodilla (huhti-, loka- ja  marraskuu) esiintyvien tuntilämpötilojen 
jakauma  on  esitetty kuvassa  10. Kumulatiivinen  osuus vastaa sitä aikaosuutta  koko 
periodin  ajasta, jonka lämpötila oli tietyn lämpötilarajan alapuolella. Päällysteen 
lämpötila  +7°C  sijoittui noin  79 %  kohdalle eli  79 %  periodin  ajasta päällyste oli  alle 

 +7°C.  Vastaava  90% raja  oli  +9.8°C  ja  95 % raja  oli  +11.9°C. 
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Kuva  10.  Ensimmäisen  periodin päällysteen tuntilämpötilojen  jakauma Temmek-
sessä. 

Toisella  periodilla  (touko-  ja  syyskuu) mitoituslämpötila  15.0°C  vastasi  67.3 % 
kumulatiivista  osuutta.  90% raja  oli  +20.4°C  ja  95 % raja  oli  +22.7°C  (kuva il).  

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

100% 

90% 

80% 
U) 

70% 

60% 

50% .E  >  
40% 

30% E 

20% 

10% 

0%  
-4 	0 	4 	8 	12 	16 	20 	24 	28 	32 	36 

Lam  pötilaluokka  (°C)  

Kuva  11.  Toisen  periodin päällysreen tuntilämpötilojenjakauma Temmeksessä.  
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Kolmannen  (kesä-, heinä-  ja  elokuu)  periodin mitoituslämpötila  22°C  vastasi  76.9 % 
kumulatiivista  osuutta.  90%-ja  95  %-rajat olivat  25°C  ja  27°C  (kuva  12). 

300 

250 

200 

150 

-.1 100 

50 

0 

100% 

90% 

80% 
(fl 

70% 

60% 

50% 
 :  

40% 

30% E 

20% 

10% 

0%  
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38  

Läm  pötilaluok ka  (°C) 

Kuva  12.  Kolmannen periodin päällysteen tuntilämpötilojen  jakauma Temmekses
-sa. 

Lämpötilavaihtelualue periodien  sisällä oli  30-40°C.  Tiettyjen periodien sijasta läm-
pötilat voidaan jaotella sopivasti valittuihin lämpötilaluokkiin  ja  määrittää niiden 
suhteelliset esiintymistiheydet. Luokkien esiintymistiheyttä hyväksikäyttäen saadaan 
todennäköisesti lämpötilan vaikutuksen suhteen tarkempi arvio rakennekerrosten 
jäykkyyksistä kuin aikajaotuksen mukaan saadaan.  

2.3.2  Sitomattomat rakennekerrokset 

Sitomattomien rakennekerrosten  lämpötila-anturit  on  sijoitettu taulukon  8 mukaisin 
etäisyyksin päällysteen  pinnasta. Syvyyssuunnassa antureita  on  noin vajaan  30 cm 

 välein. 

Taulukko  8. 	Sitomattomiin rakennekerrolcgiin syoitettujen antureiden sainti.  

Tunnus Sijainti Kerros Syvyys  (mm) 

T3 Tien  keskellä Kantava  110 
T4 Tien  keskellä Jakava  380 
T5 Tien  keskellä Jakava  555 
T6 Tien  keskellä Suodatin  730 
17 Tien  keskellä Suodatin  1010 
T8 Tien  keskellä Suodatin  1290 
T9 Tien  keskellä Suodatin  1580 
TI 5  Reunaviivan  kohdalla Kantava ilO  
T16  Reunaviivan  kohdalla Jakava  380 
T17  Reunaviivan  kohdalla Jakava  555 
T18  Reunaviivan  kohdalla Suodatin  730 
T19  Reunaviivan  kohdalla Suodatin  1010 
120  Reunaviivan  kohdalla Suodatin  1290 
T21  Reunaviivan  kohdalla Suodatin  1580  



Instrumentoidun tierakenteen  mittaukset 	 29  
LÄMPÖTILAT 

Rakennekerrosten  lämpötilojen kuukausikeskiarvot tien keskellä olivat suurimmil-
laan  +20.2°C  kantavan kerroksen yläosassa heinäkuussa. Vuoden suurin lämpötilan 
kuukausikeskiarvo laski hieman yli  1°C  asteen kutakin anturia kohden siinyttäessä 
alaspäin rakenteessa. Lämpötilaero kantavan kerroksen yläosan  ja suodatinkerroksen 

 alaosan välillä oli  7.4°C.  

Siirryttäessä rakenteessa alaspäin havaittiin lämpötilan laskun lisäksi lämpötilamak-
simm esiintymisajassa viive. Suurin lämpötilan kuukausikeskiarvo oli ylimpänä ra-
kenteessa heinäkuussa. Alempana rakenteessa lämpötilan maksimi esiintyi sitä 
myöhemmin mitä syvemmällä anturi oli. Anturin  T9 maksimilämpötila  oli vasta 
elokuussa (taulukko  9).  

Taulukko  9. 	Sitomattomien rakennekerrosten  lämpötilojen  kuukausikeskiarvot  
tien keskellä.  

vuosi kuukausi  T3 
(°C) 

T4 
(°C) 

TS 
(°C) 

T6 
(°C) 

T7 
(°C) 

T8 
(°C) 

19  
(°C) 

1998  Touko  10.3 7.1 6.2 5.0 3.2 1.7 0.1 
1998  Kesä  
1998  Heinä  20.2 19.1 18.3 17.2 15.4 14.0 12.2 
1998  Elo  16.1 15.9 15.6 15.2 14.4 13.7 12.8 
1998  Syys  11.3 11.8 11.9 11.9 12.0 11.9 11.7 
1998  Loka  4.0 5.0 5.5 6.1 7.1 7.7 8.5 
1998  Marras  -5.0 -2.2 -0.9 0.7 2.6 3.9 5.4 
1998  Joulu  -10.1 -7.6 -6.2 -4.2 -1.2 0.3 1.5 

1999  Tammi  -11.0 -8.8 -7.6 -5.7 -2.8 -1.1 0.6 
1999  Helmi  -9.9 -8.7 -8.0 -6.7 -4.5 -3.0 -0.7 
1999  Maalis  -3.1 -3.1 -2.9 -2.7 -2.1 -1.7 -0.8 
1999  Huhti  6.0 4.4 3.5 2.3 0.6 -0.2 -0.2 
1999  Touko  10.8 8.9 7.8 6.4 4.1 2.4 0.6 
1999  Kesä  13.7 11.7 10.5 8.9 6.7 5.2 3.5 
1999  Heinä  
1999  Elo  
1999  Syys  12.7 13.2 13.2 13.6 13.2 13.1 12.6 
1999  Loka  4.9 6.2 6.6 7.6 8.3 8.9 9.6  

Kylmin kuukausikeskiarvo  oli  -11.0°C  tammikuussa, pienimpien lämpötilojen ko-
hotessa alempana rakenteessa. Pystysuuntainen minimilämpötilojen muutos oli suu-
rimmillaan  +3.2°C anturia  kohden siirryttäessä rakenteessa alaspäin. Ero ylimmän  ja 

 alimman anturin välillä oli  10.2°C. Minimilämpötila  alimmassa  T9-anturissa  oli 
noin  2  kuukautta myöhemmin kuin ylimmässä  T3 anturissa. 

Kuukausikeskiarvojen  perusteella kantavan kerroksen yläosan lämpötila oli noin 
viiden kuukauden ajan  alle  0°C. Suodatinkerroksen  alaosassa routa-aika oli noin 
kolme kuukautta. Suodatinkerroksen keskilämpötila huhtikuussa oli  alle  0°C  samalla 
kun kantavan kerroksen yläosan kuukausikeskiarvo oli  +6°C.  Syyskuun keskiarvot 
olivat  koko sitomattoman  rakenteen paksuudelta noin  +11.6°C. 

Tien reunaviivan  kohdalla suurimmat kuukausikeskiarvot olivat suuruudeltaan,  pys- 
tysuuntaisen jakaumansa  sekä esiintymisaikansa puolesta lähellä tien keskiosan 



30 
	

Instrumentoidun tierakenteen  mittaukset  
LÄMPÖT1LAT  

lämpötiloja. Samalta syvyydeltä mitatuissa lämpötiloissa havaittiin  alle  1°C  eroja 
reunan  ja keskikohdan  välillä, mutta ne olivat satunnaisia. Kesällä lämpötila jakaan-
tui rakenteeseen kohtalaisen tasaisesti tien leveyssuunnassa (taulukko  10).  

Taulukko  JO. Sitomattomien rakennekerrosten  lämpötilojen kuukausikeskiarvot 
tien reunaviivan kohdalla.  

