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Tiivistelmä  

Vuonna  1985  käynnistettiin silloisen TVH:n aloitteesta yhdessä 
TVL:n  Lapin  piirin, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen geo-
tekniikan laboratorion  ja Viatek  Oy:n kanssa tutkimushanke kylmästä 
ilmastosta aiheutuvien Pohjois-Suomen tienpidon ongelmien 
tunnistamiseksi, tutkimiseksi  ja  ratkaisujen testaamiseksi. Vuosina 

 1986 - 1987  suunniteltiin  ja  toteutettiin valtatien  21  linjalla Kil-
pisjärven seudulla koerakenteita, joilla pyrittiin ratkaisemaan 
ongelmat tutkimuksiin  ja  käytettävissä oleviin tietoihin perustuen. IkL 
roudan (palsan) sulamispainuma pyrittiin estämään lämpöeristämällä 
päällysrakenne  ja  käyttämällä vaaleata päällystettä. Routanou-
suvaurioiden pienentämiseksi tehtiin koerakenteet, jotka mitoitettiin 
routanousu huomioon ottaen. Koeosuuksilla testattiin paikallisen 
moreenin käyttöä päällysrakenteen alaosassa sekä eri tavoin 
routaeristettyjä rakenneratkaisuja. Kinostumisen vähentämiseksi 
tehtiin koetieosuus, jonka  pinnan  taso nostettiin  lumen pak-
suusmittauksin määritetyn  korkeimman  lumen  pinnan  yläpuolelle  ja 

 jonka poikkileikkaus pyöristettiin pyörteisyyden vähentämiseksi tie-
alueella. Paanteen torjumiseksi tehtiin koerakenteita, joilla tielinjalle 
virtaava  pinta- tai  pohjavesi ohjattiin roudattomaan syvyyteen  asen-
netulla talvirumpuputkella tielinjan  poikki. 

Koerakenteiden  toimintaa seurattiin mittauksin  1-2  vuotta niiden 
valmistumisen jälkeen sekä tämän jälkeen silmämääräisesti. 
Havaintojen mukaan rakenteet toimivat pääpiirteissään suunnitellulla 
tavalla. Routavauriokohteissa korjausrakenteiden routanousut olivat 
mitoitusarvojen rajoissa. Ikiroudalle tehdyn, lämpöeristetyn - 
rakenteen sulamispainuminen ei täysin pysähtynyt, mutta  sen 

 nopeus hidastui noin neljännekseen ennen korjausta vallinneeseen 
tilanteeseen verrattuna. Korjatuissa paannekohteissa paantaminen 
loppui. Kinostumiskohteessa todettiin, että korotettu tien  pinta  pysyi 
tuulen vaikutuksesta pitempään lumettomana. Lumiaidat voitiin 
poistaa parannetulta osuudelta. 



Abstract 

ARCTIC ROAD CONSTRUCTION 
Final report of Arctic Road - project at  Kilpisjärvi  

To study and solve the problems caused by the cold climate on 
roads in the North, the Arctic Road Project was carried out in the 
years 1985 - 1990 on the initiative of the Finnish National Road 
Administration. 

The main problems observed and studied were: 
-  pavement damage due to thaw settlement of permafrost 
- pavement damage due to frost heaving 
-  snow accumulation on pavement causing excess 

maintenance 
-  icing of pavement and drainage structures due to 
freezing of winter run off 

ln  the test sections, structures were developed to reduce or mitigate 
problematic effects using modern investigation methods and new 
approaches. 

ROAD ON PERMAFROST 

ln  Finnish Lapland, permafrost is formed and found in Finland on the 
road line mainly on wetlands. The main formations of perennially 
frozen ground are palsa mounds with frozen cores. One of them was 
found under the existing road at Peera,  Kilpisjärvi.  Owing to the 
increasing thawing of the frozen peat, in the period of 25 years, a 
cumulated settlement of 1 .8 metres could be identified. 

The test structure was designed to maintain the permafrost in frozen 
state and limiting the seasonal thawing and freezing within the 
stable, thermally insulated embankment. The thermal behaviour of 
the structure and subgrade was studied using one-dimensional finite- 
element analysis ranging over three years. ln the final structure the 
total thickness of the constructed embankment was about 2 metres, 
including 100 mm insulation of extruded polystyrene. The transition 
at the margin of the pavement was smoothed. 

During the primary monitoring of the structure in the years 1987 - 
1989, the behaviour of the test structure corresponded to the design, 
and the settlement in the exceptionally warm summer of 1988 was 
small (about 20 mm). 

FROST HEAVE DAMAGE 

The thickness of the old road embankment was about 1 metre. 
Observed heaving in the sections of study varied in the range of 0 - 
250 mm. The uneven heaving caused local deterioration of asphalt 
pavement, longitudinal and transverse cracking, and steep 
unevenness of the surface. 



To find a proper measure to reduce frost heaving to an allowable 
level, test sections were designed and constructed. The frost 
heaving of the structures was estimated using a recently developed 
frost heave model. It was based on the thermal balance at the 
freezing front (Saarelainen 1992). The design limit of frost heave 
occurring once in 10 years was about 50 mm. The freezing of frost- 
susceptible subgrade was structurally limited by using a frost-pro-
tective structure consisting of local till, gravel, and different insulation 
materials as extruded polystyrene board, Leca-gravel (light-weight 
aggregate), locally foamed polyurethane board, factory-dried and 
prepacked peat, and local, at site dried peat. 

The test structures heaved slightly less than or as much as that 
estimated in the conditions of the observation winter. A design chart 
for the preliminary design of equivalent frost protection was 
compiled. 

SNOW ACCUMULATION ON THE ROAD 

Snow accumulation on the pavement due to snow drifting in an open 
terrain causeses considerable maintenance costs and risks for traffic 
safety, especially in Northern Finland. Wind speed and snow drifting 
are exceptional on the mountainous plateaux of Northern Lapland. 

The test construction was planned and designed on the principle of 
levelling the pavement above the estimated highest level of the local 
snow surface. This was determined from the measured late-winter 
snow level data on the road line under study. The local snow level 
variation was estimated by comparing the data with long-term 
observations of snow depth at the closest weather station. The pave-
ment was levelled about 0.5 metres above the highest snow profile 
occurring once in 10 years. The transverse section was designed to 
allow non-turbulent snow drift. Thus the wind keeps the pavement 
snowless, and active cleaning operations are reduced. 

The first observation winter was exceptionally snowy. According to 
the observations, however, the snow accumulation on the pavement 
was reduced. Active cleaning operations were started first in late 
winter. 

ICING ON THE ROAD 

ln  summer, the precipitation flows on the surface, and a small 
proportion infiltrates into groundwater. ln winter, the precipitation is 
accumulated on the ground surface as snow. The unfrozen ground-
water, and also some of the surface runoff continues to flow also in 
winter. If the flow conditions are limited, unfrozen water tends to be 
forced to the surface, and it freezes according to the cooling con-
ditions. The limiting factors may be excessive ice formation in the 
watercourse, or deep frost penetration, reaching the groundwater 
table, 

The prevention of groundwater icing in a sloping terrain was tested 
at two sites. The groundwater was drained in the upper slope with 



subsurface pipe drains installed under the freezing depth of about 
1 .5 metres. The water was led across the road line through an 
insulated winter culvert installed below the old summer culvert. 

Icing caused by a surface watercourse was prevented at two sites. 
The flow was caught from upstream into a subsurface pipeline and 
led across the road line in the unfrozen state. At Haukijoki, the 
freezing of the intake well was prevented by keeping the water 
surface of the intake basin at such a level that the ice cover did not 
reach the well top. At another site,  Pitkäranta,  continuous flow was 
ensured by temporary cable heating for the risk of heavy icing. 
According to the following monitoring of the test structures, problems 
arose due to deficient thermal insulation of the well structures. With 
improved insulation, no icing was detected. 

Preventing icing causes extra costs in road construction. Specific 
information and investigations at the site are needed to create 
individual, well functioning and economically reasonable winter 
drainage installations. Without any such measures, heavy 
maintenance operations are needed to keep ice out of the 
pavement, culverts and bridge openings. The initiation of icing 
showed very high sensitivity even to slight changes in the conditions 
of flowing or freezing. 



Esipuhe 

Tämä tutkimus  on  osa  Arktinen  tie  -tutkimusta, joka tehtiin vuosina 
 1985 - 1 990  valtatie  21:n  linjalla Kilpisjärvellä. Esitutkimuksessa 

todettiin kylmästä ilmastosta aiheutuvan tienpidolle erityisongelmia 
 mm.  ikiroudan sulamispainumisen, routimisesta aiheutuvan epäta-

saisu uden  ja päällystevaurioiden  sekä tavanomaista voi makkaam
-man kinostumisen  ja paantamisen  muodossa. Koerakenteet suunni-

teltiin, mitoitettiin  ja  rakennettiin vuosina  1986 - 1988.  Rakenteiden 
toimintaa seurattiin vuosina  1986 - 1989  ja  seuranta jatkuu. Tutki-
muksen rahoittivat  tie-  ja  vesirakennushallitus  ja  Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus. 

Tämän loppuraportin laati VTT:n  tie-, geo-  ja liikennetekniikan  labo-
ratorion erikoistutkija, tekn. toht. Seppo Saarelainen. Tutkimus-
ryhmään kuuluivat dipl.  ins. Lars  Björksten  (projekti-päällikkö  v. 1985 
- 1987)  ja fil. lis.  Martti Eerola (projekti-päällikkö vuodesta  1988 

 alkaen) TVH:sta,  ins.  Timo Heikkilä  ja  ins.  Olavi Kurkela  tie-  ja  vesi-
rakennuslaitoksen  Lapin  piiristä, dipl.ins. Jorma Vaskelainen 

 (30.9.1987  saakka)  ja dipl.ins.  Seppo Saarelainen VTT:n geotek-
niikan laboratoriosta sekä dipl.ins. Jouko  Lehtonen Viatek Oy:sta. 

 Työtä valvoivat osasto-päällikkö Antti Talvitie  ja  toimistopäällikkö 
Tauno Hailikari TVH:sta sekä piiri -ins.  Sauli Niku -Paavo,  apulaispiiri - 
ins.  Seppo Pirilä  ja  suunnittelupäällikkö Erkki Vuontisjärvi TVL:n 

 Lapin  piiristä. 

Kohteiden pohjatutkimukset teki TVL:n  Lapin  piiri, routatutkimukset 
 ja routateknisen mitoituksen VTT:n geotekniikan  laboratorio  ja 

tierakennussuunnitt&un Viatek  Oy. Tierakennustyöt teki TVL:n  Lapin 
 piiri, työmaan päällikkönä rkm.  Armas Piirainen. Laadunvalvonta

-tutkimuksista samoin kuin koerakenteiden seurantamittauksista vas-
tasivat TVL:n  Lapin  piirissä rakennusmestarit Antti Kaarteenaho  ja 
Teuvo Nikkinen. Seurantamittauksiin  sisältyneet kosteus-  ja  tiheys- 
mittaukset teki VTT:n geotekniikan laboratorio. 

Espoo, marraskuu  1993 

 Laboratorion johtaja Esko Kankare 
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1.  POHJOIS-SUOMEN ILMASTO-JA  LUONNONOLOT  

Suomi  sijaitsee  60.  ja  70.  pohjoisen leveysasteen välillä. Samalla leveysta-
solla pohjoisella pallonpuoliskolla vallitsee yleisesti ikirouta. Pohjois-Skan-
dinavia  ja  Pohjois-Venäjän länsiosat ovat harvoja alueita Pohjoisen napa-
piirin pohjoispuolella, joilla ei ole mainittavasti ikiroutaa.  

liman  lämpötila 

Ilman vuotuinen keskilämpötila Suomessa vaihtelee Etelä-Suomen noin  ^5 
°C:sta Pohjois-Lapin -2...-3 °C:een.  Kilpisjärvellä oli keskilämpötila ilmatie-
teen laitoksen havaintojen mukaan jaksolla  1961  -  1975  noin  -2,3 °C.  Tal-
ven pakkasmäärä  oli  em. havaintojaksolla  keskimäärin  45 000  Kh  ja  kesä-
kauden keskimääräinen lämpösumma noin  24 000  Kh.  Talven  kesto oli 
alueella keskimäärin  239  päivää (noin  8  kk). Keskimääräinen kuukausisa-
danta  ja  kuukauden keskilämpötilat eräillä paikkakunnilla  on  esitetty ku-
vassa  2. 

k 	r 	) jj  I  
f ØI" 

1;:II 
 

fl  Merenalainen 	 //,ili 	/ 
L_j  ikirouta 	'&__ ,, , 

Jatkuva 	 ., 	 - 

ikirouta 	 - 

Epäjatkuva 	 I  

$A!pmnen 	 _____  

Ku  va  1.  Ikiroudan Ievinnesyys pohjoisella pallonpuolisko/la  (Washburn 1979). 
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-20 	 0 	 '' 	P 	1 	 0 
tam  hel  maa  huh  tou kes  hei elo syy  bk  mar  jou 	tam  tel  maahuh iou  kas  hei elo syy  bk  mar  ou  

Kuukausi 	 Kuukausi  

Kuva  2.  Keskimääräinen kuukausisadanta  ja  kuukauden keskilämpötilat eräillä 
paikkakunnilla Suomessa (Ilmatieteen laitos). 

Kilpisjärven ilmastoa kuvaavat seuraavat tunnusluvut (taulukko  1):  

Taulukko  1.  Ilmaston tunnuslukuja eräillä paikkakunnilla Suomessa Ilmatieteen lai-
toksen tilastojen mukaan. 

Paikkakunta Vuotuinen Pakkasmäärä  Vuotuinen Suurin 
keskilämpötila Fmaks  F 10 	F 2  sademäärä  lumen paks. 
00  Kh Kh Kh 	mm cm 

Helsinki +5,4 35000 24000 11800 	622 40  
Jyväskylä  +2,9 45000 35000 22700 	616 48  
Sodankylä  -0,3 65000 54000 38900 	502 68  
Kilpisjärvi  -1,9 60000 50000 42100 	376 64  

Eräitä rakentamisen kannalta merkittäviä ilmaston tunnuslukuja  on  esitetty 
karttoina liitteessä  1. 

Pakkaspäivien  (ilman keskilämpötila laskee  0  °C:n  alapuolelle)  ja  jääpäi
-ylen  (lämpötila  koko  vuorokauden  alle  0 00)  keskimääräisiä lukumääriä 

 kuukausittain eräillä paikkakunnilla  on  esitetty kuvassa  3. 
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Pakkas-  ja jääpäivien  määrä 
eràillä  paikkakunnilla Suomessa 

 v. 1931 - 60 

Päivien  1km 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
tam  hel  maa  huh tou ke8  hei elo syy  10k mar iou 

 Kuu kausi  

Paik kakunta 

HelsnkI pakkasp. 	Jyvaskyla, pakkasp. 	-  Sodankylä, pakkasp. 

helsinki,  lap. 	 Jyväskyla, jääp. 	Li  Sodankylä,  Jaap.  

Kuva  3.  Pakkas-  ja jääpäivien keskimäärä  eräillä paikkakunnilla  v. 1931  -  60  (Ran-
tamäki & Keskijakola  1988).  

Routaolosuhteet tierakenteessa  määräytyvät karkeasti ilman lämpötiloista 
määritetyn pakkasmäärän, rakennemateriaalien ominaisuuksien sekä alus- 
rakenteen laadun mukaan.  Sulaminen  etenee kesäaikana pintalämpötilan 
mukaan, joka puolestaan määräytyy toisaalta ilman lämpötilan  ja  toisaalta 

 pinnan  säteilyn heijastuskyvyn (albedon) mukaan. Auringon säteilyn vaiku-
tus pintalämpötilaan  ja  sulamiseen  on  sitä suurempi, mitä tummempi  on 
pinta. Asfalttipinta  lämpenee voimakkaammin kuin sorapinta. Keskimääräi-
nen lämpösumma eräillä paikkakunnilla Ilmatieteen laitoksen havainnoista 
laskettuna  on  kuvattu taulukossa  2.  

Taulukko  2.  Keskimääräiset lämpösummat, pakkasmäärät  ja  vuoden keskilämpöti-
lat eräillä paikkakunnilla ajalla  1931  -  1960  (Ilmatieteen laitos). 

Pai kkaku nta 	Lämpösu  m ma Pakkasmäärä  Keskilämpötila 
Kh 	 Kh  

Helsinki 59100 11800 +5,4  
Jyväskylä  47800 22700 +2,9  
Sodankylä  36000 38900 -0,3  
Kilpisjärvi  25000 42100 -1,9  

Roudan tunkeutumissyvyyteen vaikuttaa ensisijaisesti pakkasmäärä, joka 
kuvaa  pinnan lämpöhäviön  määrää lumettomassa pinnassa routaantumis-
kaudella. Lumipeite vähentää lämpöhäviöitä  ja  roudan syvyyttä. Routaan-
tumista vähentävästi vaikuttaa maahan kesäaikana varastoituva lämpö, 
ns. maanlämpö, joka purkautuu maasta  talven  mittaan. Tämä  on  taas ver-
rannollinen lämpösummaan.  Jos lämpösumma on  pienempi kuin pakkas--
määrä, jolloin keskilämpötila  on  alle  0 °C,  syntyy riski ylivuotisen roudan 
muodostumiselle. Riski kasvaa ilman keskilämpätilan edelleen aletessa.  
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Täsmällisesti ottaen ylivuotista routaa muodostuu,  jos  maan  pinnan  vuo-
tuinen lämpätase  on  negatiivinen, ts. lämpiäminen  on  vähäisempää kuin 
jäähtym jne , 

Luonnontilaisessa  maastossa pitkäaikaista routaa (ikiroutaa) tavataan eri-
tyisesti suoalueilla, joissa keskilämpötila  on  noin  alle  -1°C.  Ikiroudan muo-
toja,  mm. palsoja,  tavataan Pohjois-Lapissa suunnilleen rajan Kaaresu-
vanto - Inarinjärvi pohjoispuolisilla ylänköalueilla. Ylivuotista routaa voi 
esiintyä etelämpänäkin,  jos ankaran talven  jälkeisenä kylmänä kesänä 
maapohja ei ehdi kokonaan sulaa. 

Kylmien rakenteiden roudaton perustussyvyys routivalla maapohjalla  on 
 esitetty kuvassa  4 (Talonrakennuksen routasuojausohjeet 1987). 

2  

Krnijarvi .  
2.3  / 	 ''  

DYL.  iem  
2. 

2,0 	
O 1bOIQ\N.'23  

Iscnk  
-Inko 

Kuva  4.  Ky/mien  rakenteiden perustusten keskimääräinen routimaton perustussy-
vyys  (m)  routiva/la  maalla  lumen  suojaavaa vaikutusta huomioonottamatta  (Talon - 
rakennuksen routasuojausohjeet  1987).  
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2.  TIENRAKENTAMISEN  JA  TIENPIDON  ONGELMAT  KYL- 
MÄSSA  ILMASTOSSA 

Tierakenne  on  sekä rakentamisen että käytön aikana sään vaikutusten 
alainen. Kylmänä vuodenaikana ongelmia aiheutuu myös lumisateesta se-
kä  lumen kinostumisesta tiealueelle.  

Vaikka sadanta varastoituukin pakkaskaudella pääosin lumikerrokseen 
maan  pinnalle,  niin pohjaveden valunta jatkuu joki-  ja purouomissa  sekä 
maassa,  lumen  ja  roudan  alla, koko talven. Kohdatessaan virtausesteen 

 vesi pyrkii maan  pinnalle,  jossa  se  jäätyy, kun pakkasta  on  riittävästi. Näin 
jäätä kertyy paanteen muodossa uomien koskipaikkoihin, tien sivuojiin, 
rumpuihin  ja  silta-aukkoihin. Pahimmillaan paanne nousee tielle, jolloin ai-
heutuu liukkaus- ym. liikenneturvallisuusongelmia. Yleistä  on  rumpujen  ja 

 silta-aukkojen tukkeutuminen niin, ettei nopeasti kehittyvä kevättulva 
mandu virtaamaan aukosta, vaan pyrkii tien yli.  

Tien alusrakenteen routaantuminen  aiheuttaa routivassa pohjamaassa 
routanousua, joka aiheuttaa epätasaisuuksia  ja  vaurioita päällysteessä. 

 Jos  tien  alla  on  ikiroutaa (esimerkiksi palsa), tiepenger voi aiheuttaa maa-
pohjan haitallisen lämpenemisen. Tämän seurauksena ikirouta etenevästi 
sulaa joka kesä, jolloin syntyvä sulamispainuma aiheuttaa jatkuvaa  kor-
jaustarvetta. 

Tielaitoksen  Lapin  piirin keräämien tietojen mukaan  lumen poistosta, 
paanteiden poistosta  ja  routavaurioiden korjauksesta aiheutuneet suorat 
kustannukset piirin alueella olivat vuosina  1983 - 1985  vuosittain  5,5 - 8,3 

 milj.  markkaa. Muonion tiemestaripiirissä olivat vastaavat kustannukset 
vuosittain noin  500 000  mk (Arktinen  tie, esitutkimus 1987). 

Tielaitoksen  Lapin  piirin aloittaessa Valtatien  21 perusparantamisen 
 suunnittelua Muonion tiemestaripiirin alueella päätettiin selvittää  ko. 

tieosuudella lmenevät,  kylmästä ilmastosta johtuvat ongelmat. Tieosuus 
sijaitsee Suomen kylmimmillä seuduilla, joten arvioitiin, että ongelmien 
luonne  ja  mittakaava  on kotimaisittain ääreinen. Esitutkimuksessa  todettiin 
ongelmallisiksi kinostuminen, paantaminen, ikiroudan sulamisen aiheut-
tama painuminen sekä routanoususta johtuvat routavauriot  ja epätasai-
su  us. 

Tieosalla  todettiin eräissä kohteissa leikkausluiskan sortumista  ja  valu - 
mista.  Niiden arvioitiin aiheutuneen routineen, sulavan luiskan epästabili-
suudesta. 

Rakennustyön kannalta arvioitiin ongelmalliseksi myös pohjamaan lyhyt 
roudaton aika  (2 - 3  kuukautta vuodessa), materiaalien heikko saatavuus 
sekä kohteen syrjäisyys  ja  suuret huoltoetäisyydet. 

Vastaavia ongelmia tavataan etelämpänäkin. Kinostuminen  on  voimakas-
ta laajoihin, avoimiln alueisiin, kuten järvenselkiin  ja viljelysaukeisiin 
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liittyvillä tieosilla.  Etelämpänä  lumen  pintaa sitoo  lumen  sulaminen  suoja- 
kelillä, mikä rajoittaa  lumen  pinnan  eroosiota,  ja  mikä Pohjois - Lapissa lä-
hes puuttuu jatkuvan pakkaskauden kestäessä joulukuusta maaliskuulle. 
Paantamishaitat rajoittuvat lähinnä sadevesikaivojen kansirakenteisiln  ja 
tierumpuihin. Paantamista  tavataan Etelä - Suomessa myös kallioleikkauk-
sissa  ja sivukaltevassa  maastossa, jolloin jäätä kertyy tien yläpuoliseen 
sivuojaan. Routiminen  on  yleistä  ja  ongelmallista suurimmassa osassa 
Suomea. Eteläisimmässä Suomessa roudan haittavaikutus keskittyy  sula-
mispehmenemisestä johtuviin kantavuusongelmiin. 

Routineen leikkausluiskan sortumisriskiä  koskeva tutkimus rajattiin tämän 
hankkeen ulkopuolelle. 
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3.  ROUTAANTUMINEN  JA  ROUTIMINEN 

 3.1  Maan  routivuus  

Maan routaantumisesta maarakenteiden  alla  ei aiheudu ongelmia, ellei 
pohjamaa roudi. Routimiseksi nimitetään maan routaantuessa ilmenevää 
tilavuuden kasvua, joka johtuu routarajalle virtaavan  veden jäätyessä 

 tapahtuvasta jään kertymisestä. Routiminen ilmenee maanpinnan 
nousuna. Roudan sulaessa  jää  sulaa, jolloin maan  pinta  painuu. 
Vapautuva huokosvesi voi paineellisena,  E 

 simerkiksi pyöräkuorman 
aiheuttaman paineenlisäyksen vaikutuksesta, heikentää maan lujuutta, 
jolloin pohjamaa  tai routineet rakennekerrokset  japohjamaa  pehmenevät 
ja tierakenteen kokonaisjäykkyys  pienenee. Aärioloissa voi syntyä 
kelirikko, kun vesipitoinen maaliete tunkeutuu rakennekerroksiin  ja  jopa 
niiden läpi aiheuttaen routapuhkeaman. 

Routimisen  edellytyksenä  on,  että 
-  maa jäätyy, 
- jäätyvä  maa  on routivaa,  ja  että 
- routarajalla  on  riittävästi vettä saatavissa 

Maalajien routivuutta  voidaan arvioida laadullisesti joko rakeisuuden,  in-
deksiominaisuuksien tai luokittelevan routanousukokeen  perusteella. 
Routanousun suuruuden määrityksessä tarvitaan routanousun laskenta- 
malliin soveltuvia maan routimisominaisuuksia, joita voidaan määrittää 
routanousukokeilla  tai kenttähavaintojen  perusteella (ISSMFE,TC8  1989). 

3.2  Roudan syvyys 

Maan routaantu  m  isen  syvyyttä arvioidaan yleensä pakkasmäärän perus-
teella ottaen huomioon routaantuvan maakerroksen ominaisuudet. Yksin-
kertaisimmissa tapauksissa käytetään joko käyrästöä (esimerkiksi Soveri  J. 
&  Varjo  1977) tai neliöjuurikaavaa (Soveri U. &  Johansson  1966) 

z=k -f 	 (1)  

missä  z on 	roudan syvyys,  mm 
k 	maalajikerroin, mmI.fII  
F 	pakkasmäärä,  Kh 

Maalajikertoimelle  on kenttämittauksiin  perustuen esitetty taulukon  3  ar-
voja. 

Roudan syvyyttä keroksellisessa maassa voidaan arvioida myös Watzin - 
ger, Kindem & Michelsenin  kehittämällä pakkasvastusmallilla, joka sisältyy 

 mm. Tielaitoksen GEO-ATK - ohjelmapakettiin. Siinä määritetään syvyys, 
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johon routa otaksutulla pakkasmääräfiä tunkeutuu. Maan lämpö voidaan 
ottaa huomioon redusoimalla pakkasmäärää  sulan  maan lämpötilagradi-
entin perusteella (Skaven -Haug 1 971).  

Taulukko  3. Maalajikertoimen k  arvoja  (Soveri  U. &  Johansson  1966). 

Maalaji 	 vesipitoisuus 	kerroin  k 
%  

Sora, hiekka 	 8,3 	 11,6  
Sora-hiekkamoreeni 	11,3 	 11,5  
hiekka-silttimoreeni 	17,5 	 9,9  
Hieno hiekka 	21,0 	 9,2  
Savi 	 23,4...44,1 	 9,1...8,3  

Roudan tunkeutumistarkasteluja varten  on Neumannin  teoriaan perustuen 
laadittu laskentamenetelmiä, joissa matemaattisesti käsitellään jäätymisil-
miötä yksiulotteisessa puoliavaruudessa. Eräs käytännön sovellutus  on ns. 
"modified  Berggren"  -  menetelmä,  jota  käytetään yleisesti  mm.  USA:ssa  ja 

 Kanadassa  (Braley 1984).  Viimeisen vuosikymmenen aikana  on  laadittu 
elementtilaskentaohjelmia, jotka käsittelevät lämmön johtumista  ja 

 faasinmuutoksia anisotrooppisessa  ympäristössä myös moniulotteisesti. 
Suomessa  on  ollut käytössä  mm. ADINA-T -  ohjelmisto  (Helander  1985). 

3.3  Routanousun  arviointi 

Maan routiminen pienentää maan routaantumissyvyyttä. Siksi roudan sy-
vyys tulisi määrittää routiminen huomioon ottaen. Edellä kuvatut menetel-
mät eivät sisällä routanousun käsittelyä  tai ennakoimista. 

Routanousua  voidaan karkeasti arvioida esim. norjalaisella menetelmällä 
(Sikring  mot teleskader 1976),  jossa routanousu  on  verrannollinen 
pakkasmäärään, roudan syvyyteen sekä maalaji-  ja  pohjavesioloihin 

 kaavan  (2)  mukaisesti 

dh =  13(w1  z)I100 	 (2)  

Missä dh  on routanousu, m  
kerroin (taulukko  4) 

Wj 	jäätyneen  maan vesipitoisuus, tilavuus -  
z 	roudan syvyys,  m  

Kaavasta  (2)  voidaan havaita, että routanousun  ja  roudan syvyyden suhde 
 on  tietyssä kohteessa likimäärin vakio.  Jos  tämä vuorosuhde määritetään 

havainnoista, joissa routiva maa  on  jotakuinkin tasalaatuinen  ja  routivuu
-deltaan  olosuhteita edustava, voidaan routanousua arvioida määrittämällä 

jäätyvän, routivan maakerroksen paksuus mitoitustilanteessa  ja  laskemalla 
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routanousu  käyttäen havaintojen perusteella määritettyä suhteellisen 
routanousun arvoa. 

Taulukko  4. Kertoirnen  13  arvoja  (Frost  i Jord Nr.  17, 1977) 

13 —tekijä 
NRRL:n routi- Pakkasmäärä  Kh 
vuusluokitus  10000 	20000 30000 

Hyvinroutiva  0,4-0,7 	0,3-0,4 0,2-0,3 

Keskinkertai- 
sestiroutiva  0,2-0,4 	0,2-0,3 0,15-0,2  

Lievästi routiva  0,1  -  0,2 0,1 	-  0,15 

Jäätyvä  vesi - 	0,09  

Sora, hiekka  0  -  0,2  

Kuori,  turve  0,02  -  0,08 

Routanousun  arviointia varten  on  kehitetty myös Iaskentamnetelmiä, jotka 
perustuvat fysikaalisen routimisilmiön matemaattiseen mallintamiseen. 
Nykyisten käsitysten mukaan routimisen mekanismi perustuu samanaikai-
seen lämmön  ja veden  virtaukseen, jotka ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa,  ja  jotka täyttävät  koko  ajan  energian ja massan 
tasapainoehdot.  Nykyisen käsityksen mukaan routimisen nopeus  on 

 verrannollinen routarajalla vallitsevaan normaalijännitykseen,  veden 
 paineeseen, routarajan etenemisnopeuteen sekä jäätymisvyöhykkeen 

läpäisevyys-  ja vedenpaineominaisuuksiin,  jotka ovat materiaaliriippuvia. 
Toisin sanoen maalajin routimisnopeus  on  tiettyyn rajaan asti 
maalajiominaisuus. Routanousunopeus pienenee, kun kuormitus kasvaa, 
routaantuminen nopeutuu,  ja  kun huokosveden paine routarajalla piene

-flee. 