VUOSI  
T15 
(°C) 

116 
(°C) 

T17 
(°C) 

T18 
(°C) 

T19 
(°C) 

T20 
(°C) 

T21  
(°C) 

1998  Touko  11.2 6.0 5.3 4.5 3.0 1.8 0.2 
1998  Kesä  
1998  Heinä  20.9 18.4 17.8 17.0 15.5 14.4 12.3 
1998  Elo  16.7 15.4 15.2 14.9 14.2 13.7 12.7 
1998  Syys  11.6 11.3 11.5 11.7 11.8 11.8 11.6 
1998  Loka  4.1 4.8 5.4 6.1 6.8 7.6 8.3 
1998  Marras  -4.6 -0.1 1.1 2.2 3.5 4.4 5.5 
1998  Joulu  -9.9 -5.7 -3.8 -2.2 0.0 1.0 2.0 
1999  Tammi  -10.4 -5.5 -4.1 -2.8 -1.1 0.0 1.1 
1999  Helmi  -9.8 -7.6 -6.4 -5.1 -3.4 -2.1 -0.1 
1999  Maalis  -2.8 -3.0 -2.6 -2.1 -1.6 -1.1 -0.4 
1999  Huhti  6.2 3.2 2.3 1.4 0.3 0.0 0.0 
1999  Touko  11.2 7.7 6.7 5.5 3.7 2.4 1.0 
1999  Kesä  14.2 11.2 10.1 8.9 7.2 6.2 4.7 
1999  Heinä  
1999  Elo  16.3 15.0 15.0 14.9 14.5 14.3 13.4 
1999  Syys  13.0 12.5 12.7 12.7 12.7 12.8 12.3 
1999  Loka  5.0 5.8 6.5 7.1 7.9 8.6 9.2  

Talvella kylmimmät kuukausikeskiarvot ovat  0.4.. 1.6°C  lämpimämmät  ja  lämpötila 
viipyi lyhyemmän aikaa  alle  0°C  tien reunaviivan kohdalla kuin tien keskellä. 

Lämpötilan vuosittainen vaihtelu oli kantavan kerroksen yläosassa noin  31 °C (vrt. 
Ehrola  1974b, 28  ..  3 5°C)  ja suodatinkerroksessa  1  metrin syvyydessä  18.9.. 19.9°C  
(vrt. Ehrola l974b  17.8  ..  23.6°C).  Vaihtelualue  pieneni säännöllisesti rakenteessa 
alaspäin mentäessä. 

Vuorokautinen  lämpötilan vaihtelu oli havaittavissa selvästi kantavassa  ja jakavassa 
 kerroksessa  (T 15, Ti 6, Ti 7).  Heikkona vuorokausivaihtelu näkyi vielä suodatin-

kerroksen yläosassa  730 mm  syvyydellä anturissa  T18.  Tätä syvemmällä olevissa 
antureissa ei mittaustarkkuuden puitteissa havaittu selvää vuorokausivaihtelua. 
Vaihtelun havaitsemiseen vaikuttavat pintalämpötilan vaihtelun suuruus  ja  mittaus- 
tarkkuus  (kuva  13).  
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Aika  (päivä/kuukausi/vuosi)  

Kuva  13. Sitomattomien  kerrosten lämpötilan vuorokausivaihtelu.  

2.3.3  Rakennekerrosten  routa  ja  roudan  sulaminen 

Oulunsalossa mitattujen päiväkeskiarvojen  perusteella pakkaskausi alkoi  01.11.1998 
 ja  päättyi  27.03.1999.  Talven pakkasmäärä  oli  27 161 Kb  (kuva  14). Tierakenteiden 

mitoituksessa  käytetään kerran  10  vuodessa toistuvaa pakkasmäärää io,  joka Tem-
meksen korkeudella  on  noin  40 500  Kh /Kivikoski,  1997/.  Talven  1998-1999 pak-
kasmäärä  oli selvästi pienempi kuin mitoituspakkasmäärä. Pakkaskauden pituus oli 

 146  vuorokautta eli lyhyempi kuin keskimääräinen pakkaskausi, joka  on  noin  160 
 vuorokautta.  
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Aika  

Kuva  14.  ilman lämpötila, pakkaskauden pituus  ja pakkasmäärän kertyminen  tal-
vella  1998-1999. 

Temmeksessä mitattujen sitomattomien  kerrosten lämpötilojen mukaan  tie routaan- 
tui  kantavan kerroksen pinnasta alkaen  01.11.1998. Tie  oli  sula  kokonaisuudessaan 

 08.05.1999.  Viimeksi routaa esiintyi tien keskellä  1.6 m:n  syvyydessä. Sitomatto- 
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20 
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1 
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missa rakennekerroksissa  oleva vesi ei jäädy kokonaisuudessaan  0°C  lämpötilassa, 
vaan  osa  vedestä  on  vielä sulana myös alemmissa lämpötiloissa /Ehrola,  1996/.  Täs-
sä työssä roudalle asetettiin kuitenkin yksikäsitteinen  raja-arvo  0°C,  jonka mukaan 
voitiin hahmottaa roudan ylä-  ja alapinnat  sekä niiden eteneminen rakenteessa ajan 
mukana  (kuva  15).  

Suodatinkerroksen alapinnan  ja pohjamaan  raja on 1930 mm  syvyydellä tien pinnas-
ta. Rajapinnassa ei ole lämpötila-anturia, mutta likimääräinen lämpötila laskettiin 
antureiden  T9 (1580 mm)ja  TIO  (2030 mm)  avulla olettaen lämpötilojen pystysuun-
tainen jakauma lineaariseksi. Samalla tavalla maantettiin rakenteen lämpötilan  0- 
raja  myös muilla syvyyksillä. Routa oli syvimmillään  20.03.1999,  jolloin  se  ulottui 

 1994 mm  syvyyteen tien keskellä  (kuva  15).  Routa oli syvimmillään  10  päivää ai-
kaisemmin, kuin ilmanlämpötilan perusteella määritelty pakkasmäärän kertyminen 
päättyi. 

Tierakenne  suli yhtäaikaa sekä ylhäältä että alhaalta. Sulamisaika, jolloin rakenne oli 
alempana jäässä  ja  ylempänä sulana kesti tien keskellä  42  vuorokautta eli 

 28.03.1999 ... 08.05.1999  välisen  ajan.  Tien  keskellä routaa esiintyi viimeksi noin 
 160 cm  syvyydessä eli  81 % roudasta  suli ylhäältä päin. 

Aika  
1/11/98 	1/12/98 	1/1/99 	1/2/99 	1/3/99 	1/4/99 	1/5/99 
0 

200 
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800 Roudassa  Sula  
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1200 

1400 

1600 01.11.1998 08.05.1999  
1800 -__ 

2000 	 -  

Kuva  15.  Roudan  syvyysja  kesto tien keskellä talvella  1 998-1999. 

Tien reunaviivan  kohdalla pientareen lumipeite vaikutti rakenteen routaantumiseen. 
Routa ulottui  178 cm  syvyyteen, joka oli  21 cm  vähemmän kuin tien keskellä.  Jää-
tyminen  ei ulottunut lainkaan pohjamaahan. Routa oli sulanut kokonaan  17.04.1999 

 mennessä eli  21  päivää aikaisemmin kuin tien keskellä. Sulamisaika tien reunassa 
kesti  28.03.1999.. 17.04.1999  välisen  ajan eli  21  vuorokautta  (kuva  16). Tien  reu-
nassa routaa esiintyi viimeksi noin  130 cm  syvyydessä eli  72 % roudasta  suli ylhääl-
tä päin. 

Routaraja  eteni pakkaskauden alussa kohtalaisen nopeasti. Eteneminen tien keskellä 
oli selvästi nopeampaa kuin reunassa. Aikavälillä  02.11.1998 ... 12.11.1998  routa 
eteni  810 mm  syvyyteen tien keskellä  ja  531 mm  syvyyteen tien reunassa. 
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Aika  
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Kuva  16.  Roudan syvyysja kesto tien reunaviivan kohdalla talvella  1998-1999.  

Maan jäätyminen ei tapandu täsmälleen  0°C  lämpötilassa, vaan maassa  on jäätymä-
töntä  vettä pakkaslämpötiloissakin /Saarelainen,  1990/. Jäätymätön  vesi jäätyy as-
teittain lämpötilan aletessa. Kuvassa  17 on  esitetty tien keskikohdan  sulaminen ja 

 piirretty  0°C  sekä  —0.2°C syvyysrajat  ajan fimktiona. 

Aika  
27/3/1999 3/4/1999 	10/4/1999 17/4/1999 24/4/1999 	1/5/1999 	8/5/1999 
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Kuva  17.  Roudan  sulaminen  tien reunaviivan kohdalla  ja sulamisajan  lämpö- 
summat keväällä  1999.  

Jäätynyt vyöhyke suli sekä alhaalta että ylhäältä päin.  Sulaminen  ylhäältä päin oli 
selvästi nopeampaa, koska lämpötila  ja  siten lämpövirta olivat suuremmat ylhäältä 
kuin alhaalta päin. Samoin lämpötilan  0-vyöhyke oli jäätyneen maakerroksen ylä-
puolella matalampi kuin alapuolella. Sulamisajan lämpösumman nollakohta asetet-
tiin roudan sulamisen alkuhetkeen. Lämpösummien muutokset heijastuivat sulami- 
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sen  etenemiseen  2.4 - 5.4.,  jolloin kolmen päivän pakkasjakso kohotti routarajan 
yläpintaa. Ilman lämpötilan lämpösumma  5.4  - 14.4  pysyi lähes muuttumattomana. 
Samaan aikaan routa kuitenkin suli pinnasta samoin kuin päällysteen pintalämpö-
tilan  summa  kasvoi. Pintalämpötila kuvasi siis roudan yläpinnan syvyysmuutoksia 
paremmin kuin ilmanlämpötila. 