Konradin  (1980)  mukaan laboratorio-olosuhteissa  veden virtaus routara-
jalle  noudattaa vuorosuhdetta 

= SP0gradTf 	 (3)  

missä  dv/dt  on  veden virtaus routarajalle 
SP0 	segregaatioptentiaali, mm 2 /Kh 
gradT jäätyneen  maan lämpötilagradientti routarajalla, K/mm 
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Konradin  (1980)  mukaan SP 0  (segregaatiopotentiaali)  on  riippuvainen 
vedensaantiolosuhteista  tai jännitysoloista routarajalla.  Periaatteen  on 

 osoitettu pitävän paikkansa myös kenttäolosuhteissa  (mm. Nixon 1982, 
Jessberger 1989, Saarelainen 1989). 

Saarelaisen  (1984, 1992)  mukaan routivan pohjamaan segregaatio-
potentiaalia voidaan arvioida myös maastossa suoritettujen routanousu-  ja 

 roudan syvyyshavaintojen perusteella. Laboratoriossa segregaatiopoten-
tiaali määritetään yleensä vakiolämpötilakokeen tulosten perusteella 
(ISSMFE  1 989).  Vastaavuus kentällä  ja  laboratoriossa määritettyjen arvo-
jen kesken paranee, kun kentällä havaitusta routanoususta vähennetään 
huokosveden jäätyessä  sen  paisumisesta johtuva tilavuudenmuutos. 

Homogeenisessa pohjamaassa segregaatiopotentlaalia  voidaan arvioida 
routanousun  ja  roudan syvyyden vuorosuhteesta, joka  on  muotoa 
(Saarelainen  1989) 

h - 2SP 
zk 2  

missä  h on 	routimisesta  johtuva routanousu,  mm 
z 	roudan syvyys,  mm 
SP 	segregaatiopotentiaali, mm 2/Kh 
k 	maalajikerroin  (kaavasta  z = k) 

tai 	SP = km/2 	 (5) 

m on routanousukerroin (h =  mk), mmWiI 

Segregaatiopotentiaaliteoriaa  on  sovellettu myös kerroksellisiln olosuhtei-
siin elementtimenetelmänä (esimerkiksi Jessberger & Jagow  1989) tai 
ditterenssimenetelmänä (Saarelainen 1987, 1992).  Arktinen  tie -  projek-
tissa käytettiin  em. differenssimenetelmää  sekä routanousuominaisuuksien 
määrityksessä että routanousun mukaan mitoituksessa.  

3.4  Tutkimukset  routamitoitusta  varten 

Suunniteltaessa vanhan tien parantamista korjausrakenteet voidaan 
suunnitella vanhan tierakenteen routimishavaintojen  ja  tilasta saatavien 
tietojen perusteella.  

Tien päällystevauriot on  syytä kartoittaa. Päällystevaurioita ovat  mm. 
-  raot  ja  halkeamat 
- verkkohalkeamat 
-  reiät 
- kohoumat, painaumat 
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Vaurioiden vakavuutta voidaan myös kuvata (vähäinen, keskinkertainen, 
voimakas). Kartoitus piirretään puhtaaksi detaljisuunniteiman pituusmitta-
kaavaan, esimerkiksi  1:500. 

Tien  pinnan routanousuprofiili  voidaan mitata vaaitsemaila tienpinnan 
korkeus  sulan  tien keskilinjalla syksyllä ennen routakautta  tai  kesällä 
roudan sulamisen jälkeen,  ja  suurimman roudan syvyyden ajankohtana 
noin huhtikuussa, ennen routineen alusrakenteen sulamista. Roudan 
suurin syvyys olisi myös hyvä mitata, jolloin  on  mandollista määrittää 
routineen pohjamaakerroksen paksuus  ja  sitä vastaava suhteellinen 
routanousu. Roudan syvyys voidaan mitata esimerkiksi routaputkelia. 

Routanousun  kehittymisen seuraamiseksi  on  syytä mitata roudan syvyyttä 
 ja routanousua  1 - 2  kertaa kuukaudessa. Mittausten perusteella voidaan 

määrittää, missä jäätyvän maan kerroksissa routimista tapahtuu  ja  kuinka 
paljon. Vastaavat tiedot saadaan likimäärin,  jos  maan sulamissyvyyden  ja 

 maanpinnan sulamispainuman kehitys mitataan sulamiskaudella. 

Pohjatutkimuksissa määritetään  päällys-  ja alusrakenteen  kerrokset  ja 
kerrosrajat  sekä pohjaveden  pinta  ja sen  vaihtelut routakaudella. 
Maan äytteiden laboratoriotutkimu ksi  Ila määritetään maakerrosten 

 ominaisuudet, joita ovat  mm. 
- maalaji, rakeisuus,  vesipitoisuus 
- routanousuominaisuudet (segregaatiopotentiaali)  

3.5  Mitoituslaskelmat 

Maakerrostietojen  perusteella määritetään kerroksittain lämpötekn  set 
 ominaisuudet (jäätymislämpö sekä lämmönjohtavuus  ja lämpökapasiteetti 

sulana ja jäätyneenä ym., vrt, esim. Helander  1986). 

Jos routanousu  ja  roudan syvyys  on  mitattu  ko.  kohteessa, voidaan poh-
jamaan suhteellinen routanousu (ts. routanousun suhde routineen 
kerroksen paksuuteen) arvioida. Lisäksi havaintotalven pakkasmäärän 
kehittymistietojen mukaan voidaan laskien hakea segregaatiopotentiaali, 
joka vastaa havaittua routanousua  ja  roudan syvyyttä. 

Uuden rakenteen mitoitusta varten laaditaan rakennepoikkileikkaus, jonka 
kerrokset ominaisuuksineen määritellään. Mitoitustalven pakkasmäärän 

 F10  (kuva  5) kertyminen määritetään  esimerkiksi kuukauden jaksoissa 
käyttäen kuvan  6 pakkasmäärän kertymisdiagrammia.  liman  vuotuinen 
keskilämpöti  la määritetään  kuvasta  5.  

Roudan syvyyden kehitys talvikuukausittain lasketaan esim. Skaven-
Haugin menetelmällä (sisältyy Tielaitoksen  CEO - ATK:hon).  Kuukau-
sittain, kuukauden keskilämpötilan  ja  keskimääräisen roudan syvyyden 
suhteena, määritetään keskimääräinen lämpötilagradientti jäätyneessä 
kerroksessa. Gradientti (°C/mm) kerrotaan maakerroksen segregaatio-
potentiaalilla (mm2Ih0C)  ja  kuukauden tuntirnäärällä, jolloin saadaan arvio 

 ko.  kuukauden aikana syntyvästä routanoususta. Kuukausittaiset 
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lämpötila (Kolkki  1967). 
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routanousut  lasketaan yhteen pakkaskauden alusta lukien, jolloin saadaan 
arvio routanousun kehittymisestä pakkaskauden aikana. Sama laskelma 
voidaan tehdä myös SSR-ohjelmalla (Saarelainen  1987, 1992),  jolla 
määritetään routanousu  ja  roudan syvyys yhtäaikaisesti. Tällöin tulee 
huomioiduksi myös routanousun vaikutus roudan syvyyteen. 

Karkeampi routanousuarvio  voidaan tehdä suhteellisen routanousun pe-
rusteella. Tällöin määritetään roudan syvyys  (z) pohjamaassa,  ja 

 kertomalla jäätyvän, routivan maakerroksen paksuus routanoususuhteella 
(hlz)  saadaan arvio routanoususta  (h). 

Tierakenteen  karkeaa routamitoitusta varten Pohjois-Lapin  olosuhteissa 
laadittiin SSR-ohjelmaa käyttäen mitoituskäyrästö  (kuva  7).  Aluksi 
arvioidaan segregaatiopotentiaali, kun tiedetään havaintotalven pak-
kasmäärä  ja  tien mitattu routanousu. Käyrästöstä voidaan arvioida 
tarvittava päällysrakennepaksuus  tai lämpäeristys,  jolla tien  pinnan 
routanousu  on  alle  50 mm. Käyrästöä  laadittaessa otaksuttiin, että vanhan 
tien routimattoman sorapenkereen paksuus  on  noin  1  metri,  ja  että 
pohjamaa  on routivaa silttiä.  

VANHA RAKENNE  

1,0 m  Sora  

Siltti  

SI.  ii 	S  - 
aVavsV*flflVSwa 	 =  

•1. 	-  

UUSI RAKENNE  

0.6 m  Sora  

Mor  een  
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O, m  5ora  

Sora  

E 1 1  
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Kuva  7. Tierakenteen routamitoituskäyrästä  valtatien  21  olosuhteisiin. 
 (Saarelainen  1990). 
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3.6  Sallitun  routanousun  arviointi 

Tien  sallittua routanousua voidaan tarkastella tien sallitun epätasaisuuden 
 tai päällysteen vaurioitumisriskin  kannalta. Suuntaa-antavia arvoja eri 

luokkaisten teiden sallituista routanousuista  on  esitetty taulukossa  5 
 (Slunga & Friberg  1 989).  

Taulukko  5.  Sallitun routanousun arvoja eriluokkaisilla teillä  (Slunga & Friberg  
1989).  

RAKENNE  

Mitoitus- 	SaUitturoutanousu  
kkaS 	 mm 	kulman - 

maara 	 muutos  
F. 	F. 	F=F  mit 	 . 	mit 	50 	max  

TIET  
-moottoriväylät  F 	 .30 .50 .6 

-valta-ja  kantatiet  F 	 .60 .100 6  

-seudulliset  tiet  F 10 	 .90 .150 .10 

-kokoojatiet  F 10 	 .120 .200 .15 

-yhdystiet  F lo 	 .200 .300 .20 
-siirtymäkiilat  F 20 	 ..,S sail 

 

KADUT  
-kiveykset  ja  I 
laattapääliysteet  F 	 .60 .100 .6 

-asfalttipääilyste  F 
10 	

.90 .150 .10 

-sorapäällyste  F 
10 	

.120 . ...200 .15  

KEVYEN LIIKENTEEN  
VAYLAT  F 10 	 .9O ...150 

Tielaitoksen ym. kenttätutkimusten  mukaan  on  ilmeistä, että kestopäällyste 
alkaa voimakkaasti vaurioitua, kun routanousun taso ylittää arvon noin  80 - 
100 mm,  suhteellinen kulmanmuutos arvon noin  10 0 /00  tai 
routanousuepätasaisuus 30 - 50 mm.  Suunnitellun ajonopeuden 
noustessa muodostuu päällysteen epätasaisuudesta aiheutuva heitto 
määrääväksi tekijäksi, joten pääteillä  on  käytettävä pienempiä sallitun 
routanousun arvoja kuin mitä päällysteen vaurioitumisriskin kannalta olisi 
tarpeen.  

3.7  Routimisen  rajoittaminen  

Routimista  voidaan pienentää  mm.  seuraavilla keinoilla: 
- penkereen  painon lisääminen routivan alusrakenteen päällä 
-  roudan tunkeutumisen rajoittaminen alusrakenteessa joko routimatto- 

mia rakennekerroksia paksuntamalla  tai routaeristeitä  käyttäen 
-  maapohjan kuivatusta parantamalla (pohjaveden alentaminen alusra- 

kenteessa) 
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Routimisen  epätasaisuutta voidaan pienentää  mm. routivan, kerrallisen 
pohjamaan homogenisoinnilla, lujiterakenteilla,  kemiallisella stabiloinnilla 
tms.  

3.8. Koerakenteet,  Kilpisjärven  Peera  ja  Tulli  

Koerakenteilla  pyrittiin hakemaan routanousun mukaan paikallisesti 
mitoitettuja rakenneratkaisuja. Tavoitteena oli selvittää, miten 
routasuojausrakenteessa voitaisiin käyttää paikallisia, tielinjalta saatavia 
materiaaleja kuten moreenia  ja  turvetta. Edelleen haluttiin testata erilaisten 
routaeristemateriaalien käyttäytymistä  ja  mitoitusta. 

Routanousun  mukaan mitoittaen tehtiin seuraavat rakenneratkaisut: 
- routimaton maalaatikko (eristys routimattomasta  maasta  tai keinoeris

-teestä, esim. kevytsora, solumuovi tms.) 
-  lievästi routivasta karkearakeisesta maasta tehty maalaatikko 
- turvemaalaatikko 

Routimaton maalaatikko  ja turvemaalaatikko mitoitettiin  niissä käytettyjen 
materiaalien ominaisuuksien perusteella. Sekoittumisen estämiseksi 
päällysrakenne erotettiin alusrakenteesta geotekstiili Ilä. Routivan maalaa-
tikon routimisen vähentämiseksi sijoitettiin rakenteen  alle  tehokkaan kui-
vatu ksen lisäksi kapillaarisen  veden  nousun katkaiseva eristyskerros  so- 
rasta  tai kuivatusmatosta. 

Peerassa  tehtiin koeosuudet, joissa käytettiin soramaalaatikkoa  ja moree-
nimaalaatikkoa. Moreeni +  sora -rakenteessa moreeni erotettiin pohja- 
maasta sorakerroksella, kun taas moreenirakenne tehtiin suoraan routivan 
siltin varaan. 

Tuliin koeosuuksiin  sisältyi moreenirakenne suoraan pohjamaan päällä, 
moree  n  rakenne erotettuna pohjamaasta salaojamatolla, eristetty päällys- 
rakenne, lämpöeristeenä kevytsoraa, tehdaskuivattua  ja -pakattua paali

-turvetta, eristelevyä (paikalla vaandotettu  0  lyuretaanikerros  ja 
suulakepuristettu polystyreenilevy)  sekä turvemaalaatikko paikallisesta, 
taivasalla kuivatetusta turpeesta. 

Rakenteet mitoitettiin koeosuuksittain niin, että osuudella kerran  10  vuo-
dessa ilmenevä tien  pinnan  suurin routanousu olisi noin  30 -  70 mm.  Ra-
kenteita  ja  niiden ominaisuuksia  on  tarkemmin kuvattu ao. kohderaporteis

-sa.  

Havaittu  ja  laskettu routanousu  ja  roudan syvyys rakenteittain  talven  1987 
 -  1988  olosuhteissa  on  esitetty kuvassa  8.  Koeosuuksien  rakenteelliset 

pituusleikkaukset  ja  rakenteiden painuminen  ja routanousu  vv. 1987  - 
 1992 on  esitetty kuvissa  9  ja  10. 

Routaeristykselle  asetetaan tierakenteessa erityisvaatimuksia  mm.  läm- 
mäneristyskyvyn  pysyvyyden (kostumisen)  ja  rakenteellisen jäykkyyden 
(muodonmuutosten) suhteen. Kostuminen pienentää eristeen eristyskykyä. 
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Kuva  8.  Havaittu  ja  laskettu roudan syvyys  ja  routanousu  talvella  1987  -  1988 Pee- 
ran  ja  Tu//in koeosuuksilla.  
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Kuva  9.  Peeran koeosuuksien  rakenteellinen  pituusleikkaus  sekä  painumaha  vain- 
not  (syys  vaaituks  et)  ja  routanousuhavainnot (routavaaituksen  ja  syys  vaaituksen 
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Kuva  lo.  Tu//in koeosuuksien rakentee/linen pituus/eikkaus  sekä  sulan  tien  pinnan 
 painumahavainnot  ja  vuotuiset routanousuhavainnot  v. 1987  -  1992.  

Kenttämittauksia  tie-  eristeiden kostumisesta  maa-asennuksessa  on  tehty 
pitkään,  1960 -luvulta lähtien  (Berg 1972,  Orama  1972, 1983,  Refsdal 

 1987). On  havaittu, että nykyisin käytössä olevista tehdaseristeistä 
läpäisevyyden suhteen kostumisominaisuuksiltaan parhaimpia ovat 
suulakepuristetut polystyreenit. Rakennusten matalaperustusten 
routaeristeitä koskevan tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin arvioida, 
että hyvin kuivatetussa asennusympäristössä läpäisevätkin eristemate-
riaalit pysyvät kuivana, kun taas kosteassa maassa kaikki eristeet kostuvat 
ajan mittaan, tosin heikosti läpäisevät hitaammin kuin hyvin läpäisevät 

 (Flygare  et al. 1989).  

Ensimmäisen routakauden jälkeen voitiin todeta, että routaeristeiden  läm-
mänjohtavuus  oli likimäärin alunperin arvioidulla tasolla  ja  lähellä kuivan 
materiaalin arvoja. Poikkeuksena mainittakoon kääreetön paaliturve, joka 
kostui ensimmäisenä käyttökautenaan. Muiden lämpäeristeiden lopullinen 
kosteustila voidaan määrittää käyttövuosien karttuessa. Alustavasti näyt-
tää siltä, että hyvin kuivatetun päällysrakenteen routaeristys voitaisiin 
rakentaa käyttäen muitakin lämpöeristemateriaaleja kuin suulakepuris-
tettua polystyreeniä. Koerakenteissa käytettyjen eristemateriaalien 
lämmönjohtavuusarvoja ensimmäisen vuoden havainnoista laskettuina  on  
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esitetty taulukossa  6.  Nämä arvot vastaavat eristeiden lämmönjohta-
vuuden alkuarvoja, jotka saattavat myöhemmin muuttua  mm. kostumisen 

 myötä. Kostumikehitystä  ja lämmönjohtavuuden  muuttumista  on  mandol-
lista tutkia rakenteista myöhemmin.  

Tien  pinnan kantavuusmoduuleja Tullin koeosuuksilla pudotuspaino
-laitteella mitattuna  on  esitetty kuvassa  11. Lämpöeristettyjen koeosuuksien 

kantavuusmoduulit  olivat kevytsorarakennetta lukuunottamatta alempia 
kuin kivennäismaarakenteilla. Eräs syy tähän lienee lämpöeristemateriaa

-in  joustavuus sekä mandollisesti tästä aiheutuvat vaikeudet lämpöeristeen 
yläpuolisten rakennekerrosten tiivistyksessä. Kantavuusmittausten 
perusteella laskettiin eri materiaalien kimmomoduuleille Odemarkin 
kantavuuskaavalla taulukossa  7  esitetyt arvot. Mainittakoon, että  Berg 
(1972)  ilmoittaa suulakepuristetun polystyreenin kimmonioduuliksi arvon 
noin  2 MPa. Tielaitoksen  tutkimusten mukaan vastaavien kotimaisten 
kauppatuotteiden kimmomoduuli  on  noin  8 MPa.  
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Kuva  11. Tu//in koeosuuksien kantavuuksia päällystämisen  jälkeen kesällä  1987  ja 
 syyskuussa  1991. 
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Taulukko  6.  Lämmönjohtavuusarvoja  eri eristemateriaaleilla Kilpisjärven koeo-
suuksilla talvella  1987  -  1988  ensimmäisen vuoden routahavainnoista laskettuna 
(Saarelainen  1990).  

Materiaali Vesipitoisuus Tiheys Lämmönjohtavuus, W/Km 

	

% 	tim3 	jäätynyt 	sula  

Suulakepuristet-  0,035 0,035 0,035  
tu  polystyreeni 

Vaandotettu  0,030 0,035 0,035  
polyuretaani 

Esikuivattu  200 0,200 0,5 0,2  
turve  

Paikalla kui-  300 0,200 1,4 0,9 
vattu  turve  

Kevytsora  10 0,350 0,2 0,15  

Taulukko  7.  Eri rakennemateriaalien laskennallisia kimmomoduuliarvoja Kilpisjär-
yen  Tu/lim koeosuuksilla (Saarelainen  1990).  

Rakenne- 
kerros 

Rakennemateriaalin kimmomoduuli, MPa 
Moreeni Moreeni+ 	Kevyt- 	Paali- Eristys- Maalaatik- 

hydromatto  sora 	turve 	levy 	koturve  

Kantava,  Ms 597 	482 	352 	 359 	897  
Jakava,  Sr 252 	230 	(230)  * 

	(200) 	(200) 	(250)  
Jakava,  Mr 52 	56 
Suodatin,  Hk  41 	48 
Eriste, KvSr  (44) 
Eriste, PTv  (4) 
Eriste,  levy (3) 
Maalaatik-  (10)  
ko, turve  

( )"  arvo, joka  on  arvioitu Odemarkin 
menetelmällä epäsuorasti 
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Kuva  12. Peeran koeosuuksien kantavuusmittaustuloksia  kesällä  1 987  ja 
 syyskuussa  1991.  

Merkittävää jälkipainumaa havaittiin toisaalta talvityönä rakennetuissa 
maalaatikoissa näiden sulaessa (vrt. Peera, moreenirakenne,  kuva  9)  ja 

 toisaalta turvemaalaatikossa (Tulli,  kuva  10).  Muiden rakenneosuuksien 
päällysteessä ei merkittävää  pain urn ista  havaittu. 

Peeran koeosuuksilla pudotuspainokokeella sulana  aikana määritettyjä 
kantavuusmoduuliarvoja  on  esitetty kuvassa  1 2. 

3.9  Johtopäätökset  ja  jatkotutkimusehdotukset  

Kilpisjärven Tutun  ja  Peeran koeosuuksista  saatujen ensimmäisten vuosien 
kokemusten mukaan voitiin päätellä  mm.  seuraavaa: 

Mr±Sr-rakenne  

31 000 	31100  

Korkeus,  m 
464 

463 

462 

461 

460 

459 
30,700 

1. Koesuunnittelussa sovelletulla mitoitusmenetelmällä määritetyt  sekä 



Arktinen tierakentaminen 
	 31  

ROUTAANTUMINEN  JA  ROUTIMINEN  

koerakenteista  mitatut routanousut  ja  roudan syyydet vastasivat 
toisiaan kohtuullisen hyvin.  

2. Routamitoitus  toimi luotettavasti myös routaeristetyillä rakenteilla.  

3. Rakennetun hiekkamoreenikerroksen routiminen oli havaintojen mu-
kaan vähäistä.  

4. Routanousun  ja  roudan syvyyden laskentamenetelmällä voitiin laatia 
routanousun suhteen vertailukelpoisia rakenteita vaihtoehtoisten 
routasuojaus-  ja rakennemateriaalien  valintaa varten. 

Routaeristyksenä  voidaan ilmeisesti käyttää muitakin materiaaleja kuin 
läpäisemättömäksi mainittua suulakepuristettua polystyreeniä,  jos ve-
den tulo eristeeseen  estetään. Turpeen käyttö erityisesti maalaatikko-
rakenteessa näyttää lupaavalta. Tehdaspakatun turpeen käyttöä 
rajoittaa korkea hinta suhteessa  sen eristyskykyyn.  Paikallisen turpeen 
käyttöä olisi mandollista kehittää esimerkiksi käyttäen turpeen 
kuivatusta paikalla  ja puristamista  levyksi.  Jos turvelevyä  käytetään 
lämpöeristeenä kuivassa tilassa,  se on kosteuseristettävä  muovi-
kääreellä.  

6.  Käsivarressa,  ja  ehkä yleistetysti Pohjois-Lapissa,  sulan  maan aika  on 
 kesällä lyhyt rajoittuen käytännössä jopa elo - lokakuuhun. Näinollen 

rakentaminen  on  luonteeltaan talvirakentamista suuren osan vuotta. 
Kun maapohja  on rakentamisaikana roudassa,  roudan  sulaminen 

 rakentamisen jälkeen usein aiheuttaa tien jälkipainumaa  ja tasaustar-
vetta.  Erityisesti routaantuneen alusrakenteen muotoilu suunnitelman 
mukaiseksi voi tällaisissa oloissa olla vaikeaa. Tämän vuoksi olisi 
päällystäminen tehtävä vähintään yhden  talven tasautumisjakson  jäl-
keen. Rakennekerrokset olisi rakennettava sulana vuodenaikana. 

Jatkotutkimukset 

Rakerinettujen koeosuuksien  seurantaa olisi suositeltavaa jatkaa  mm. 
 rakenteiden routaantumisen  ja routimisen seuraamiseksi ja routaeristeiden 

kostumisen  mittaamiseksi. Tutkimusraporteissa (Saarelainen  1 990a, 
1990b)  esitetään pitkän aikavälin seurantaa tehtäväksi noin  5  vuoden vä-
lein. 

Routanousun  mukaan mitoituksen menetelmää tulisi soveltaa edelleen 
toisaalta lämpimämmillä seuduilla  ja  toisaalta erilaisten tierakenteiden 
suunnittelussa. Esitetty mitoitustapa näyttää käyttökelpoiselta myös sula-
misen käsittelyyn. Routaeristettyjen rakenteiden pitkäaikaisia mitoitusomi-
naisuuksia koskevaa tutkimusta tulisi lisätä. 

Paikallisten materiaalien käyttöä tienrakentamisessa  on  mandollista lisätä, 
 jos routivien rakennemateriaalien routimista  rajoitetaan tehokkain kuivatus - 

ja vesieristystoimenpitein. 
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Suunnittelu-  ja mitoitusmenetelmien  kehittämisessä näyttää koerakentami-
nen olevan tehokkain tapa testata kehitettyjä mitoitus-  ja rakenneratkai-
suja.  Johtopäätösten luotettavuuden kannalta  on  tärkeää, että sekä ra-
kenteiden laadun että käyttäytymisen dokumentointi  on  riittävän monipuo-
lista  ja  runsasta. 

Kilpisjärvellä toteutettujen koerakenteiden periaatteita  ja  materiaaleja  on 
 toki kokeiltu aiemmin muuallakin. Niiden routakäyttäytymistä ei ole 

kuitenkaan missään mitoitettu  ja  dokumentoitu niin kuin tässä hankkeessa. 
Tietotason epämääräisyydestä johtuen suunnittelijan mandollisuudet 
routasuojausrakenteiden valintaan, niitä koskevaan innovointlin  ja 

 tuotekehitykseen hanketasolla ovat äärimmäisen rajoitetut. 
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4.  IKIROUTA  

4.1  Ikiroudan esiintyminen Suomessa  

Ikiroudalla  tarkoitetaan pohjamaata  (tai  kalliota), jonka lämpötila  on 0 00 

tai  sen  alapuolella vähintään kaksi vuotta"(Glossary  of permafrost 1988). 
 Suomessa tällöin tapana puhua ylivuotisesta  tai  monivuotisesta roudasta. 

Ikirouta ei ole maapallolla "ikuinen' ilmiö. Nykyisen käsityksen mukaan 
maapallon navat ovat siirtyneet geologisen  historian  aikana, jolloin nykyi-
set  kylmät  alueet ovat olleet lämpimämpiä. Merkkejä ikiroudan vaikutuk-
sista  on  löydetty nykyisiltä lämpimiltä vyöhykkeiltä  (Washburn 1979). Ikl

-roudan nykyinen levinneisyys  on  esitetty kuvassa  1.  

Ikirouta voidaan esiintymisolosuhteiden mukaan jakaa mantereiseen,  me-
renalaiseen  ja alpiiniseen ikiroutaan.  Nykykäsityksen mukaan merenalai-
nen ikirouta  on  kuivan maan ikiroutaa, joka  on rantaeroosion  tuloksena 
joutunut rantavyöhykkeessä  veden alle. Alpiininen  ikirouta  on  taas tyypil-
listä vuoristoille. Ilman keskilämpötila alenee meren tasosta noustaessa, 
jolloin vuoristossa voi syntyä ikiroudan säilymisen kannalta riittävän alhai-
nen maapohjan keskilämpötila, kun siirrytään riittävän korkealle. 

lkirouta  jaetaan lisäksi muodostumana jatkuvaan ikiroutaan, epäjatkuvaan 
ikiroutaan  ja sporadiseen (saarekkeiseen) ikiroutaan.  Ikiroutaa  on  jatku-
vaa, kun maankamaran  pinta-alasta yli  80 % on monivuotisesti roudassa. 
Epäjatkuvan  ikiroudan alueella monivuotista routaa  on 30 - 80 %  ja  saa-
rekkeisen ikiroudan alueella  alle  30% (Glossary of Permafrost 1988).  

Suomessa esiintyvä ikirouta luetaan alpliniseen tyyppiin,  sillä jos  alue olisi 
merenpinnan tasolla, ikiroutaa ei olisi. Ikiroutaa esiintyy Suomen Lapissa 
epäjatkuvana Utsjoen seudulla noin korkeustason  +300  yläpuolella  ja  Kä-
sivarressa noin tason  +500  yläpuolella  (King &  Seppälä  1 988).  

Ikiroudan paksuus  em.  lähteen mukaan  on puurajan yläpuolisilla  alueilla 
 10 - 50  metriä. Korkeimmilla alueilla arvioidaan roudan syvyyden olevan 

jopa  50 - 100  metriä. 

Palsoja  tavataan alavilla soilla vuotuisen ilman keskilämpötilan aletessa 
noin lämpötilan  -1 00  alapuolelle. Seppälän  (1982)  mukaan palsat syntyvät 
vähälumisille suokohdille, jolloin kohoava suon  pinta routaantuu  jatkuvasti 
yhä syvemmälle  ja  nousee edelleen. Suon  pinnan  tasosta kohonneetla 
alueella  on routaantumista  ehkäisevä lumipeite ohuempi kuin ympäris-
tössä. Kuiva  turve  hidastaa kesällä roudan sulamista, kun taas talvella 
jäähtyminen  on  voimakasta jäätyneen,  veden kyllästämän  turpeen suuren 
lämmönjohtavuuden vaikutuksesta (vrt,  kuva  12).  Tiedot ikiroudan muo-
doista  ja  esiintymisestä Suomessa ovat hajanaisia. Merkittävän paksuja 
ylivuotisen roudan kerroksia  on tietutkimuksissa  tavattu syyskesällä  tur-
vealusrakenteessa  Lapissa aina Sodankylän - Savukosken tasolle asti 
(Saaren keto, or.cit.  1 992). 



£  

C A  

F  

34 	 Arktinen tierakentaminen  
1K  tRO UTA  

Kuva  12.  Periaatekuva pa/san  synnystä (Seppälä  1982). A:  Sulamiskauden  alku 
 lumen  sulettua  suolta.  B:  Ensimmäisen sulamiskauden loppu, jolloin tyynymäinen 

routakerros  on  jäänyt sulamatta turpeessa.  C:  Palsa-alkio.  0:  Nuori palsa.  E: 
 Täysikasvuinen pa/sa.  F:  Vanha, son'uva palsa.  