TPPT  -projektin  yhteydessä  on  esitetty, että päällysteen pakkassumma  ja  roudan su-
lamisajan pintalämpötilan lämpösumma vastaisivat toisiaan. Temmeksen koealueella 
keväällä  1998 päällysteen  lämpötilan ensimmäinen positiivinen vuorokausikeskiarvo 
oli  28.03.1999  ja  rakenne oli kokonaan  sula  08.05.1999. Sulamisajan pinta- 
lämpötilan lämpösumma oli  6 282Kh.  Edeltävän  talven pakkassummaksi  laskettiin 

 27 161  Kh, eli pakkasumma oli yli neljä kertaa suurempi kuin sulamisajan  pinta- 
lämpötilan  summa. Temmeksen koekohde  sijaitsee avoimella alueella eikä sitä  var-
josta rakennukset, metsä  tai  maaston korkeuserot lainkaan. 

Rakennekerroksen  sulaminen  ei ole hetkellinen tapahtuma, vaan kerroksen tunti- 
lämpötilat vaihtelevat sulamisen aikana selvästi  0°C  ylä-  ja  alapuolella. Kantavan 
kerroksen yläpinta  110 mm  syvyydessä suli  21.03.-30.03.1999  välisenä aikana. Tätä 
ennen  koko  kantava kerros pysyi routaantuneena  talven  alusta saakka huolimatta 

 talven  aikana olleista lämpimistä jaksoista  (kuva  18). 

lo 
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21/3/1999 	 28/3/1999 	 4/4/1999 	 11/4/1999  

Aika  

Aika  

Kuva  18.  Kantavan kerroksen  sulaminen tuntilämpötilojen  perusteella.  
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Tuntilämpötilojen  perusteella kantavan kerroksen yläpinta tien reunassa oli sulainis-
aikana  90  tunnin  ajan lämpimämpi kuin  0°C  ja  150  tunnin  ajan kylmempi  tai  yhtä 
lämmin kuin  0°C. Tien  keskellä kantavan kerroksen yläpinnan lämpötila oli  109 

 tunnin  ajan lämpimämpi kuin  0°C  ja  131  tunnin kylmempi  tai  yhtä lämmin kuin 
 0°C.  Kantavan kerroksen yläpinnan lämpötila oli yhdeksän vuorokauden aikana 

kandeksan kertaa  0°C  ylä-  ja  alapuolella tien reunassa  ja  yhdeksän kertaa tien kes-
kellä. Varsinaisen sulamisajan jälkeen lämpötila kävi yhdeksän kertaa  0°C  alapuo-
lelle tien reunassaja kuusi kertaa tien keskellä. 

Kantavan kerroksen yläpinnan sulamisen aikana kantavan kerroksen alapinta oli rou-
dassa. Kantavan kerroksen alapinta suli tien keskellä  30.03.1999  ja reunaviivan  koh-
dalla  07.04.1999.  Kun kantavan kerroksen alapinta  380 mm  syvyydessä oli tien reu-
naviivan kohdalla jäässä, oli yläpinta samana aikana  110 mm  syvyydessä sulana  197 

 tuntia  ja  jäässä  211  tuntia eli noin puolet ajasta.  Tien  keskellä kantavan kerroksen 
yläpinta oli sulana  98  tuntia  ja  jäässä  142  samana aikana kun kantavan kerroksen 
alapinta oli jäässä. 

Roudan syvyys mallinnettlin, jotta kyetään ennakoimaan kuinka syvälle routa etenee 
talvea  1998-1999 kylmempien pakkaskausien  aikana. Yksinkertaisin roudansyvyyttä 
kuvaava malli,  jota  voidaan helposti soveltaa kenttämittauksiin,  on  kaavan  4  mukai-
nen. Mallissa roudan syvyys lasketaan pakkasmäärän neliöjuuresta joka kerrotaan 
maalajikertoimella /Ehrola,  1996/. 

z=a/i 	 (4)  

missä  z = roudansyvyys (m) 
F = pakkasmäärä  (Kh) 

 a = maalajikerroin (mIKh)  

Tässä tutkimuksessa oli kohtalaisen tarkka aineisto  talven  1998-1999 pakkas
-määristä  ja roudansyvyyksistä. Maalajikerroin  a  määritettiin pienimmän neliö - 

summan  menetelmällä kaavasta  4  ja arvoiksi  saatiin kaistan keskellä  0.0 127 
(R2  = 92.6 %)  ja reunaviivan  kohdalla  0.0111 (R2  = 98.0  %).  Eri puolella Suomea 
tehtyihin laajoihin kenttähavaintoihin perustuen kertoimelle  a on  saatu arvo  0.0115 

 kun maamateriaalina  on  ollut lähinnä Temmeksen materiaaleja vastaava maalaji-
ryhmä sora, hiekka, soramoreeni  tai hiekkamoreeni /Ehrola, 1996/.  

Huolimatta korkeista selitysasteista mallikäyrät eivät olleet yhtä kaarevia kuin mita-
tuista arvoista piirretyt käyrät. Tämän takia malliin  4  tehtiin pieni muutos. Pakkas-
määrän neliöjuuri eli pakkasmäärän vakio potenssi  0.5  korvattiin menetelmän mää-
räämällä potenssilla. Lopputuloksena saatiin Temmeksen koetien roudansyvyyden 
laskentakaavat tien keskiosalle (kaava  5)  ja reunaviivan  kohdalle (kaava  6). 

Roudansyvyyden  eteneminen oli nopeinta routaantumisen alussa  ja  se  hidastui rou-
dan ollessa syvemmällä.  Tien  keskellä pakkasmäärän lisääntyminen  0 ..  5  000Kh  li-
säsi roudan syvyyttä  0.82 m  kun taas pakkamäärän lisääntyminen 

 20 000  ..  25 000  Kh lisäsi roudan syvyyttä  vain 0.18 m  (kuva  19). 
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Kuva  19. Pakkasmäärän  vaikutus roudan syvteen tien keskellä  ja reunaviivan 
 kohdalla. 

Pakkaskauden aikana esiintyneet lämpimät jaksot aiheuttivat malliin jonkin verran 
epäsäännöllisyyttä. Kun routa oli edennyt  1.5  metrin syvyydelle rakenteeseen  ja kyl-
män  jakson jälkeen tuli lämmin viikko, niin roudan eteneminen jatkui  2-3  vuoro-
kautta, vaikka pakkassumma pieneni. Vastaavasti kun lyhyt lämmin jakso päättyi  ja 

 ilman vuorokausikeskiarvo oli  jo  selvästi pakkasen puolella, jatkui roudan  sulami-
nen  2-3  vuorokautta. 

Kaavojen  5  ja  6  perusteella laskettiin roudan syvyydet eri pakkasmäärillä (taulukko 
 11). Mitoituspakkasmäärä on Temmeksen  korkeudella  40 500  Kh /Kivikoski,  

1997/.  Tierakenteen  paksuus  on 193 cm.  Ennusteen mukaan routa tunkeutuu mitoi-
tuspakkasmäärällä pohjamaahan tien keskellä  42 cm  ja  tien reunaviivan kohdalla 

 22 cm.  

Taulukko  11.  Roudan syvyyden ennuste eri pakkasmäärillä Temmeksen koetiellä. 

Roudan syvyys  (m) 
Pakkasmäärä  (Kh)  

Tien  keskellä 	Tien reunavilvan  kohdalla  
10000 1.35 1.14 
15000 1.60 1.38 
20000 1.80 1.58 
25000 1.98 1.76 
27161 	(Ftaivi 	o8.Io9)  2.05 1.83 
30000 2.13 1.92 
35000 2.27 2.06 
40000 2.40 2.20 
40500 	(F 10 ) 2.42 2.21 
45000 2.52 2.33 
50000 2.64 2.45  
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2.3.4  Pohjamaa 

Pohjamaahan  on  asennettu kuusi lämpötila-anturia taulukon  12  mukaisesti. Anturien 
välinen syvyyssuuntainen välimatka  on 50 cm.  

Taulukko  12. Pohjamaahan szjoitettujen antureiden  sijainti. 

Tunnus Sijainti Kerros Syvyys  (mm)  
TiO  Tien  keskellä Pohjamaa  2030 
Ti! Tien  keskellä Pohjamaa  2530 
T12 Tien  keskellä  Pohjamaa  3030 
T22  Reunaviivan  kohdalla Pohjamaa  2030 
T23  Reunaviivan  kohdalla Pohjamaa  2530 
T24  Reunaviivan  kohdalla Pohjamaa  3030  

Lämpötilan vuosivaihtelu pohjamaassa oli selvästi pienempää kuin ylempänä raken-
teessa. Kanden metrin syvyydessä ylin kuukausikeskiarvo oli elokuussa (-. +  12°C) 

 ja  kolmen metrin syvyydessä vasta syyskuussa (-  +10°C)  (taulukko  13).  Lampi-
mimpänä kautena tien keskiosa  ja  reunaviivan  kohta olivat saman lämpöisiä. Pohja- 
maa ei jäätynyt missään vaiheessa talvea.  Kylmin  kuukausikeskiarvo  oli tien keskel-
lä pohjamaan yläosassa maalis-  ja  huhtikuussa, jolloin lämpötila oli  +0.1°C.  Samaan 
aikaan tien reunassa oli noin  0.7°C  lämpimämpää kuin keskellä. Alempana pohja- 
maassa pienimmät kuukausikeskiarvot olivat noin  1.5°C  korkeammat  ja  ne esiintyi-
vät noin kuukautta myöhemmin kuin pohjamaan yläosassa. 