4.2  Ikiroudan tutkiminen  

Ikiroutamuodostuma  tunnistetaan maastossa pohjatutkimuksin  sen  perus-
teella, että maa  on sulavan  ja routaantuvan  kerroksen alapuolella jatku-
vasti jäässä.  Selvin  merkki tästä saadaan vuosikierron yli ulottuvilla  läm-
pötilamittauksilla.  Routa voidaan varmistaa maanäytekairauksilla, jolloin 

 jää  voidaan tunnistaa aistinvaraisesti. 

Routamuodostuman  ulottuvuuksia voidaan tutkia myös gefysikaalisilla me-
netelmillä. Soveltuvin luotausmenetelmä  on  sähköinen luotaus.  Sulan 

 maan huokosvedessä olevat suolat erottuvat jäätymisen yhteydessä su-
lalle puolelle, joten jäätyneen maan suolapitoisuus  on  merkittävästi pie-
nempi kuin  sulan  maan. Tästä seuraa, että jäätyneen maan sähkönjohta-
vuus  on  muutamaa kertaluokkaa pienempi kuin  sulan  maan. Maatutkan 
käyttöä routamuodostumien tutkimiseen kehitellään, mutta ongelmana 
tässä menetelmässä  on se,  ettei tutkaimpulssi tando läpäistä jäätynyttä 
kerrosta jäätyneen maan pienen dielektrisyyskertoimen vaikutuksesta, jol-
loin selvä  kuva  saadaan  vain  ikiroudan yläpinnasta  ja sen yläpuolisista  ker-
roksista. Luotausten kalibroinnin  ja  tulkinnan tueksi tarvitaan kairaustietoja. 

Aktiivikerroksen  (kausittain sulavan  ja jäätyvän  kerroksen) paksuuden 
mittaamisessa voidaan käyttää myös routaputkea, joka  on  täytetty metyy

-I isi nil  juokse  Il  a. 
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Häiriintymättömiä maanäytteitä ikiroutamuodostumasta  saadaan routapo-
raha. Näytteet tulee säilyttää jäässä. Tämän vuoksi näytteiden kuljetuk

-sessa  käytetään esim. hiilihappojäällä jäähdytettyä kuljetuslaatikkoa. Jään 
haihtumisen estämiseksi  on näyteputket ympäräitävä jäämurskalla tai  tu-
mella.  

Laboratoriossa näytteiden rakenne määritetään silmänvaraisesti  ja  laadi-
taan näytteiden rakenne-  ja maalajikuvaus.  Tämän jälkeen määritetään 
valituilta syvyyksiltä näytteiden tilavuuspaino. Piennäytteet mitataan  ja  su-
latetaan  ja  niistä määritetään jäätyneen maan kuivatiheys  ja  vesipitoisuus. 
Jäätyneestä maasta leikatuista hieriänäytteistä määritetään sulamisödo-
metrissa sulamiskokoonpuristuma. Sulamisen jälkeen näytteen kokoonpu-
ristuminen määritetään portaittain kasvavalla kuormitussarjalla. 

Tulokset piirretään poikkileikkauspiirroksiin. Routamuodostuman rakenne- 
tulkinta (maakerrokset, routakerrokset sekä kerrosrajat) piirretään pituus- 
ja poikkileikkauksiksi.  

4.3  Ikiroudan huomioonottaminen tien rakenteen suunnittelussa 

Sulalle maapohjalle rakennettaessa alusrakenteen voimakas routiminen 
aiheuttaa ongelmia  ja  vaurioita,  jos routimista  ei ole rajoitettu routasuojaus-
toimenpitein. lkiroudahla ongelmia aiheutuu,  jos  jäätynyt maa sulaa, jolloin 

 se  painuu. Sulamispainumisen kannalta ongetmalhisimpia maalajeja ovat 
runsaasti jäätä sisältävät, sulaessaan kokoonpuristuvat maalajit, kuten 

 turve ja routivat kivennäismaalajit.  Ikirouta-alueilla tavataan maassa pysty-
suoria jääkiiloja  ja  massiivisia maanalaisen jään kerrostumia. Normaalisti 
nämä liittyvät siltti-  ja lössimuodostumiin.  Tällaisen jään  sulaminen  aiheut-
taa suuria sulamispainumia, mikä lienee suurin tienrakentamisen ongelma 
ikirouta-alueilla. Meillä ikiroutaa näyttää esiintyvän turvesoilla. Ikiroudan ei 
ole havaittu aiheuttavan ongelmia mineraahimailla. 

Ikiroudalle  rakennettaessa sovelletaan kolmea menettelyä roudan sulami-
sen haittavaikutusten estämiseksi: 

- pohjamaa  säilytetään jäässä rakenteen  alla, 
- sulamispainuma  poistetaan ennalta sulatuksehla  ja esikuormituksella 

 tai  massan vaihdolla  tai 
- pohjamaan  annetaan sulaa rakenteen  alla.  

Ensimmäinen ratkaisu edellyttää, että ikiroudan pintaosan kausittainen 
 sulaminen  rajoitetaan routimattomaan rakenteeseen. Menettely onnistuu, 

 jos  rakenteen  pinnan  vuotuinen keskilämpätila  on jäätymispisteen (0 °C) 
 alapuolella.  Tien pinta  lämpenee kesäaikana voimakkaasti auringon sätei-

lyn vaikutuksesta, joten pelkästään ilman lämpötiloista laskettu keskiläm-
pätila ei kuvaa keskilämpötilaa päällysteen pinnassa. Säteilyn vaikutusta 
voidaan arvioida  n-kertoimehla (mm. Lunardini 1978). 

Tierakenteen  sulamisen eliminointi pelkästään eristetyllä penkereellä  on 
 mandollista  vain  silloin, kun Ilman vuotuinen keskilämpötila  on  huomatta- 

vasti jäätymispisteen alapuolella, eikä kesäajan lämpöastesumma ole 
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merkittävä.  On  myös todettu, että lämpöeristetyn penkereen alustassa su-
lamispainuma  on  vähentynyt verrattuna viereiseen, eristämättömään  tie- 
osaan  (Berg 1976). 

Epäjatkuvan  ikiroudan alueella, jossa vuotuinen ilman keskilämpötila  on 
 hiukan  0  °C:n  alapuolella, tarvitaan erityistoimenpiteitä  pinnan  lämpenemi-

sen pienentämiseksi. Aiemmin  on  tähän kokeiltu päällysteen maalaamista 
valkoiseksi. Maalatun  pinnan  liukkauden  ja  maalin kulumisen vuoksi rat-
kaisu ei ole  kovin  käyttökelpoinen. 

Ikiroudan keinotekoinen sulatus  ja  kuormitus sekä massanvaihto ovat hi-
taita, työläitä  ja  kalliita ratkaisuja,  jos  roudan alapinta  on  esimerkiksi  5 - 1 0 

 metrin syvyydellä. Luonnollinen sulatus Suomessa ei yleensä onnistu ke-
sän viileyden takia,  ja sulatus  saattaa kestää vuosia. Kilpisjärven oloissa 
stabiilin päällysrakenteen paksuus vastaa lähes roudan sulamissyvyyttä 
karkearakeisessa maassa, mikä  on  noin  4 - 5  metriä. Rakenne  on  joko 
upotettava massanvaihdolla jäätyneeseen alusrakenteeseen  tai  rakennet-
tava vastaavalla penkereellä korottaen  

Jos  ikirouta ei merkittävästi painu sulaessaan,  se on sulamisstabiili.  Täl-
laista ikiroutaa ei tarvitse normaalisti ottaa huomioon rakenteissa. Jääpi-
toisilla, sulaessaan painuvilla pohjamailla painuminen kehittyy hitaasti. 
Esimerkiksi Peerassa todettiin, että tietä oli korjattu öljysoralla korottaen 
painuvalla osuudella  1960-luvun alkupuolelta lähtien noin  1,8  metriä.  Jos 

 otaksutaan tien  pinnan  säilyneen päällystämisen aikaisella tasolla,  on 
 vuosittainen lisäpainuma keskimäärin noin  70 mm  ja  vuosittain kehittyvä 

sulamissyvyyden kasvu turpeessa noin  100 - 150 mm.  Arvio  on yhtäpitävä 
jäätyneistä näytteistä määritetyn sulamiskokoonpuristuvuuden  kanssa  (40 
- 70 %). 

4.4  Tierakenteen mitoitus ikiroudalla 

Ikiroudalle  perustetun tierakenteen mitoitusta neuvostoliittolaisen käytän-
nön mukaisesti  on  kuvattu julkaisussa (Räty  1985). Mitoituksessa  laske-
taan tierakenteen paksuus, jolla painuvalla maapohjalla syntyvä sulamis-
painuma ei yhtä suunnitteluarvoa. Siinä  on  mandollista ottaa huomioon 
rakenteen  ja  maapohjan kerroksellisuuden vaikutus sulamissyvyyteen. 

Mitoitus  voidaan tehdä myös lämpöteknisin laskelmin, jolloin tarkistetaan 
routaantumis-  ja sulamissyvyyden  kehittyminen monivuotisen jäätymis - 
sulamiskierron jälkeen. Koska rakentamisvaiheen lämpötilaolot maapoh

-jassa  eivät yleensä ole tunnetut, voidaan tasapainotilaa hakea laskemalla 
useita peräkkäisiä sulamis - jäätymissyklejä  (3 - 5 kpl).  Tähän tarkoituk-
seen voidaan käyttää routalaskelmiin soveltuvia laskentaohjelmia (esim. 
ADLNA-T).  Laskelmissa annetaan reuna-  ja alkulämpötilat maapohjassa ja 

 rakenteessa, maa-  ja rakennekerrosten lämpötekniset  ominaisuudet 
(lämmönjohtavuus, lämpökapasiteetti, faasinmuutoslämpö) sekä maanpin-
nan lämpötilakehitys ajan suhteen. Tulosten perusteella voidaan määrittää 
roudan  ja  sulamisen syvyys rakenteessa ajan funktiona  ja  tarkistaa näin 
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rakenteen routatekninen toimivuus.  

4.5 Koerakenne, Peeran palsa  

Esimerkkinä esitetään tässä yhteydessä tuloksia Peeran palsalle suunni-
tellun koerakenteen laskelmista  (kuva  13). Routaantumisvaiheessa  oletet-
tiin tien pintalämpätilan seuraavan ilman lämpätiloja, kun taas sulamisvai-
heessa kesällä päällysteen pintalämpötiloina käytettiin Kilpisjärven sääha-
vaintoaseman keskimääräisiä kuukauden keskilämpötiloja kerrottuna 
1,5:llä. 

Suunnitellun tierakenteen kokonaispaksuus oli  1,04  metriä, jossa suulake-
puristetusta polystyreenistä tehtävän lämpöeristeen paksuus oli  100 mm. 
Yksiulotteisten  laskelmien mukaan  sulaminen  rajoittui päällysrakenteeseen 
etenemättä sulaessaan voimakkaasti kokoonpuristuvaan jäätyneeseen 
turvemaahan.  Jos penger  tehtäisiin routimattomasta sorasta, olisi penke-
reen paksuuden oltava noin  4  metriä, jotta  sulaminen  rajoittuisi päällysra-
kenteeseen. Siirtymä eristämättömälle alueelle toteutettiin ohentamalla 
eriste vaiheittain  100 mm:sta  nollaan  9  metrin matkalla  (kuva  14). 

Poikkileikkauksessa eriste  ulotettiin vaakasuoraan täysipaksuisena noin 
 2,25 m päällysteen  reunasta ulospäin,  ja  tästä edelleen kallistettuna  70 

 mm:n paksuisena ulospäin  2,5 m. Tien luiskaverhous  rakennettiin  tur-
peesta .  Vanhan tien penger levitettiin rakenteen  alle.  Tien  sivussa olleet 
allikot pyrittiin täyttämään pintaveden sulatusvaikutuksen vähentämiseksi. 

ERISTETTY  PALSARAKENNE (Erist  100 mm  XPS)  

	

1,  vuosi 	 2.  vuosi 	 3.  vuosi  

-10 	

Sora 	 Sulaminen  \ Jaatyminen  
All 	 ii 	VS1 llvl_ 	vi 	yiii 	i' 	i 	 iy 	51 1 	i  

-1  
-  14 	 \ \ Ensio 

TUrV,Q 	 c-,, 	,- 	r'., 	i-S, 	,_ 	,- 	Hiekica 
-  3,0  

Sithi  

ii 	 II 	II 	Roudan alaraja 	II., 	II 	ii 
-X 	X 	X 	x 	x 	x 	x_Jäassa ______  

Sula  

-9,5  
Kallio  

Kuva  13.  Sulamissyvyys  ajan funktiona  elementtilaskennan  perusteella  (Ki  vikoski  
1989).  
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Koerakenteen alustana  oleva maapohja leikattiin suunnitelman mukaisesti 
syksyllä  1986,  ja  pinta  jätettiin routaantumaan talveksi  1986 - 1987. Tie 

 rakennettiin keväällä  1987 routaantuneen  alustan päälle. Tällä pyrittiin sii-
hen, että sulamisen tasapainotilaa lähestyttäisiin 'kylmältä puolelta'.  Tie 

 päällystettiin syyskesällä  1 987  öljysoralla, jonka kiviaines oli väriltään vaa-
leata kvartsiittimursketta. 

Vaikka kesä  1988  oli lämpimämpi (lämpösumma  28 900  Kh) kuin keski-
määräinen  (24 300  Kh),  sulaminen  rajoittui noin  2 metriln (koerakenteen 
kokonaispaksuus  oli toteutettuna  2 - 2,4 m). Sulamishavainnoista  laskettu 
päällysteen lämpenemiskerroin  n (päällysteen  ja  ilman lämpötilan suhde 
sulamiskaudella) oli noin  1,25,  mikä  on  huomattavasti alempi kuin asfaltti-
päällysteelle määritetty  n-arvo kirjallisuustietojen perusteella (Lunardini 

 1978).  Viereisen Peeran routavaurio-osuuden sulamishavaintojen mukaan 
kerroin oli tavanomaisesta tummasta murskeesta valmistetulla öljysora-
päällysteellä  1,33 - 2,3. 

Peeran palsarakenteen painumista  on  seurattu rakentamisesta lähtien. 
Vuotuinen painumaprofiili  on  esitetty kuvassa  15.  Kuvan mukaan tien 
keskilinjan painuma  on  ollut  vv. 1987 - 1992  noin  20 - 110 mm. Painumi-
nen on  ollut vähäisempää palsan ydinalueella  ja  suurempaa palsan reu-
noilla.  Osa painumasta  on  ilmeisesti syntynyt jäätyneistä materiaaleista 
tehdyn penkereen (rakennusaika toukokuu  -87) sulaessa. Painumisnopeus 
on  näinollen ollut suurimmillaan noin  20 mm/vuosi,  mikä  on  noin kolman-
nes ennen korjausta vallinneesta painumanopeudesta  (1,8  metriä ajalla 

 1962- 1985). 

II 	
30O0,3OOO,OOO,,  

50% 	 50%  
peitto 	 peitto  

7 100 

	

_____F 	 770 

	

I 	 I 	V40  

Kuva  14.  Peeran pa/san /ämpöeristetyn  osuuden siirtymärakenteet  (Kl  vi  koski 
 1989).  
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Kuva  15.  Peeran Pa/salle  tehdyn  koerakenteen painumakehitys keskiinjalla  vv. 
1987  -  1992  syys  vaaitusten  mukaan.  

Painuminen  on  keskittynyt tien vasemmalle reunalle, jossa päällystettä  on 
 jouduttu paikallisesti korjaamaan vuonna  1990  noin  10 cm:n nostolla. 

4.6  Johtopäätökset  

Peeran palsan  koerakentamisen perusteella voitiin todeta seuraavaa:  

1. Palsalle  tehdyn tien sulamispainumista voidaan pienentää asianmukai-
sesti toteutetulla lämpäeristetyllä tierakenteella.  

2. Rakenteen toiminnan tarkastus  on  tehtävä lämpöteknisin laskelmin 
kohteen  ja  rakenteen ominaisuuksiin  ja  paikallisiin ilmastotietoihin pe-
rustuen. Käytettäessä  100  mm:n suulakepuristettua polystyreenieris-
tystä päästiin lähelle rakennetta, joka toimii Peeran olosuhteissa. 
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3. Vaalean kiviaineksen käyttö öljysoran runkoaineksena alentaa merkit-
tävästi päällysteen pintalämpötitoja kesäaikana  ja  edesauttaa ikiroudan 
jäässä pysymistä.  

4. Toteutettu lämpäeristetty rakenne  on  sekä tieteknisesti että kustan-
nuksiltaan parempi kuin vastaava kivennäismaarakenne. 
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5. PAANTAMISEN ESTO 

5.1 Tien kuivanapito  talvella  

Tierakenteen kuivatuksella  pyritään estämään rakennekerrosten kostumis
-ta  alentamalla  tai säätelemällä  pohjaveden pintaa tierakenteen  alla ja  ym-

päristössä. Routivan alusrakenteen kuivatuksella pyritään myös vähentä-
mään routimista. Kuivatukseen kuuluu myös pintavesien ohjailu  ja  johta-
minen tiealueella niin, ettei tapandu sellaista tulvimista, joka voisi aiheuttaa 
eroosioriskiä tien rakenteisiin  tai  veden virtausta päällysteelle.  Kuivatus 
tähtääkin normaalisti  sulan  ajan  ja  lumen sulamisvesien  hallintaan. Käy-
tännössä  on  kuitenkin havaittu, että pohja-  ja pintavettä  valuu myös talviai

-kana.  

5.2 Jäänmuodostus  ja paantaminen 

Leudommillakin  alueilla voi virtaava vesi talvella jäätyä erilaisiin pakkaselle 
alttiisiin rakenteisiin, kuten sadevesikaivojen kansiin  ja rumpuihin rumpu-
paanteeksi.  Lisäksi leudommilla alueilla roudan syvyys  lumen peittämillä 

 alueilla  on  vähäinen, eikä routa ulotu pohjaveden pintaan. Talvella virtaava 
vesi voi jäätyessään tukkia myös eristetyn putken  tai  rummun suojaamat-
toman suun.  

Kuva  16.  Rumpupaanne,  Pitkä  ranta  keväällä  1985.  
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Kylmillä alueilla, kuten Pohjois-Lapissa, tilanne  on  toisenlainen. Routa tun-
keutuu syvemmälle, jopa pohjaveden tasoon asti,  ja tiessä  syvemmälle 
kuin ympäröivässä,  lumen peittämässä  maastossa. Tällöin voi rinteestä 
valuva pohjavesi padottua  talven  mittaan tien routakerroksen taakse. 
Pohjaveden  pinta ylärinteen  puolella nousee maanpinnan yläpuolelle. 
Tällöin pohjavesi virtaa routakerroksen päälle  ja  jäätyy.  Jos  vettä  ja  pak-
kasta riittää, jäätyminen voi edetä sivuojan hangen  pinnalle ja  jopa päällys- 
teelle asti. Tätä ilmiötä voidaan nimittää pohjavesipaanteeksi. 

Pohjavesivalunta  virtaa maastossa vesiuomiin. Vähäisten painanneuomlen 
 ja  purojen virtaama voi ehtyä kokonaan talvella, mutta merkittävämmissä 

uomissa virtaa vettä läpi  talven. Luonnonuomassa virtaus  on  usein ajan 
mittaan kovertanut pohjan niin, että syystalvesta, korkeamman  veden  ai-
kaan syntynyt jääkansi  ja  päälle kertyvä, paksu lumipeite estävät  alla  vir-
taavan  veden  jäätymisen. Pintavesi-  tai  uomapaanteen  esiintyminen luon-
nonuomissa  on  tämän vuoksi suhteellisen harvinaista. Luonnonuomien 
paantaminen voi kuitenkin lähteä käyntiin,  jos jääkansi  rikkoutuu  ja  lumi-
peite tiivistyy. Paanteen kehittyminen maastossa voi vaihdella samassakin 
kohteessa eri vuosina huomattavasti paikallisista olosuhteista riippuen. 
Paantaminen alkaa yleensä matalista uoman osista  ja virtauskynnysten 
kohdilta. 

Kuva  17.  Sivuojapaanne,  Kilpisjärvi  1985.  
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Kuva  18.  Paanteen  kehittyminen Haukijoen uomassa keväällä  1986. 

Jos tiealueeseen rajoittuvaa vesiuomaa  siirretään  tai  muutetaan, voi  jää- 
kannen muodostuminen uomaan estyä. Uoma jäätyy tällöin pohjaan saak-
ka,  ja  vesi alkaa virrata jään päällä. Alkaa paantaminen. Paanteen kasvu 
jatkuu kovalla pakkasella, uoma täyttyy,  ja paannejää  leviää sivuojiin  ja 

 tielle.  Jää  täyttää samalla tien rummut  ja  aukot, jotka ovat  lumen  sulamisen 
alkaessa  tukossa ja  täynnä. 

Paantaminen  aiheuttaa sekä suoranaista haittaa että kunnossapitotarvetta 
levitessään pällysteelle.  Jää  saattaa tukkia kuivatuslaitteet niin, ettei nor-
maali kuivatus  lumen sulaessa  ole mandollista, vaan syntyy tulvimis-  ja 
eroosioriski. Paanteen  kehittymisen voimakkuus  on  riippuvainen pakkasen 
ankaruudesta sekä lumioloista.  

5.3  Veden jäähtyminen pintavirtauksessa 

Paantamisen  syynä  on  veden alijäähtyminen sen virratessa  pakkaselle 
alttiina maan, jään  tai lumen  pintaa pitkin. Alijäähtynyt vesi jäätyy  ja kiinnit-
tyy kylmille pinnoille.  

Avoimen vedenpinnan  ja  ilmakehän välinen lämmönvaihto tapahtuu häy-
rystymisen, konvektiori, johtumisen  ja  säteilyn kautta. Nämä kaikki ovat 
verrannollisia  veden ja  ilman lämpötilaeroon. Tavanomaisin tapa  on  kuvata 
jäähtymistä konvektiomallilla, jolloin lämmön siirtyminen pinnasta ilmaan 

 on  suoraan verrannollinen lämpötilaeroon  ja  pinta-alaan,  ja verrannolli-
suuskertoimena  on lämmänluovutuskerroin. 
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Mittaamalla virtaamaa sekä  veden jäähtymistä virtausreitillä  on  mandollista 
määrittää lämpöhäviö tietyllä matkalla  ja lämpöhäviö  pinta-alayksikköä 

 kohden. Lämmön siirtymisen voimakkuuteen vaikuttanee myös  veden vir-
taustila,  joka paantavissa uomissa  on  usein pyörteinen. Tällöin vesi jääh-
tyy  koko virtauspoikkileikkauksessa, ja jäähtymisen  voidaan arvioida ole-
van voimakkaampaa kuin seisovan  veden  pinnassa. Varsinkin  veden  pin-
taan ulottuvat pohjakivet jäähtyvät  ja  aiheuttavat jäätymistä ympärilleen. 
Myös räntäsade lisää varmasti jäätymistä: vesi jäähtyy,  sade  tuo mukaan 
kidealkioita, jotka kasvaessaan muodostavat supon. Supon muodostus hi-
dastaa virtausta  ja  aiheuttaa virtauksen siirtymisen jään päälle, jne.  

Jos pakkassää  jatkuisi ankarana  ja jäänmuodostus  niin voimakkaana, että 
 koko virtaama jäätyisi,  niin jokiuoma olisi täynnä jäätä muutaman viikon 

kuluessa. Oletettavaa onkin, että paannejääksi muuttuu vai  osa  virtaa- 
masta.  Suurin  osa  vedestä virtaa jäätymättömänä  lumen  ja  jään  alla.  Kun 
paannejää täyttää uoman,  osa virtauksesta  siirtyy pääuoman ulkopuolelle. 
Tähän viittaa myös  se  käytännön havainto, että paantava uoma  talven 

 mittaan "vaihtaa paikkaa".  

&4  Pohjavesipaanteen  torjunta,  Muotkatakka  ja  Lammaskoski 

Pohjavesipaanne  syntyy siten, että pohjavesi virtaa maan  pinnalle ja  jää-
tyy. Purkautumisen aiheuttaa syvälle routaantunut  tie,  joka estää sivukal-
tevassa maastossa normaalin pohjaveden virtauksen tien alitse. Pohjavesi 
purkautuu ylempään sivuojaan, johon  se  kertyy paannejääksi. 

Pohjavesipaanteen torjuntamenetelmä  riippuu yleensä siitä, miten kylmää 
pohjavesi  on  maassa virratessaan. Hyvin kylmillä seuduilla pohjavesi voi 
olla jäätymislämpötilassa, joten pienikin lisäjäähtyminen käynnistää paan

-tamisen.  Tällöin ongelman ratkaisuina ovat paantamisen ohjaaminen tielin
-jan  ulkopuolelle  tai paannejään  leviämisen rajoittaminen. 

Pohjavesipaannetta  voidaan ryhtyä torjumaan,  jos  joko ennalta arvioiden 
 tai  havaintojen perusteella voidaan todeta, että paantamisriski  on  olemas-

sa. Paantamisriski  on  suuri rinnealueilla, missä pohjaveden  pinta on  lähellä 
maanpintaa. Tästä merkkinä ovat kosteikot  ja soistumat tielinjan yläpuoli-
sessa  maastossa tielinjan tuntumassa. Myös pohjaveden tasoon ulottu-
vissa leikkauksissa ilmenee paantamisriskiä.  Jos leikkausluiska on routivaa 

 maata, voi paantamisen  ja routimisen  seurauksena syntyä liukusortumia 
su  lam isvai heessa.  

Suomen  Lapin  olosuhteissa  on  lumipeitteen paksuus yleensä suuri,  ja  rou-
dan syvyys  lumen  alla  enintään noin  1,5 - 2  metriä. Pohjavesi voidaan ke-
rätä ylärinteessä salaojiin  lumen  ja  roudan alta  ja  johtaa sitten routasuoja

-tussa  putkessa tielinjan poikki alapuoliseen maastoon. Näin voidaan tur-
vata luonnollinen pohjavesivalunta. Salaojitus alentaa samalla pohjaveden 
pintaa, jolloin purkautuminen maan  pinnalle  loppuu. 

Tällainen ratkaisu  on Muotkatakan koerakenne,  jossa putkisalaojat asen- 
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nettiin  vettä keräävään kosteikkopainanteeseen tielinjan yläpuolella,  ja 
 johdettiin lämpöeristetyssä putkessa tien poikki  (kuva  19). Lammaskoskel-

la  kokeiltiin putkiojan ohella myös kuivatusmatosta tehtyä salaojaraken-
netta  (kuva  20). Kuivatusmatto  asennetaan kaivetun avo-ajan luiskaan,  ja 

 aja täytetään kaivumateriaalilla. Tällainen salaoja katkaisee pohjaveden 
vaakavirtauksen maton korkuisessa pystyleikkauksessa, joten mattosala-
aja toiminee tehokkaammin kuin putkisalaoja. 

Salaojat  asennettiin roudattomaan syvyyteen, joka Kilpisjärven seudulla 
kivennäismaassa  lumen peittämällä  alueella  on  noin  1,5  metriä. Vastaa-
vasti tiepenkereen kohdalla  on sulana  pidettävä purkuputki asennettava 
eristämättämänä ainakin  3,5  metrin syvyyteen. Eristetyn putken lämpöeris

-teen  paksuuden tulisi matala-asennuksessa olla  50  -  100 mm. Johdetta-
essa  vettä eristettyyn putkeen  on  pyrittävä estämään  veden jäätyminen 

 rakenteellisella suojauksella (salaojat, allastaminen)  tai sähkölämmityksel-
lä. Sulamis- ym. pintavesien  johtaminen  on  järjestettävä normaalitapaan 
pintaojin  ja rummuin. Paannerummun  toimiessa ajat  ja  rummut ovat käyt-
tökunnossa keväällä,  lumen  sulamisen alkaessa. 

Tarkastuskaivot  on  syytä routasuojata sekä päältä että sivuilta roudan sy-
vyyteen (noin  1,5 m),  ettei vesi jäätyisi kaivoon  ja  tukkisi purkautumisreittiä. 
Myös purkupäässä  on  huolehdittava siitä, ettei purkautuva vesi paanna 
täyteen purku-uomaa, jolloin virtauksen pysähtyminen voi jäädyttää  koka 

 systeemin.  Jos  tällainen riski  on  olemassa,  on purkuputki  varustettava 
esimerkiksi sähkölämmityskaapelilla. Jäätyneen putkiston avaaminen 
muilla keinoin kuin keinolämmityksellä  on  varsin  hankalaa  ja  kallista. 

RUMPU  4  800 
PL. 24415 
1:100 

. vJ 	
-. 

80 	85 	90 	95 	100 	105 	110 	115  

Nyk. tien  pinta 

C /120  

Kuva  19. Paannerummun pituusleikkaus Muotkatakan koerakennuskohteessa K/I -
p/sjäivellä. 
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Kuva  20.  Salaojarakenne  Kilpisjärven Lammaskoskella. 

Koerakenteiden  toimintaa seurattiin. Havaintojen  ja  mittausten mukaan ei 
merkittävää paantamista todettu.  

5.5  Pintavesipaanteen  torjunta,  Haukijoki  ja  Pitkäranta  

Pintavesipaanne  syntyy, kun uomassa virtaava vesi ilman suojaavaa  jää- 
kantta alijäähtyy. Uoma jäätyy tällöin pohjaan asti,  ja paantaminen  alkaa. 
Haukijoella peratun uoman muoto  ja jyrkkyys  aiheuttivat niin vuolaan  kos-
ken,  ettei jääkantta voinut syntyä. Lisäksi uoman pohja oli muodoltaan laa-
kea, jolloin lämpöhäviöt olivat virtaamaan nähden suuria. Lunnontilaisessa 
puron uomassa tien varteen peratun uoman yläpuolella vesi virtasi syvällä 
kivien välissä, eikä luonnonuoman osuudella ollut havaittavissa paanta

-mista  muutoin kuin mandollisesti porokarjan tallatessa uoman päällisen 
lumipeitteen tiiviiksi, jolloin uoma jäätyi läpi. 

Pintavesipaannetta  torjuttiin johtamalla vesi routasuojattuun putkeen, 
"talvirumpuun" tien yläpuolisesta luonnonuomasta. Talvirummussa vesi 
johdettiin sulana tien poikki. Talvirummun poikkileikkaus mitoitettiin alkutal

-yen maksimivirtaaman  mukaan. Uoman virtaama pienenee  talven  mittaan 
pohjavesivalunnan vähetessä. 