Taulukko  13. Pohjamaan  lämpötilojen kuukausikeskiarvot.  

Vuosi Kuukausi  Lkm 
 kpl  

Tien  keskellä  
TIO 	Tu  
°C 	°C 

T12  
°C  

Reunaviivan  kohdalla 
Lkm 	T22 	T23 	T24  
kpl 	°C 	°C 	°C 

1998  Touko  23 0.3 0.9 1.4 23 0.5 1.1 1.8 
1998  Kesä  
1998  Heinä  474 10.6 8.5 6.7 474 10.7 8.4 6.8 
1998  Elo  407 11.8 10.3 8.7 407 11.8 10.2 8.7 
1998  Syys  693 11.3 10.6 9.5 693 11.4 10.5 9.6 
1998  Loka  565 9.0 9.2 8.9 565 9.0 9.2 9.0 
1998  Marras  432 6.3 7.2 7.5 432 6.6 7.2 7.7 
1998  Joulu  336 2.4 3.5 4.3 336 3.1 4.1 5.0 
1999  Tammi  744 1.5 2.5 3.3 744 2.2 3.1 4.0 
1999  Helmi  672 0.6 1.6 2.3 672 1.3 2.1 3.1 
1999  Maalis  743 0.1 0.9 1.6 743 0.8 1.5 2.4 
1999  Huhti  716 0.1 0.7 1.3 716 0.7 1.3 2.0 
1999  Touko  716 0.3 0.7 1.1 716 1.1 1.3 1.9 
1999  Kesä  120 2.4 1.6 1.4 120 3.8 2.6 2.3 
1999  Heinä  
1999  Elo  549 12.7 11.2 9.8 
1999  Syys  648 12.2 11.4 10.2 696 12.1 11.2 10.3 
1999  Loka  695 9.9 10.1 9.7 695 9.9 9.9 9.7 
1999  Marras  719 6.7 7.5 7.8 719 6.9 7.6 8.0 
1999  Joulu  288 4.6 5.7 6.4 288 5.0 6.0 6.8  
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Vuotuinen lämpötilanvaihtelu oli kanden metrin syvyydessä noin  9.5°C  ja  kolmen 
metrin syvyydessä noin  8.0°C. Vaihteluarvot  käyvät hyvin yksiin vuosina  1970-73 

 Oulun ympäristön teillä tehtyjen lämpötilamittausten /Ehrola,  1 974b/  kanssa. Näissä 
mittauksissa saatiin vuotuisten lämpötilavaihteluiden arvoiksi kanden metrin syvyy-
dessä alusrakenteen laadusta riippuen  10.5.. 14.5°C  ja  kolmen metrin syvyydessä 
vastaavasti  6.0.. 10.0°C. 

Luiskan  ja  ympäröivän maaston lumipeitteen suojaava vaikutus havaittiin selvästi 
vuorokausikeskiarvoista  (kuva  20).  Kautena  01.05.1998 ... 01.11.1998  reunan  ja 

 keskiosan lämpötilat olivat käytännössä yhtä suuret. Tämän jälkeen samalta korkeu-
delta mitatut reunan  ja  keskiosan lämpötilat erkanivat toisistaan. Reunan  ja  keski-
osan lämpötilat olivat kauimpana toisistaan  01.03.1999 ... 20.05.1999  välisenä ai-
kana. Pakkaskauden lopussa  ja sulamisaikana pohjamaan  lämpötilojen vuosivaihtelu 
poikkesi sinikäyrän muodosta  ja  lämpötilat näyttivät lähestyvän asymptoottisesti 

 0°C-rajaa. Erityisesti  2030 mm  syvyydessä tien keskellä lämpötilat lähestyivät  jää-
tymisrajaa.  Pakkaskauden päättyminen, mandollisesti jäätyvästä vedestä vapautuva 
(olo)muodonmuutoslämpö sekä alhaalta maaperästä tuleva lämpövirta vaikuttivat 
yhdessä siihen, ettei pohjamaa routaantunut tämän talvikauden pakkasmäärällä.  
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Kuva  20. Pohjamaan  lämpötilojen vuorokausikeskiarvot. 

Sekä vuosittaisen että päivittäisen lämpötilavaihtelun huiput esiintyivät sitä myö-
hemmin, mitä alempana rakenteessa lämpötila oli mitattu. Ylemmissä kerroksissa 
kyse oli tunneista  ja  alempana rakenteessa jopa kuukausien viiveestä. 

Edellä olevat ilmiöt sopivat periaatteessa yhteen Fourier'n yksisuuntaisen lämpövir-
tauksen differentiaaliyhtälön kanssa, jonka mukaan lämpötila vaimenee eksponenti-
aalisesti syvyyden funktiona  ja  samalla harmonisiin komponentteihin aiheutuu sy-
vyyden mukana kasvava viive /Ehrola,  1 974a1. 
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Fourier'n yhtälön  avulla saattaisi iteroimalla olla mandollista selvittää tietyllä tark-
kuudella tierakenteen lämpötilanjohtoluku, joka  on lämmönjohtavuuden  ja  tilavuus-
lämpökapasiteetin suhde fHolappa,  1994/.  Sen  avulla voisi olla mandollista arvioida 
esimerkiksi rakenteen routaantumista erilaisilla pakkasmaan.... Rakenteen,  ja  ennen 
kaikkea rakenteessa olevan  veden, lämpötekniset  ominaisuudet muuttuvat lämpöti-
lan funktiona, joten määritykset pitäisi tehdä erikseen sulalle, jäätyvälle, sulavalle  ja 
jäätyneelle rakenteelle.  Tällaisessa tarkastelussa ei oteta likikään kaikkia vaikuttavia 
tekijöitä huomioon, kuten esimerkiksi  veden  mukana kulkeutuvaa lämpömäärää. 
Roudan syvyyteen  ja routanousuun  liittyvien teorioiden tarkka soveltaminen  on 

 hankalaa, koska laskumenetelmiin kuuluu runsaasti erilaisia parametrejä, joita ei täs-
sä kohteessa ole mitattu  tai  joita ei ole mandollista edes määrittää tarkasti /Holappa, 

 1994, Jyrävä, 1992/. 

2.3.5  Lämpötilojen pystysuuntainen jakauma 

Kuvaan  21 on  valittu kesän, syksyn,  talven ja  kevään vuorokausia  ja  piirretty tiera-
kenteen tuntilämpötilojen pystysuuntaiset jakaumat tien keskellä. Valitut vuorokau-
det edustavat kyseisen vuodenajan suurimpia vuorokautisia lämpötilavaihteluja, jotta 
lämpötilan muutokset olisivat mandollisimman suuria myös alempana tierakentees

-sa. Vuorokausivaihtelu  ulottui kaikkina vuodenaikoina ylimpään  50 cm  osaan tiera-
kennetta. 
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Kuva  21.  Vuorokauden tuntikeskiarvojen pystysuuntainen lämpötilajakauma. 

30 

Kesällä  24.07.1998 lämpötilakäyrät  muodostivat oikealle kallistuvan käyräparven, 
jonka yläosa  50 cm:n  syvyydessä oli -  +20°C  ja  alaosa  3  metrin syvyydessä -  +5°C.  
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Lämpövirta  ylhäältä  alas  oli kohtalaisen tasainen. Syksyllä  01.10.1998 käyräparven 
 alaosa muistutti kesän jakaumaa, mutta päällysteen  pinnan kylmeneminen  vetää käy-

räparven yläosaa voimakkaasti vasemmalle. Lämpövirta oli noin  2  metrin syvyydes
-ta  sekä ylös- että alaspäin. 

Talvella  15.01.1999 pintalämpötila  kasvoi  koko  ajan vuorokauden alusta  sen  lop-
puun  ja  yksittäisten tuntien pintalämpötilat voitiin havaita tiheästi piirretystä käyris

-tä. Käyräparvessa  oli selvä taite  1.5  metrin syvyydellä, missä oli routaraja. Routara-
jan yläpuolella lämpötila muuttui kohtalaisen tasaisesti syvyyden mukaan samoin 
kuin routarajan alapuolella eli lämpötilagradientit olivat erilaiset routarajan ylä-  ja 

 alapuolella. 

Keväällä  20.04.1999 lämpötilakäyräparvessa  oli taite  1.2 m  syvyydessä. Yläosassa 
tierakenne oli  jo  selvästi lämmin, mutta  sulavien  kerrosten lämpötila oli noin metrin 
paksuudelta hyvin lähellä  0°C.  Erot kesän  ja  syksyn  ja  toisaalta  talven ja  kevään 
lämpötilajakaumissa johtuivat rakenteessa olleesta vedestä, joka jäätyessään luo-
vuttaa lämpöä  ja sulaessaan  sitoo sitä. 

Vuorokausikeskiarvojen pystysuuntainen  jakauma oli jäätyneessä  ja  sulassa raken-
teessa erilainen. Rakenteen ollessa  sula  heinäkuussa  ja  lokakuussa lämpötila muut-
tuu selvästi myös kolmen metrin syvyydessä. Tammikuussa  ja  huhtikuussa lämpö-
tilamuutokset rajoittuvat noin  1.5  metrin syvyyteen  (kuva  22). 
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Kuva  22.  Kuukauden vuorokausikeskiarvojen pystysuuntainen lämpötilajakauma. 
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Lämmön siirtyminen rakenteessa ei nipu kovinkaan paljon siitä, onko rakenne  sula 
 vai routaantunut.  Sen  sijaan sekä jäätyvä että sulava kohta rakenteessa hidastaa 

lämmön siirtymistä selvästi. 

Kuukausikeskiarvojen  perusteella tienpinnan vuosittainen lämpötilanvaihtelu oli 
noin  32°C. Rakennekerrosten alapinnassa  noin  2  metrin syvyydellä lämpötilan vuo-
sivaihtelu oli noin  13°C. Pohjamaan  vuosittainen lämpötilanvaihtelu noin  3  metrin 
syvyydessä oli noin  10°C  (kuva  23).  
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Kuva  23.  Pystysuuntainen lämpötilajakauma  tien keskellä. Mittausjak.son toukokuu 
 1998  -  lokakuu  1999  kuukausikeskiarvot.  

Rakenteen lämpötilat sekä niiden vaihtelu ajan  ja  syvyyden mukaan olivat tässä tut-
kimuksessa  varsin  samankaltaiset kuin  1970.. 1973  samalla alueella tehdyssä tutki-
muksessa kun otetaan huomioon, että sääolot ovat olleet hiukan erilaiset IEhrola, 

 1 974b/.  Pakkaskauden pituus  on  ollut aiemmassa tutkimuksessa keskimäärin  25 
 vuorokautta pitempi  (171 vrk),  vuoden keskilämpötila jokseenkin sama  (2.4°C)  ja 

pakkasmäärä  281  Kh pienempi  (26 880  Kh) kuin tässä tutkimuksessa. Aiemmin teh-
dyissä mittauksissa  on  ollut  12 koealuetta  ja  ne ovat sisältäneet erilaisia alusrakentei

-ta,  joiden  on  todettu vaikuttavan myös rakenteen lämpötiloihin. Hienojakoinen alus-
rakennemateriaali (hkSi)  on  pienentänyt lämpötilojen vuosivaihtelua  koko  raken-
teessa verrattuna karkeampaan alusrakennemateriaaliin  (Hk).  Samoin lämpötilan 
vuosivaihtelun syvyyssuuntainen viive  on  ollut suurempi hienorakeisilla alusraken-
nemateriaaleilla kuin karkearakeisilla. Ilmiöt selittyvät  sillä,  että hienojakoisella ma-
teriaalilla  on  ollut suurempi kosteuspitoisuus  ja lämpökapasiteetti  kuin karkearakei-
sella. 
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2.4  Ilman  ja  päällysteen  lämpötilojen välinen riippuvuus 

Ilman  ja päällysteen  lämpötilat olivat lähellä toisiaan, mutta täsmällistä suoraa  nip-
puvuutta  ei ollut. Suurin syy tähän  on  auringon säteilyn vaihtelu toisaalta vuorokau-
den  ja  vuodenajan mukaan  ja  toisaalta pilvisyyden mukaan. Kirkkaalla säällä aurin-
gon säteily imeytyy tehokkaasti mustaan päällysteen pintaan  ja  lämmittää päällys - 
teen  selvästi kuumemmaksi kuin ilma. Öisin suuri  osa  säteilystä  on pitkäaaltoista  ta-
kaisin säteilyä, jolloin maaperä (päällyste) lämmittää ilmaa. Tällöin päällysteessä  ja 

 myös alempana rakenteessa aiemmin vallinnut lämpötila vaikuttaa osittain ilman  ja 
päällysteen  väliseen lämpötilaeroon. Päivällä pilvisellä säällä lähes kaikki säteily  on 
hajasäteilyä  ja  osin pitkäaaltoista takaisinsäteilyä. Tällöin ilman lämpötilalla  ja pääl-
lysteen lämpötilalla  ei ole suurtakaan eroa. 

Vallitsevan säteilyn kykyyn lämmittää päällysteen pintaa vaikuttavat myös  pinnan 
heijastusominaisuudet  sekä päällysteen pinnassa olevan  veden  haihtuminen. Talvella 
lumi  ja  jää  voivat heijastaa suurimman osan säteilystä takaisin ilmakehään, kun taas 

 musta sula asfaitti absorboi  lähes  kaiken  säteilyn päällysteeseen. Haihtuvan  veden 
 suuri muodonmuutoslämpö viilentää tehokkaasti päällysteen pintaa. Haihtuminen  on 
 sitä nopeampaa mitä suurempi  on  ilman lämpötila  ja  mitä voimakkaampi  on  tuulen 

nopeus. 

Päällysteen pintalämpötilan  ja  ilman lämpötilan välisiin eroihin vaikuttavat myös 
ilmavirtaukset, jotka tuovat lämmintä  tai  viileää ilmaa. Maaperä  ja  päällyste jäähty

-vät  tai  lämpenevät ilman lämpötilan muutosten vaikutuksesta pienellä viiveellä.  Il-
mavirtausten  aiheuttamat lämpötilaerot eivät kuitenkaan liene kovinkaan suuria. 

Mitattuja  ja  tunnettuja suureita Temmeksen koealueella ovat ilman  ja  rakenteen 
lämpötilat sekä aika. Koska säteilyä ei mitattu, käytetään päällysteen pintalämpötilaa 
mallintavissa yhtälöissä yhtenä selittävänä tekijänä aikaa. Aika ei sellaisenaan ole 
lämpötilaan vaikuttava tekijä, mutta ajan avulla voidaan kuvata säteilyn muutoksia. 

Kaavassa  7 on  esitetty pintalämpötilan riippuvuus ilman lämpötilasta. Määrityksessä 
oli mukana  koko mittausjakson tuntilämpötila-aineisto  ja  näytteiden lukumäärä oli 

 7982  kappaletta. Selitysaste oli  92.5 %.  Mallista saatavan tuloksen virhe oli  99%  ta-
pauksista  alle ±  8.1°C  ja  90 %  tapauksista  alle ±  5.2°C. Päällysteen pintalämpötila 

 oli keskimäärin  1.6°C  korkeampi kuin ilman lämpötila. Kaavan  7  soveltaminen  on 
 helppoa, mutta  tulos  ei ole kovinkaan tarkka.  

t, =l.0l7t  +1.593 
	

(7)  

missä 	t, = pintalämpötila (°C) 
t1 	=  ilman lämpötila  (°C) 

Toinen tapa mallintaa päällysteen pintalämpötila oli käyttää hyväksi vuoden  ja  päi-
vän jaksollista lämpötilan vaihtelua (kaavat  8  ja  9).  Mallissa vuosi koostui  365  päi-
västä. Yhtälön  8  toinen termi kuvaa vuosivaihtelua. Vuosivaihtelun minimi oli tal-
vella  6.  tammikuuta  ja  maksimi  8  heinäkuuta. Vuosivaihtelun lisäksi otettiin mukaan 
myös vuorokausivaihtelu. Vuorokausivaihtelua kuvaa yhtälön  8  ensimmäinen termi. 
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Päivän korkein lämpötila saavutettiin mallissa päivällä  kello  16:00  ja  pienin yöllä 
 kello  4:00.  Säännöllisen vuorokausivaihtelun vaikutus lämpötilaan oli merkittävä ai-

noastaan kesäaikaan. Talvella vaikutus oli paljon vähäisempi. Tämä otettiin huomi-
oon myös mallissa. Kaavalla  8  lasketaan aikavälin  31  .maaliskuuta -  I 5.lokakuuta 

 (lämmin kausi) pintalämpötila  ja  kaavalla  9  lasketaan aikavälin  16.  lokakuuta - 
30.maaliskuuta (kylmä kausi) lämpötilat.  

t i=i.98i*sin(2_lOfl+6.655*sin(2_97fl+0.702*t. +2.49 	(8) 
24 	) 	(.. 	365 	) 

k =
6 .655 *sin( 2  P 97)') + o7ø2t +2.49 	 (9) p 	 365 	 ) 	 I  

missä 	t1 	= pintalämpötila  lämpimällä kaudella  31.3-15.10.  
tpk = pintalämpötila  kylmällä kaudella  16.10-30.3. 
h =  vuorokauden tunti  
p = mittauspäivänjärjestysnumero.  Vuoden ensimmäisen päivän 

järjestysnumero  on 1  ja  viimeisen  365. 
=  ilman lämpötila 

Malli määritettiin samasta aineistosta kuin kaava  7.  Mallin selitysaste  oli  96.89 %. 
 Virhe oli  99 %:ssa  tuloksista vähemmän kuin  ±5.2°C  ja  90 %:ssa  tuloksista vähem-

män kuin  ±3.3°C.  Mallin  tulosten virhejakauma  ja kumulatiivinen  summa on  esitetty 
kuvassa  24. 
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Kuva  24. Päällysteen pintalämpötilamallin virhejakauma.  Mallin tekUät  olivat il-
man lämpötila sekä vuosi-ja päivävaihtelut. 