Haukijoella  pyrittiin toisaalta turvaamaan yläpuolisen  veden sisäänoton 
jäätymättömyys  että  veden virtaus pintauomassa  kesäaikana. Tätä varten 
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padotettiin sisäänottokaivoa  varten vesiuomaan  allas,  jonka vedensyvyys 
oli suurempi kuin suurin jään paksuus (noin  1  metri). Putkilinjalle altaan 
ulkopuolelle rakennettiin säännästelykaivo, jonka settiseinällä voitiin sään-
nöstellä altaan vedenpinta padotustasolle.  Kaiken veden virratessa setti

-seinän yli oli ylivuoto joen virtaaman suuruinen. Ylivuotoaukon muodon 
avulla virtausta säännästeltiin niin, että tietyn virtaaman ylityttyä tulvavesi 
virtasi uoman pohjapadon yli avouomaan. Putkirakenne kaivoineen  ja  tien 
alituksineen routasuojattiin niin, että  veden virtaus turvattiin  läpi  talven. 

Pitkärannan  kohde oli myös uomapaanne, tosin virtaamaltaan vähäinen. 
Uomaa oli ruopattu, mutta varsinainen ongelma ennen luonnonuoman 
ruoppausta oli virtaavan  veden padottuminen  tien sivuojaan rummun  jää-
tyessä  umpeen kesken  talven. 

Haukijoen koerakentmisen  jälkeen paantamista ei havaittu. Talvivirtaama 
ohjautui kokonaan lämpäeristetyn putkiston kautta. 

Pitkärannassa  todettiin koerakentamisen jälkeen ensimmäisenä havainto- 
talvena, ettei routasuojaamaton sisäänottokaivo toimi. Sulanapito järjes-
tettiin uoman pohjalla olevassa kaivossa sähköllä, joka voidaan kytkeä 
käyttöön tarvittaessa. Muutoin  veden  johtaminen toteutettiin routasuojatul

-la putkella.  

Muista rakenteellisista, pysyvistä ratkaisuista mainittakoon Utsjoen tiemes-
taripiirin Vetsikossa, Utsjoki-Nuorgam - tiellä toteuttama rinnepaanteen 
torjunta vastuskaapelilämmitystä käyttäen. Lämmitys tapahtui termostaat-
tiohjauksella,  ja  lämmityksen kustannukset olivat noin  10 000  mk vuodes-
sa. Ilman termostaattia lämmityskustannus oli noin  30 000 mkivuosi. 

5.6  Kunnossapitotoimenpiteet paanteen  torjunnassa 

Edellä kuvattiin rakenteellisia ratkaisuja paanteen torjumiseksi. Kaikkia 
paanteita ei ote mandollista torjua taloudellisesti rakenteilla, joten tarvitaan 
lyhytaikaisia  tai  tilapäisiä keinoja paantamisen rajoittamiseksi kunnossapi

-don  yhteydessä. Tielaitoksen  Lapin  piirissä  on  tehty kartoitus paanteiden 
hoidon keinoista, joka  on  kuvattu monisteessa (TVL,  Lapin  piiri  1987).  

Keinot jaetaan karkeasti rummunsuojauksiin  ja sulatusmenetelmiin, ja  ne 
ovat luonteeltaan tilapäisiä. 

Todella haitallinen paantaminen  on  Suomessa  vain  Pohjois - Lapille omi-
nainen ilmiö. Etelämpänä pintaveden jäätyminen  on  talvella vähäisempää, 
eivätkä pohjavesivalunnan häiriöt ilmene niin voimakkaina kuin Lapissa. 
Pohjaveden korkeammasta lämpötilasta johtuen vesiuomien läpijäätymi-
nen  on  harvinaista. Paantaminen ilmeneekin etelämpänä rumpujen  ja kui-
vatusrakenteiden jäätymisenä.  Varsinaista paantamista ilmenee  vain  koh-
teissa, joiden  sulan  ajan kuivatuskin  on  puutteellista. 
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5.7  Johtopäätökset  ja jatkotutkimustarve  

Koerakentamisen perusteella voitiin tehdä seuraavat johtopäätökset:  

1. Kilpisjärven olosuhteissa paantamista ilmeni sekä kosteissa rinteissä 
että vesiuomien  ja  rumpujen yhteydessä.  

2. Paannetta  torjutaan johtamalla jäätymätön pohja-  tai pintavesi  routa-
suojatussa putkessa, "paannerummussa tien poikki.  

3. Pohjavesipaannepaikassa  pohjavesi olisi kerättävä tien yläpuolisessa 
maastossa salaojiin, jotka asennetaan routarajan alapuolelle.  

4. Pintavesi  tulee johtaa talvirumpuun niin, että vesi säilyy sulana. Tämä 
tehdään joko allasjärjestelyin  tai lämmitetyllä kaivorakenteella. 

5. Paanteiden  torjunnassa tulee pyrkiä mandollisimman vähän jatkuvaa 
huoltoa edellyttävien rakenteiden käyttöön.  

6. Sulana  oleva lämmin vesi jäähtyy virratessaan kylmässä ympäristössä. 
 Jos  veden  lämpötila laskee jäätymispisteen alapuolelle, alkaa jäätymi-

nen. Routamaahan upotetussa putkijohdossa voi vesi jäätyä haitalli-
sesti, vaikka putki olisi lämpöeristettykin. 
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6.  KINOSTUMINEN  

6.1  Kinostumisriskin  arviointi 

Sadanta tulee kylmänä vuodenaikana lumena. Tyynellä ilmalla lumi kerros-
tuu suoraan maan  pinnalle löyhäksi kerrokseksi. Kerrostuessaan lumipeite 
kokoonpuristuu  omasta painostaan.  Jos lumen  lämpötila nousee, lumi al-
kaa sulaa samalla tilvistyen.  Lumen vanhentuessa  sekä osittain sulaneen 

 lumen  uudelleen kiteytyessä  sen kiderakenne  muuttuu. Pintaosiltaan sula-
neet rakeet jäätyvät kiinni toisiinsa,  ja  lumi kovettuu. Tähän perustuu  mm. 
lumen  pinnan koveneminen, ns. hankiainen.  

J05  tuulen nopeus  on  riittävän suuri, tuuli irroittaa hangen pinnasta  lunta. 
Irtolumi  lähtee tuulen mukaan  jo  muutaman sekuntimetrin tuulen nopeu-
della  ja  kuluminen kasvaa likimäärin nopeuden kuutioon verrannollisesti 

 (Gray & Male 1981).  Kulumisen  alkaminen  riippuu  lumen  rakenteesta  ja 
 lujuudesta. Vanhan, tiivistyneen  lumen  kuluminen  on  vähäisempää  ja 
 edellyttää suurempaa tuulen nopeutta kuin uusi lumi. 

Tuulen nopeus maan pinnassa  on  sitä suurempi, mitä vähemmän  on  vai-
mentavia esteitä, esimerkiksi kasvillisuutta  ja  maaston epätasaisuutta.  Lu-
men  määrä ilmavirtauksessa kasvaa kulumisalueen kasvaessa tuulen 
suunnassa. Tuulen nopeuden pienetessä lumi alkaa kinostua. Näin 
maasto voidaan jakaa karkeasti  lumen kulumisalueisiin  ja kinostumisalu-
eisiin. Kinostuminen tasaa pinnanmuotoja,  jolloin  lumen  paksuus vaihtelee 
pinnanmuotojen mukaan niin, että  lumen  paksuus  on  suurin painanteissa 

 ja  pienin ylävillä maaston kohdilla. 

Käytännössä  on  todettu, että  lumen  määrää tuulessa voidaan karkeasti 
arvioida kaavalla  1 (Velli et al. 1977, Galuzin 1980). 

Q=LQ Lh m 3Tl  

missä  0 on 	lumen  määrä metrin kaistalla  
L 	lumenkertymisaltaan  pituus  (m)  riippuen maastosta 

-  15 000 - 20 000  avoin, tasainen maasto  tai  jääpeite 
-  12000- 17000  avoin, kumpareinen maasto 
-  3 000 - 6 000 kumpareinen  maasto, vähäinen  kas- 

vipeite 
- 	<500 	jyrkkäpiirteinen, peitteinen  maasto 
- 	<600 	metsä 
-  suurempia arvoja käytetään tuulen nopeuksilla  alle  5 

 m/s 
hm 	lumipeitteen suurin paksuus  10  vuoden jaksolla,  m 

lumen irtoamiskerroin  riippuen maastosta tuulen keskino-
peudella  5-7  m/s 

-  0 - 0,1 	jyrkkäpiirteinen, peitteinen  maasto 
-  0,2 - 0,3 	mäkinen  tundra,  vähäinen kasvipeite 
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-  0,4  -  0,5 	 avoin, mäkinen maasto 
-  0,7  -  0,8 	 avoin, tasainen maasto 
-  0,7  -  0,9 	 avoin, jäätynyt  pinta 
-  0,8  -  1,0 	 vuoren laki  

f3 	lumen haihtumishäviökerroin,  yleensä  0,7  
kerroin, joka ottaa huomioon  lumen kulkeutumisen  jatku-
vuuden eri suunnilta suhteessa lumituulien  >5  m/s 
kestoon  

Esimerkki  1. Jeähkkashissa  maasto  on  avoin tunturiylänkö, jossa 
 lumen keskipaksuus on  noin  0,5  metriä. Karkeasti saadaan  lumen 

 määräksi noin  0 = 12000*0,5*0,5*0,7*1,0 =  2100 m3/m.  

Esimerkki  2. Ailakkalandessa on  molemmin puolin vesistö, jonka pituus 
molempiin suuntiin  on  noin  2000 m. Lumen  määrä  on  tällöin noin  Q = 
2000*0,5*0,8*0,7*0,7 =  392 m3/m. 

Erityistoimenpiteitä kinostumisen  rajoittamiseksi tarvitaan,  jos  lumen  määrä 
ylittää arvon noin  150  -  200  m3 /m (Velli et al. 1977).  Esimerkkien perus-
teella voidaan arvioida, että Jeähkkashin olosuhteet ovat merkittävästi vai-
keammat kuin Ailakkalanden. Molemmissa kohteissa lumiaidat olivat käy-
tössä . Jeähkkash oli tiemestarin kokemuksen mukaan kinostumisen kan-
nalta ongelmaosuus. 

Lumipyry  voi kinostumisen ohella aiheuttaa näkyvyyden alenemista. Kun-
nossapidossa auraustarpeen voi aiheuttaa joko lumisade  tai kinostuminen. 
Tielaitoksen  tien kunnossapito-ohjeiden mukaan  (TVH  1985) lumen  pois-
toon  on  ryhdyttävä, kun  lunta  on  tiellä yli  30  mm:n kerros.  Lunta  voi  kinas-
tua  pelkästään tuulen vaikutuksesta,  jos  tuulessa  on  riittävästi  lunta, ja jos 

 lumen kinostumisen  edellytykset tiealueella ovat olemassa.  

6.2  Kinostumistutkimukset  

Edellisen mukaan  lunta  voi kinostua tielle,  jos  tien tasaus  on  vallitsevan 
 lumen  pinnan  alapuolella. Tällöin lumiaura kasaa tien varteen vallit, joiden 

välinen tien  pinta peittyy  nopeasti lumituiskulla. Jotta  vallien  kaataminen 
olisi mandollista, tulisi tien  pinta  nostaa jonkin verran korkeimman  lumen 

 pinnan  yläpuolelle. Myös tien poikkileikkauksen kulmikkuus (terävä pienta-
reen taite) voi aiheuttaa kinostumista tielle. 

Kinostumistutkimuksissa  lumen  paksuutta mitataan tielinjalla niin, että voi-
daan määrittää tietyllä toistuvuudella esiintyvä ylin  lumen  pinnan  taso. 
Vanhan, parannettavan tien linjalla  lumen  paksuus olisi mitattava niin kau-
kana keskilinjasta, ettei tiepenger häitse mittaustuloksia. Käytännössä 
tällainen häiriötön etäisyys lienee noin  20  -  30  metriä tien keskilinjasta.  Kl-
nostumista  tulisi mitata myös poikkileikkauksessa. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä  lumen  paksuutta mitattiin asteikkosau-
voilla, jotka asetettiin linjaan  20  metrin välein. Mitattaessa luettiin  lumen 
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pinnan  etäisyys sauvan yläpäästä. Maan  pinnan  korkeuden  ja  sauvan pi-
tuuden perusteella, voitiin hangen  pinnan  korkeus laskea. 

Kinostumismittausten  tuloksia Jeähkkashin kohteesta  on  esitetty kuvissa 
 21 -22. 

6.3 Mitoittavan  hangen paksuuden määrittäminen  

Bjalobzenskij'n  (1983)  mukaan  lumen  paksuus maastossa seuraa tiettyä 
tilastollista säännönmukaisuutta.  Hän  havaitsi, että säähavaintoasemilla 
mitatut  lumen paksuudet  korreloivat suurehkoilla etäisyyksillä Länsi-Siperi-
assa. Tämä voidaan tulkita niin, että myös välipisteissä  lumen paksuuksien 

 vaihtelu seuraa havaintoasemien havaintoja. Näin  ollen  paikallisia  lumen 
paksuushavaintoja  voidaan yleistää  ja  tulkita vertaamalla niitä lähimmän 
ilmastoaseman havaintoihin  ja havaintosarjoihin. 

Maastonkohdassa  mitattu  lumen  paksuus korreloi lähimmällä ilmastoase-
maIla mitatun  lumen  paksuuden kanssa.  Jos ilmastoasemalla  havaittu  lu-
men  paksuus vastaa pitkäaikaista keskiarvoa, vastaa kohteessa mitattu ar-
vo kohteen keskimääräistä  lumen  paksuutta  ko.  ajankohtana. Vastaavasti, 

 jos ilmastoaseman havaintoarvo  vastaa esimerkiksi kerran  1 0 

JEÄHKKAIN KINOSTUMISALUE  
-r 

ET  Tuulimittari  
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Kuva  21.  Jeähkkash, Mittatikkujen  ja tuulimittarin  sijainti. 
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Lumen  poksuus 	5.3 1986  
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Kuva  22. Lumen  paksuus Jeähkkashin kinostumiskohteessa keväällä  1986.  

vuodessa toistuvaa maksimia,  on  samana aikana kohteessa havaittu  I u- 
men  paksuus likimäärin kerran kymmenessä vuodessa toistuva kohteen 
maksimiarvo. Lisäksi  on  havaittu, että  lumen  paksuuden keskihajonta  on 

 verrannollinen keskimääräiseen  lumen  paksuuteen. 

Tästä seuraa, että voidaan piirtää  lumen  paksuuden tilastollisen vaihtelun 
nomogrammi, jossa esitetään  lumen  paksuuden toistuvuus keskimääräi-
sen  lumen  paksuuden funktiona  (kuva  23).  