Mallin  virhe oli suurin yleensä päiväsaikaan, koska perättäisten päivien suoran sätei-
lyn vaihteluita ei ole mitattu eikä niitä voitu ottaa huomioon. Lämpötilan vuorokau-
sivaihtelun termi mallissa edustaa ainoastaan eräänlaista säteilyn muutoksen kes-
kiarvoa. Säteilyn mittaaminen jollakin valon intensiteettiin perustuvalla anturilla 
saattaisi pienentää huomattavasti päällysteen pintalämpötilamallin virhettä. Päällys- 
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teen pintalämpötila  oli kesällä suurimmillaan lähes  15°C  korkeampi  ja  talvella  10°C 
 pienempi kuin ilman lämpötila.  Mallin  avulla saadaan parempi pintalämpötilan en-

nuste, kuin saataisiin käyttämällä ilman lämpötilaa suoraan pintalämpötilan vasti-
neena  (kuva  25). 
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Kuva  25.  Ilman lämpötila,  päällysteen pintalämpötilaja  mallin  perusteella laskettu 
 päällysteen pintalämpötila  heinäkuussa  1998.  
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3  POHJAVEDEN KORKEUS 

Pohjaveden korkeusmittaus  on  yhdistetty nopeisiin mittauksiin vahvistintekniikan 
takia. Tyypiltään hitaina mittauksina ne olisivat kuuluneet lämpötilamittauslaitteis-
toon, mutta siihen yhdistäminen olisi vaatinut erilliset kytkentäalustat  ja kaapeloin-
nm.  Tämä olisi  tullut  selvästi kalliimmaksi  ja  monimutkaisemmaksi kuin nykyinen 
kytkentätapa. Toisaalta tällä tavalla olisi säästetty nopeiden mittausten mittakortin  ja 

 ohjelmiston resursseja, mikä olisi luultavasti vähentänyt toimintakatkojen luku-
määrää. 

Pohjaveden korkeus mitataan paineanturilla määrittämällä antunn päällä olevan  ye-
sipatsaan  paino. Painon  ja veden tiheyden  perusteella lasketaan vesipatsaan korkeus. 
Anturin  ja  tien  pinnan korkeusero  tunnetaan  ja sen  sekä vesipatsaan korkeuden avul-
la lasketaan pohjaveden etäisyys tien pinnasta. 

Pohjaveden  pinta  nousi toukokuun kuudennesta päivästä lähtien seitsemän kuukau-
den aikana noin  100 cm  (kuva  26). Pohjavedenpinta  oli ylimmillään  270 cm  tien 

 pinnan  alapuolella.  Veden  pinta  ei noussut tierakenteeseen asti vaan pysyi korkeim-
millaankin  77 cm pohjamaan  pinnan  alapuolella. Alimmat lämpötila-anturit  Ti 2  ja 

 T24  olivat pohjaveden  pinnan  alapuolella elokuun  ja  helmikuun  välisen  ajan vuonna 
 1998.  Pakkaskauden aikana roudan edetessä pohjaveden  pinta  laski noin  370 cm  sy-

vyyteen. Roudan sulamisen jälkeen pohjavedenpinta alkoi nousta molempina vuosi-
na.  
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Kuva  26. Pohjavedenpinnan  etäisyys päällysten pinnasta.  

Pohjavedenpinnan  muutokset olivat suurimmillaan noin  1.7 mm  vuorokaudessa eli 
muutokset olivat erittäin hitaita. Muutoksen suunta vaihtui  vain 2-3  kertaa vuoden 
aikana. Vuorokausi  on  siis täysin riittävä näytteenoton aikaväli. 

Pohjavedenpinta  kohosi silloin kun kuukauden sadesummakin kasvoi  (kuva  27). 
 Samoin kuukauden sadesumman pienentyessä myös pohjaveden  pinta  laski. Samaan 

koordinaatistoon piirrettynä havaittiin, että pohjaveden korkeus jatkoi kasvuaan  tai 
 pysyi korkealla vielä kuukauden  tai  kaksi  sen  jälkeen, kun voimakkaat sateet olivat 

 jo  lakanneet. 
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Kuva  27.  Pohjaveden  pinnan  korkeuden kuukausikeskiarvot, kuukauden  sade- 
summat  ja  ilman lämpötilojen kuukausikeskiarvot. Sadesummat  on mää

-ritetty Oulunsalossa.  

Pohjaveden kohoaminen edellytti monena kuukautena kohtalaisen voimakkaita sa-
teita,  sillä  vaikka vuoden suurimmat sademäärät heinäkuussa olivat molempina vuo-
sina lähes yhtä suuret, jäi pohjaveden  pinta  kuitenkaan noin  40 cm  alemmas vuonna 

 1999  kuin vuonna  1998.  Kesän  1998  sademäärät olivat pääosin suurempia kuin ke-
sän  1999  sademäärät. Poikkeuksena tästä oli heinäkuu  1999,  jolloin satoi enemmän 
kuin heinäkuussa  1998. Pohjavedenpinnan  kohotessa oli ilman lämpötila korkea  tai 

 kohoamassa. 

Talvella sateet tulivat pääosin lumena  ja routaantunut  maa esti  veden kulkeutumisen 
 maahan. Tierakenteen  ja  maan jäätyessä pohjaveden  pinta  laski samalla. Pohjaveden 
 pinnan ja  routarajan välillä oli hieman yli  1.5  metrin korkeusero, joka roudan edetes-

säkin näytti pysyvän suunnilleen samansuuruisena  (kuva  28). 
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Kuva  28.  Pohjaveden  pinta  ja  roudan syvyys talvella  1998-1 999.  
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4  KOSTEUSMITTAUKSET 

 4.1  TDR -anturit 

Sitomattomien  kerrosten  ja alusrakenteen kosteudet  mitattiin TDR  (Time Domain 
Reflectometer) antureilla.  Kosteuden mittaus perustuu materiaalin dielektrisyyteen. 
TDR laitteisto käsittää puissigeneraattorin, tiedon kerääjän  ja tallennuslaitteiston. 

 Mittauksissa käytetty TDR laite oli  Tektronix 1 502C.  Kosteus määritetään mitatusta 
dielektrisyysvakiosta kokemusperäisen  mallin  avulla /Liimatta  ja Ehrola,  1999/. 

Kantavaan  ja jakavaan  kerrokseen asennettujen TDR antureiden mitat ovat  L = 
290 mm, k/k 180 mm and D = 20 mm. Suodatinkerroksessa  ja alusrakenteessa  käy-
tettyjen antureiden  koko  oli  L = 200 mm, k/k 60 mm, D = 6 mmja L = 150 mm, k/k 
55 mm, D = 6 mm. 

4.2  Instrumenttien  asennus  ja  käyttö  

TDR anturit  asennettiin tierakenteeseen marraskuussa  1997. Mittausantureiden hit-
timet  asennettiin vaakasuoraan tiivistetyn materiaalin päälle. Kaikki viisi anturia 
asennettiin tierakenteen keskiosaan. Antureiden syvyydet ovat päällysteen pinnasta 
mitattuna ovat  0.2, 0.5, 1.0, 1.5  ja  2.0 m /Liimattaja Ehrola 1999/  (kuva  29). 

'7 0.000 
0.100 

'7 0.350 

V 0.700 

V 1.930  

Kuva  29.  Temmeksen koetien rakennekerroksetja TDR antureiden  sijoitus. 

Kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaali  on kalliomursketta  ja suodatinkerroksen 
 soraa  ja  hiekkaa. Alusrakenteen materiaali  on  hiekkaista silttiä. Kerrosten materiaa-

lien rakeisuuskäyrät  on  esitetty kuvassa  30. 
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Kuva  30. Temmeksen koetien  materiaalien rakeisuudet. 

Kosteuden mittaus tehtiin manuaalisesti  ja mittausväli  vaihteli  2  viikon  ja  2  kuukau-
den välillä.  

4,3  Kosteuden  mittaustulokset  

Kantavan kerroksen kosteudet tilavuusyksikköä kohti vaihtelivat  0  ja  14 %  välillä. 
Alempana jakavassa kerroksessa kosteus oli alhaisempi  ja  suurimmillaan noin  9 %. 
Suodatin  hiekan kosteus  995 mm  syvyydessä oli suurimmillaan noin  14 %  kun taas 
suodatinkerroksen alaosassa kosteus oli jopa  40 %. Alusrakenteen  kosteus oli  koko 
mittausjakson  ajan  40  ja  45 %  välillä. Äkillinen kosteuden pieneneminen sitomatto

-missa päällysrakennekerroksissa  johtui huokos-  ja  pintaveden jäätymisestä. TRD  an- 
tunt  mittasivat  vain jäätymättömän  veden  määrää, jolloin päällysrakennekerrosten 
routaantuminen pienensi mitattua kosteutta /Liimatta  ja Ehrola  1999/  (kuva  31). 
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Kuva  31.  Kosteuden määrä tilavuusprosentteina Temmeksen koerakenteessa loka-
kuun  1997  ja  syyskuun  1999  välisenä aikana. 
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Materiaalien kuivatiheyden perusteella lasketut kerrosten kosteudet painoprosenttei-
na  on  esitetty kuvassa  32.  

——  Base —a— Subbase —t-- Filter sand  —*--  Filter sand  —*--- Subgrade  
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Kuva  32.  Kosteuden määrä painoprosentteina Temmeksen koerakenteessa loka-
kuun  1977  ja  syyskuun  1999  välisenä aikana. 

Kanden vuoden seurannan perusteella kosteuden vaihtelu  on  ollut kerroksissa erit-
täin vähäistä. Koska mittausväli  on  ollut suhteellisen pitkä, päivittäisen kosteuden 
vaihtelu ei tule tuloksissa selvästi esille. Sademäärät Keski-  ja  Pohjois-Suomessa 
olivat tarkastelujakson aikana melko normaaleja ilman, että sademäärät poikkeavat 
keskimääräisistä arvoista. Kantavan kerroksen kosteus  on  kohtalaisen suuri  ja  se 

 johtuu materiaaliominaisuuksista (taulukko  14).  

Taulukko  14. Temmeksen koetien  kerrosten materiaalien kosteuksien (painopro
-sen Itia)  vertailu. 

Kosteus paino-osina 
Kenttämittaus,  (1998) 1999  

Kerros Syvyys  (m)  Wmin (%) 

Wmax (%)  

sula-aika  koko  mittaus- 
jakso 

Kantava  0.2 7.0 4.0 0.1  (*)  
Jakava  0.5 4.0 2.0 0.2  (*) 
Suodatin  1.0 6.5 2.5 0.0(*)  
Suodatin  1.5 20.0 17.5 1.5  (*) 
Alusrakenne  2.0 22.0 21.0 21.0  
(*)J sä  

Myöhään kesällä  ja  syksyllä  1998  karkearakeisten  kerrosten kosteudet pysyivät liki-
pitäen vakioina. Marraskuun alussa  1998,  kun lämpötila laski  0°C  alapuolelle  ja  tie- 
rakenne alkoi jäätyä ylhäältä alaspäin, jäätymättömän vedenmäärä kerroksissa vähe-
ni. Tämän vuoksi myös mitatut kosteudet pienenivät jyrkästi. 
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Roudan  sulaminen  alkoi kantavasta kerroksesta maaliskuun loppupuolella  1999  ja 
 roudan  sulaminen  eteni niin, että alusrakenne oli sulanut toukokuun puoleen väliin 

mennessä. Mitatut kosteuspitoisuudet olivat korkeita roudan sulamisen jälkeen, mut-
ta pienenivät asteittaisesti  ja  saavuttivat vakiotason kesäkuun  1999  aikana alusraken-
netta lukuun ottamatta. Alusrakenteen kosteus lisääntyi mittausten mukaan aina hei-
näkuun loppuun saakka. 

Tierakenteen kosteuteen  vaikuttavat sekä  sulan  ajan että  talven  sademäärät. Lumi su-
laa keväällä nopeasti  ja sulavesi  voi tunkeutua  tie pientareen  läpi kantavaan  ja jaka- 
vaan kerrokseen. Sulavedet eivät voi tunkeutua suodatinkerrokseen  tai alusrakentee-
seen,  koska nämä kerrokset ovat jäässä  ja  näin  ollen  vettä läpäisemättömiä. Sulamis-
vesien johdosta kantava  ja  jakava kerros voivat  tulla  lähes vedellä kyllästetyiksi, jol-
loin niiden lujuus pienenee tilapäisesti. 

Koska kosteuden mittausantunt sijaitsevat Temmeksen koekohteella tien keskiosas
-sa,  niin sateiden vaikutusta mitattuihin kosteuksiin eikä kosteuden vaihtelua tien si-

vusuunnassa voida suoraan havaita. 
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Huokosveden  paine vaikuttaa sitomattomien materiaalien kykyyn kestää rasituksia. 
Täysin vedellä kyllästetyssä maassa pohjavedenpinnan alapuolella kokonaisjännitys 
jakautuu kahteen komponenttiin, jotka ovat maarakeiden kautta välittyvä tehokas 
jännitys  ja huokosveden  paine. Tarkastelukorkeudella staattinen huokosveden paine 
kasvaa suorassa suhteessa pohjavedenpinnan korkeuteen nähden. Huokosveden pai-
neen kasvaessa rakenteen kuormituksen sietokyky pienenee. /Lojander,  1985, Kra- 
nip, 1995/.  

Osittain kyllästyneissä  ja karkeista  materiaaleista tehdyissä kerroksissa, kuten  jaka- 
vassa ja sitomattomassa  kantavassa kerroksessa, voi esiintyä myös kapillaarisia  ye-
tovoimia. Kapillaarivoimien  muodostamat kaarevat ilman  ja veden rajapinnat  aiheut-
tavat negatiivisen huokosveden paineen  (suction),  joka puolestaan aiheuttaa tehok-
kaan puristusjännityksen maarakeiden välille  ja  kasvattaa kerroksen kuormansieto-
kykyä /Krarup,  1995/. 

Temmeksen koerakenteessa  on  kaksi huokospaineanturia. Huokospaineanturi  HP 1 
on suodatinkerroksen yläpinnassa  750 mm  syvyydellä  ja huokospaineanturi HP2  on 

 lähellä pohjamaan yläpintaa  2000 mm  syvyydellä. Sivusuunnassa anturit ovat  in-
strumenttilinj  alla  175 cm päs.ssä päällysteen  reunasta  ja ennakoidun ajouran  kohdal-
la. Huokospaineanturit ovat tyyppiä Kyowa  BP-2KC. Antureiden  toiminta perustuu 
venymäliuskoihin. Huokospaineantureiden maksimipaine  on 200 kPa. Anturitoimit-
tajan  mukaan anturit kykenevät mittaamaan myös negatiivisia huokospaineita. Sa-
moin mittauslaitteisto  on  kytketty  bi-polaarisia  mittauksia varten eli myös ne kyke-
nevät rekisteröimään negatiiviset huokosvedenpaineet. 

Huokospaineanturien  lukemat mitataan ns. nopealla laitteistolla vastemittausten yh-
teydessä samasta syystä kuin pohjaveden korkeus. Mittauslukemat saadaan aina kun 
riittävän suuri ajoneuvon pyörä ylittää koekohteen. 

Toukokuussa  ja  lokakuussa  1999  tehtiin Temmeksen koekohteessa erillismittauksia, 
joissa mitattiin kuormittavan ajoneuvon akseli-  ja pyöräpainot  sekä ajoneuvon nope-
us  ja sivusuuntainen  sijainti. Näissä ajoneuvoylityksissä ei tässä koekohteessa ha-
vaittu pyörän  massan  aiheuttamia muutoksia huokospaineissa. Tämän takia Tem-
meksen huokospaineita mittausjakson aikana arvioidaan vuorokausikeskiarvojen  ja 

 niiden muutosten perusteella. 

Pohjavesi oli mittausjakson aikana ylimmillään noin  270 cm  tien  pinnan  alapuolella 
eli  70 cm  alemman huokospaineanturin alapuolella. 

Ylemmästä huokospaineanturista  HP 1  mitatut huokospaineet vaihtelivat  0.8.. 
4.5  kPa  välillä. Huokospaineissa oli havaittavissa selvä vuosivaihtelu. Pienimmät 
huokospaineet esiintyivät molempina vuosina heinä-  ja  elokuun aikana. Suurimmil-
laan huokospaine oli talvella  1999  helmikuussa. Huokospaineen vuosivaihtelun ai-
heutti luultavasti kantavakerroksen kuivuminen kesän aikana  ja  kosteuden lisäänty-
minen syksyn  ja talven  aikana  (kuva  33). 
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Kuva  33. Huokospaineet 0.75  ja  2.0  metrin syiyyksillä  ja  pohjaveden  pinta Tern-
meken koekohteessa.  

Alemmasta huokospaineanturista HP2 mitatut huokospaineet olivat samaa suuruus-
luokkaa kuin ylemmänkin huokospaineanturin. Vuosivaihtelua oli havaittavissa 
myös alemman huokospaineanturin arvoissa. Kanden metrin syvyydessä huokos-
paine oli yleensä luokkaa  2-3 kPa  paitsi talvella, jolloin huokospaine laski pohja-
veden pinnan  laskiessa  ja  roudan edetessä rakenteessa. Pienimmillään huokospaine 
oli  -0.369 kPa  maaliskuun  23.  päivä. Kesällä  ja  syksyllä  1999  oli pohjaveden  pinta 

 alempana kuin vastaavana aikana  1998.  Myös huokospaine kanden metrin syvyy-
dessä laski toukokuusta  1999  lähtien  ja  oli kesän aikana jonkin verran alhaisempi 
kuin vuonna  1998.  

Ylemmän huokospaineanturin paineet vaihtelivat voimakkaasti noin kanden viikon 
jaksoissa tammi-  ja  helmikuussa  1999.  Rakenne anturin ympärillä oli tuolloin  jo rou

-taantunut. Huokospaineen vaihtelut seurasivat käänteisesti ilman lämpötilan muu-
toksia. Ilman lämpötilan laskiessa huokospaine kasvoi pienellä viiveellä. Mikäli ra-
kenne oli kokonaan jäässä, huokospaineen olisi pitänyt olla likimäärin  nolla (kuva 

 34). 

Huokospaineen  muuttuminen lämpötilan vaihteluiden mukana saattaa tietyssä tapa-
uksessa johtua huokospaineanturin toimintaperiaatteesta. Paineen kasvaessa anturin 
kalvo (taipuva metallipinta) taipuu  ja anturin  sisäpuolelle kalvoon liimatut venymä-
liuskat venyvät. Liuskaa venyminen pienentää liuskassa olevan johtimen poikkipin

-ta-alaa, mikä pienentää liuskan läpi menevää virtaa. Virran pieneneminen mitataan 
jännitteen muutoksena tunnetun suuruisen vastuksen yli. Tietyn suuruinen jännitteen 
muutos vastaa anturin toimintayhtälön mukaisesti tietyn suuruista paineen kasvua. 
Mikäli anturissa ei ole lämpötilakompensointia, niin lämpötilan laskiessa nopeasti 
aiheutuu siitä näennäinen paineen kasvu, joka ei johdu todellisesta huokospaineen 
kasvusta vaan liuskan poikkipinta-alan pienenemisestä. Esimerkkinä lämpötilan 
mandollisesta vaikutuksesta huokospaineeseen voidaan todeta kuvassa  34  esitetyt 
aikajaksot  07.01.1999.. 15.01.1999, 22.01.1999..20.01.1999  sekä  05.02.1999.. 
12.02. 1999. 
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Kuva  34.  Huokospaine  0.75  metrin  syvdellä  ja  ilman lämpötila talvella  1998-
1999  Temmeksen koekohteessa.  

Alemman huokospaineanturin paineet pienenivät samalla kun routa eteni rakentees-
sa.  Sulan veden  määrän vähetessä yläpuolisista kerroksista myös  sen  aiheuttama 
paine pieneni. Huokospaine kävi negatiivisena silloin, kun roudan syvyys oli suurin 

 ja sen  etäisyys anturiin oli noin  20 cm  (kuva  35). 
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Kuva  35.  Huokospaine  2.0  metrin syvyydellä  ja  roudan syvyys talvella  1998-1999 
 Temmeksen koekohteessa. 
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Instrumentoidun koetien  ideana  on  mitata jokaisen ylittävän ajoneuvon tierakentee
-seen  aiheuttamat  vasteet  sekä tiettyjä ympäristöolosuhteita kuvaavat suureet. Tässä 

osaraportissa käsiteltiin ympäristöolosuhteita  ja  niiden vaihteluita. Tarkoituksena oli 
selvittää, minkälaiset ympäristöolosuhteet ovat vallinneet toukokuun  1998  ja  loka-
kuun  1999  välisenä aikana. Raportissa tarkasteltiin ilman  ja  rakenteen lämpötiloja, 
routaa, pohjavedenpinnan korkeutta sekä huokosveden paineita. 

Lämpötilojen mittausjärjestelmä kokonaisuudessaan toimi kohtalaisen luotettavasti 
 ja  tulokset olivat tarkkoja. Ilmatieteen laitoksen Oulunsalossa mittaamat ilman läm-

pötilojen vuorokausikeskiarvot olivat käytännössä yhtä suuret kuin Temmeksen jär-
jestelmästä mitatut vuorokausikeskiarvot. Tämän takia voitiin puuttuvat ilman läm-
pötilojen vuorokausikeskiarvot korvata Oulunsalossa mitatuilla arvoilla  mm. pak-
kasmäärän  ja lämpösummien  laskemista varten. 

Suurin mitattu ilman lämpötila oli  3 1.1°C  ja  pienin  -36.6°C.  Ilman lämpötilojen pit-
kän aikavälin kuukausikeskiarvot mallintuivat kaksi-termisen sinikäyrän mukaisesti. 

 Mallin selitysaste  oli  99.90 %  ja sen  avulla voidaan ennakoida tarkasti kuukauden 
keskilämpötilan ennuste.  Mallin  perusteella pakkaskausi alkaa Oulun seudulla loka-
kuun lopulla  ja  kestää huhtikuun puoleen väliin asti. 

Päällysteen pintalämpötila mallinnettiin  käyttäen tekijöinä aikaan perustuvaa vuosi- 
ja päivävaihtelua  sekä ilman tuntilämpötiloja. Malli oli kaksiosainen siten, että kesä-
aikaan  mallin  yhtenä tekijänä käytettiin päivävaihtelua mutta talviaikaan päivävaih-
telua ei otettu huomioon.  Mallin selitysaste  oli  96.89 %  ja  mallilla laskettu päällys- 
teen pintalämpötila  poikkeaa todellisesta enintään  ±3.3°C 90 %:ssa  tapauksista. Ta-
pausten lukumäärä oli  7982  kappaletta. 

Ylä-  ja alapinnan  väliset lämpötilaerot  100 mm  paksussa päällysteessä olivat kohta-
laisen vähäiset verrattuna vuosivaihteluun. Päällysteen ylä-  ja alapinnan  välinen 
lämpötilaero oli  89.7 %  ajasta  alle  ±2°C  ja  keskimäärin lämpötilat olivat yhtä suuret. 
Suurimmillaan päällysteen yläpinta oli  5.7°C  lämpimämpi kuin alapinta. Alapinta 
oli suurimmillaan  vain 2.6°C  lämpimämpi kuin yläpinta. Käytännössä  100 mm  pak-
sun päällysteen jäykkyys voidaan laskea pintalämpötilan perusteella. Asfalttipäällys-
teisten teiden mitoitusmenettelyissä käytetyissä periodeissa päällysteen lämpötila 
vaihtelee noin  3 0-40°C  kussakin periodissa. Lämpötilanvaihtelualue  periodin  aikana 

 on  kohtalaisen laaja. Tarkempi arvio rasituksista saataisiin korvaamalla aikaperiodit 
lämpötilaluokilla. 

Lämpötilan vuosivaihtelut olivat sitomattomissa rakennekerroksissa sitä pienempiä 
mitä alempien kerrosten lämpötiloja tarkasteltiin. Vastaavasti vuosivaihtelun lämpö-
tilamaksimissa  ja minimissä  esiintyvä viive oli suurin alimmissa kerroksissa. Vuo-
rokautinen lämpötilan vaihtelu oli havaittavissa selvästi kantavassa  ja jakavassa  ker-
roksessa sekä heikkona suodatinkerroksen yläosassa. Tätä syvempänä ei vuorokau-
sivaihtelua havaittu. Rakenteen ollessa  sula  lämpötilan vaihtelu ulottui kuukauden 
aikana pohjamaahan saakka.  Sen  sijaan rakenteen ollessa roudassa, roudan alapinnan 
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jäätymis-  tai sulamisrintama  katkaisi lämpötilan vaihtelun tehokkaasti. Tämä johtuu 
routaraj  alla  olevan  veden  tai  jään suuresta olomuodonmuutoslämmöstä. 

Pakkaskausi Oulun seudulla alkoi  01.11.1998  ja  päättyi  27.03.1999.  Talven pak-
kasmäärä  oli  27 161  Kh, joka  on  selvästi mitoituspakkasmäärää  F 10  (40 500  Kh) 
pienempi arvo. Pakkaskauden pituus oli  146  vuorokautta eli  14  vuorokautta keski-
määräistä lyhyempi. Roudan syvyys mallinnettiin pakkasmäärän neliöjuuren  ja  maa-
lajivakion perusteella. Pakkasmäärä  ja  roudan syvyys tunnettiin, joten oli mandollis-
ta laskea maalajikertoimen arvot. Maalajikertoimen arvoiksi saatiin tien keskellä 

 0.0127  ja reunaviivan  kohdalla  0.0111  ja  ne vastasivat aiemmin tehtyjä tutkimuksia. 
Routa oli syvimmillään  1.99  metrin syvyydessä tien keskellä  ja  1.78  metrin syvyy-
dessä tien reunaviivan kohdalla. Mitoituspakkasmäärällä routa olisi muodostetun 

 mallin  mukaan edennyt  2.42 m  syvyyteen tien keskellä  ja  2.21 m  syvyyteen tien 
reunaviivan kohdalla. 

Rakenne suli yhtäaikaa sekä ylhäältä että alhaalta. Ylhäältä päin  sulaminen  oli sel-
västi nopeampaa kuin alhaalta. Viimeksi routaa oli  1.6  metrin syvyydessä  ja  sulami-
sesta tapahtui  72-80 %  ylhäältä päin. Sulamisaika, jolloin rakenne oli ylempää  sula 
ja  alempaa roudassa, kesti  42  vuorokauden ajan tien keskellä  ja  21  vuorokauden ajan 
tien reunassa. Rakennekerroksen  sulaminen  ei ollut hetkellinen tapahtuma vaan esi-
merkiksi kantava kerros kävi  8-9  kertaa  0°C  ylä-  ja  alapuolella noin  10  vuorokautta 
kestäneen sulamisjakson aikana. Tierakenne oli kokonaisuudessaan  sula  08.05.1999. 
Temmeksen koekohde  sijaitsee aurinkoisella paikalla, eikä sitä varjosta maaston 
muodot, rakennukset  tai  puusto. 

Pohjavedenpinnan korkeusvaihtelut  olivat erittäin hitaita. Muutokset olivat suurim-
millaan  1.7 mm  vuorokaudessa. Pohjaveden korkeus oli alimmillaan  370 cm  ja 

 ylimmillään  270 cm päällysteen  pinnasta. Pohjavesi ei noussut lainkaan tierakentee
-seen  asti vaan oli ylimmilläänkin  77 cm pohjamaan  pinnan  alapuolella. Talvisaikaan 

pohjaveden  pinnan ja  routarajan välillä oli  1.5 m korkeusero,  joka säilyi saman suu-
ruisena roudan edetessä rakenteessa. 

Kantavan kerroksen kosteus oli suurimmillaan  7 painoprosenttia.  Suureen kosteus- 
pitoisuuteen vaikuttivat kantavan kerroksen materiaaliominaisuudet. Jakavan ker-
roksen kosteus oli suurimmillaan noin  4 painoprosenttia. Suodatin  kerroksen yläosan 
kosteus oli  6.5 painoprosenttia  ja  alaosan  20 painoprosenttia. Alusrakenteen  kosteus 
oli  koko mittausjakson  ajan noin  22 painoprosenttia. 
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