Kuusisto  (1984) on  esittänyt tilastotietoja ilmastoasemilla Suomessa havai-
tuista suurimman vuotuisen  lumen  paksuuden keskiarvoista  ja variaatio-
kertoimista (variaatiokerroin  on havaintosuureen keskihajonnan  ja  keskiar-
von suhde. Keskihajontaa suurempi poikkeama keskiarvosta toistuu to-
dennäköisyydellä noin  17%).  Kuvasta  23  määritetty lumen  paksuuden  va-
riaatiokerroin  lumen keskipaksuuden  suhteen  ja  vastaavat, Kuusiston 
esittämät tiedot Suomesta  on  esitetty kuvassa  24.  Vastaavuus voidaan 
havaita, joten  kuva  23  lienee käyttökelpoinen myös Suomessa. Kuvaan  24 
on  merkitty myös varlaatiokerroin, kun keskihajonnan otaksutaan olevan 

 lumen keskipaksuudesta  riippumaton. Tämä otaksuma näyttää olevan 
Suomessa lähempänä totuutta. Kuvassa  25 on  esitetty  lumen  paksuuden 
vaihtelua  30  ilmastoasemalla,  jotka sijoittuvat tasaisesti ympäri Suomea 
noin  100  kilometrin välein. Kuvan mukaan pumen paksuuden vaihtelu  on 

 jotakuinkin tasaista.  Sen  mukaan kerran  10  vuodessa toistuva  
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b)  Metsämaasto  
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Kuva  23. Lumen  paksuuden toistuvuus  lumen  paksuuden keskiarvon suhteen 
 a)  avoimessa maastossa  ja  (b)  peitteisessä  maastossa (Bjalobzenskij  1983).  

maksimipaksuus  on  noin  30 cm  suurempi kuin  keskipaksuus (mediaani),  ja 
 kerran  50  vuodessa toistuva  maksimipaksuus  noin  60 cm  suurempi kuin 

 mediaaniarvo. 
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Kuva  24. Lumen  paksuuden variaatiokertoimen (suhteellisen keskivaihtelun)  ja  lu-
men  keskimääräisen maksimisyvyyden vuorosuhde Kuusiston  (1984)  aineistossa 

 ja  Bjalobzenskij'n  (1983)  mukaan. 
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Lumen  syvyyden vaihtelu 
suhteessa keskimääräiseen  lumen  syvyyteen 

Suomessa  ilmastokaudefla  1961  -  1990  
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Kuva  25. Lumen  vuotuisen  maksimipaksuuden vathtelu  suhteessa vuotuiseen 
 keskipaksuuteen  ajalla  1961  -  1990  (Ilmatieteen laitoksen havainnot). 

Kuvan  23  käyrästöä  käyttäen voidaan määrittää tielinjalla mitattujen  ha
-vaintotalven lumenpaksuustietojen  perusteella tietyllä toistuvuudella toteu-

tuvan suurimman  lumen  paksuuden profilli mittuskohteessa,  jos ko. 
mittaustalven lumenpaksuuden toistuvuus ilmastoaseman havaintosarjojen 

 perusteella  on  määritettävissä.  

Esimerkki. Jeähkkashin paalulla  2160, 15  metriä tielinjan sivussa sijan-
neen havaintopisteen suurin  lumen  paksuus keväällä  1986  oli  0,75 m. Kit

-pisjärven havaintoasemalla  suurin  lumen  paksuus oli  0,77 m,  joka vastaa 
aseman tilastojen mukaan  lumen  keskipaksuuteen  (0,64 m)  verrattuna 
noin kerran  5  vuodessa toistuvaa suurinta hangen paksuutta. Näin voi-
daan kuvan  23  perusteella arvioida, että kerran  10  vuodessa toistuva 
maksimiarvo havaintopisteessä  on  noin  0,82 m.  Vastaavasti voidaan 
määrittää mitoituspaksuus pisteittäin  koko havaintolinjalla.  Kuvan  25 

 mukaan  lumen 10  vuoden välein toistuva maksimipaksuus olisi 
Kilpisjärven ilmastoasemalla ollut noin  90 cm,  ja Jeähkkashin paalulla 

 2160  noin  90 cm. 

6.4 Tien  tasauksen  asettaminen  

Tienpinnan  taso tulisi nostaa tien kinostumishaitasta riippuen  0,2  -  0,5 
 metriä mitoittavan lumenpinnan tason yläpuolelle. Tämä  on  tarpeen toi- 

saalta siksi, ettei sadelunta aurattaessa aurausvalleja syntyisi, että ne 
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voitaisiin helposti kaataa pois,  ja  että tuuli puhdistaisi päällysteen kinoslu
-mesta. 

Rinnemaastossa  periaatteen tarkka soveltaminen saattaa johtaa  varsin 
 korkeaan penkereeseen. Norjalaisten selvitysten  ja  suunnitteluohjeiden 

(Norem  1975)  mukaan tulisi ylärinteen leikkaus muotoilla  ja  tien reunan 
korkeus asettaa kuvan  25  mukaisesti. Siinä lähdetään otaksumasta, että 

 lumen pinta  asettuu ylärinteen puoleisen sivuojan alueella kaltevuuteen 
noin  1: 8. 

Jos tie  joudutaan sijoittamaan leikkaukseen,  on  kinostumista  tiellä mandol-
lista vähentää tekemäUä sivuojan alueelle leikkausta avartaen riittävästi 
lumitilaa. Lumitila voidaan talvella tarvittaessa tyhjentää esimerkiksi lingolla 

 tai  kaivamalla. 

Pyörteisyyden  ja  lumen  kinostumisen  estämiseksi olisi tien poikkileikkaus 
pyöristettävä kuvassa  26  esitetyllä  tavalla.  

6.5  Lumiaitojen  käyttö 

Kinostumista  vaikeissa kohteissa voidaan rajoittaa lumiaidoilla, joiden teh-
tävänä  on  suodattaa  lunta  pois lumituulesta ennen tiealuetta. Lumiaidan 
tulisi alentaa tuulen nopeutta aidan takana aiheuttamatta pyörteisyyttä. 
Tämä saavutetaan,  jos aitarakenteen  peitto  on  noin  50  -  60  %.  Lisäksi aita 
tulisi sijoittaa tien reunasta etäisyydelle, joka vastaa  15  -  20  - kertaista  ai-
dan korkeutta. Tällöin  lumen  kerrostuminen  ei ulotu merkittävästi tielle.  

Lumen pinta 	 Ajorata  

hg  =  ojan syvyys 
=  h+ 0,5 m 

min. 1,5 m  

Kuva  26. Tien  poikkileikkaus maaleikkauksessa  alueella, jossa  on  pakkaspäiviä  yli  
15  päivää ta/vikuukaudesta (Noem  1975).  
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Lumiaita  tulisi asettaa kohtisuoraan kinostavaa tuulensuuntaa vastaan. 
Lumiaidan korkeuden tulisi olla ainakin  3  -  4  metriä, että  se  olisi tehokas 

 koko talven.  

6.6 Koerakentami nen  Kilpisjärven  Jeähkkashissa 

Koerakenteet  toteutettiin Jeähkkashissa kesällä  1987,  ja  niitä  on  tarkem-
min kuvattu tutkimusraportissa (Saaretainen & Kivikoski  1990).  Seuraava 
kevät  1988  oli poikkeuksellisellisen luminen,  ja  kerran  10  vuodessa toistu-
vat  lumen  paksuudet ylittyivät,  joten kinostuminen oli poikkeuksellisen voi-
makasta. 

Myöhempinä talvina havaittiin, että auraustarve tieosalla  on  pääosin ennal-
laan verrattuna koerakentamista edeltävään aikaan. Havaintojen mukaan 
tien  pinta  pysyy kovalla tuulella lumettomana. Heikolla tuulella  lunta  kerros-
tuu tielle jossain määrin, ts. itsepuhdistuminen edellyttää riittävää tuulen 
nopeutta. Lumivallien kaato tien sivulla  on  ollut tarpeen vasta lopputal-
vesta, maaliskuulta lähtien, kun aiemmin kaatoon oli ryhdyttävä  jo keskital-
vesta. Lumiaidat  poistettiin niiden vaurioiduttua myrskyssä koerakentami-
sen aikana. Uusia lumiaitoja  on  rakennettu koeosuuden päihin. Kunnos-
sapitäjän mielestä koeosuudella toteutettu tien korkeustaso ympäröivään 
maastoon verrattuna  on  kohtalaisen sopiva (aurausmies Mannela, suull. 
huom.,  1992). 

6.7  Johtopäätökset  

Kinostumistutkimuksen  ja  koerakentamisen perusteella voidaan esittää 
seuraavat johtopäätökset: 

Kinostumisen  estämiseksi tien tasaus voimakkaasti kinostuvissa koh-
teissa olisi asetettava paikallisesti mitattuihin  lumen  paksuuksiin  perus-
tuvan arvion mukaisesti.  

2. Kinostumisen  vähentämiseksi leikkausluiskat tulisi rinnemaastossa 
mitoittaa niin, että riittävä lumitila syntyy.  

3. Tiepenkereen poikkileikkaus  olisi pyöristettävä virtaviivaiseksi pyörtei-
syyden estämiseksi tiealueella.  

4. Lumiaitoja  olisi edullista käyttää näkyvyyden  ja  liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi ankarissa kinostumisolosuhteissa. Lumiaidat tulisi ra-
kentaa riittävän korkeiksi  ja  riittävän kauas tiestä, että niiden kerrostava 
vaikutus olisi merkittävä,  ja  että kerrostuminen ei ulottuisi tiealueelle.  

5. Kinostumista  tapahtuu myös etelämpänä. Tämän vuoksi tien tasaus  ja 
 muotoilu tulisi suunnitella edellä kuvatulla tavalla kinostumisen vähen-

tämiseksi esimerkiksi laajoilla aukeilla sekä järviselkiin liittyen. 
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7.1  Yhteenveto 

Arktinen  tie - tutkimushankkeessa  pyrittiin hakemaan ratkaisuja suoma-
laisittain ääreisen kylmissä olosuhteissa ilmenneiden tienrakentamisen  ja 
tienpidon  ongelmien parantamiseksi. 

Ongelmakohteiden  maasto-  ja pohjatutkimusten  sekä koesuunnittelun  ja 
mitoituksen  avulla kehitettiin olosuhteisiin sopeutetut rakenneratkaisut, joi-
den toimivuus testattiin koerakentamisella  ja seurannalla. Koerakenteiden 

 mitoitusta, rakenneratkaisuja sekä toimintaa rakentamisen jälkeen  on  ku-
vattu osaraporteissa (Kivikoski  1989,  Kivikoski & Saarelainen  1990, Saare-
lainen 1990a, 1990b,  Lehtonen  1991).  Hanketta  on  kuvattu  sen  kuluessa 
kansainvälisissä kokouksissa (Saarelainen & Vaskelainen  1986, Saarelai-
nen & Vaskelainen 1988,  Lehtonen & Saarelainen  1989,  Seppälä & 
Saarelainen  1 988)  sekä kotimaisissa yhteyksissä  (mm. Vaskelainen 1 986, 

 Lehtonen  1 988 ym.).  

Alustavien havaintojen mukaan voitiin todeta, että valtatiellä  21  havaittui-
hin ongelmiin (routanousu, ikiroudan  sulaminen,  lumen kinostuminen, 
paantaminen)  löydettiin toimivat ratkaisut. Ratkaisuperiaatteet pyrittiin ke-
hittämään niin, että ongelmien tunnistaminen  ja  ratkaisujen soveltaminen 
muuallakin  on  mandollista. Ratkaisumallien kehittäminen yleisesti sovellet-
tavaan, helppokäytöiseen muotoon ei kuulunut tämän tutkimuksen tehtä-
viin. Näyttää siltä, että ratkaisuperiaatteet  ja  eräiden rakennusosien 
suunnittelu voidaan yleistää, mutta toteutettavaa rakenneratkaisua suunni-
teltaessa  on  yksityiskohtainen rakenteen mitoitus tehtävä paikallisten ma-
teriaalien  ja  paikallisesti määritettyjen olosuhdetietojen perusteella. 

Verrattaessa ratkaisuja lämpimämmillä alueilla käytössä oleviin ratkaisuihin 
voitiin todeta, että paikallisen ilmaston ankaruus vaikuttaa ongelman vaike-
usasteeseen, kunnossapidon kustannustasoon, rakenneratkaisuihin  ja ra-
kentamiskustannuksiin.  Tämän vuoksi konkreettisen, mitoitetun esimerkki- 
rakenteen esittämistä tärkeämpää  on  esitellä ongelman tunnistamisen 
menetelmä sekä ratkaisun kehittämisen periaate. 

Koerakenteet  pyrittiin kehittämään sellaisiksi, että ne toimisivat ilman 
merkittävää kunnossapitoa. 

Käsitellyt ongelmat ikiroutaa lukuunottamatta ilmenevät vaihtelevassa mit-
takaavassa eri puolilla Suomea. Seuraavia ratkaisuja voitaneen kuitenkin 
pitää Suomessa uusina  tai  uudella tavalla toteutettuina: 

-  ikiroudan sulamisen estäminen lämpöeristetyllä rakenteella  ja  käyttäen 
vaaleata päällystemateriaalia 

- tierakenteen mitoittaminen routanousun  mukaan käyttäen pohjana 
vanhan rakenteen havaittua routanousua 
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- tavaomaisesta  poikkeavien routaeristysmateriaalien (esipakattu  turve, 
paikallavaandotettu poluuretaani, salaojamatto moreenin alla  kuivatus-
rakenteena) käyttö 

-  lievästi routivan moreenin käyttö routanousun perusteella mitoitetussa 
rakenteessa 

- paantamisen  estäminen ns. paannerummulla 
-- säännöstelytekniikan  käyttö  veden  johtamisessa paannerumpuun 
- salaojamaton käyttö pohjaveden johtamiseksi paannerumpuun 
-  tien tasauksen asettaminen paikallisesti mitatun  ja tulkitun lumenpak- 

suuden  perusteella 

Lyhyestä seuranta-ajasta johtuen voidaan ratkaisujen pitkäaikaistoimivuut
-ta  vasta arvioida. Koerakenteet ovat kuitenkin olemassa  ja  käytettävissä 

myöhempiä seurantatutkimuksia varten.  

7.2 Jatkotutkimukset 

Jatkotutkimusehdotukset  koskevat toisaalta ratkaisujen laajempaa sovel-
tamista  ja  toisaalta rakennetuilla koeosuuksilta toteutettavia jatkotutkimuk

-sia. 

Koeteiden  seuranta Kilpisjärvellä  

Tullin ja Peeran koeteiden  seurantaa suositellaan jatkettavaksi vuosittain, 
jolloin voidaan samalla varmistua mittareiden toiminnasta. Esimerkiksi  5-10 

 vuoden välein voidaan määrittää koeosuuksien routatekninen toiminta 
(routiminen, roudan syvyys). Samoin  on  hyödyllistä kenttä-  ja  laboratorio- 
tutkimuksin määrittää rakenteiden kuivatus-  ja kosteustila, millä  on 

 ratkaiseva vaikutus routaeriste  maten aalien pitkäaikaistoim intaan. 

Koetieosuuksilla  voidaan tehdä myös laitetestausta  tai  muita tieraken-
teiden ominaisuuksien märitystä koskevia vertailututkimuksia. 

Tulosten soveltaminen tielinjalla 

Tutkimuksessa laadittua routamitoitusdiagrammia  ja rakenneratkaisuja  voi-
daan soveltaen käyttää valtatien  21  alustavassa suunnittelussa edellyt-
täen, että vanhan tien routavaaitustiedot ym. tiedot ovat käytettävissä.  Jos 
rakenneratkaisuja  halutaan soveltaa tiekohteissa, jotka sijaitsevat merkit-
tävästi etelämpänä muualla Sumessa,  on  rakenteiden mitoitus tarkistet-
tava ilmastorasituksen  ja  käytettyjen materiaalien suhteen. 

Tulosten soveltaminen tiensuunnittelussa 

Edellä kuvatulla routamitoituksella  on  mandollista aikaansaada tierakenne, 
joka roudan vaikutuksen alaisena käyttäytyy hallitusti. olipa sitten kysymys 
ikiroudassa olevasta  tai  kausittain jäätyvästä alusrakenteesta. Näin  ollen 

 sitä voidaan soveltaa myös muunlaisissa pohja-  ja  ilmasto-oloissa. Jatkos- 
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sa  on  mandollista esimerkiksi laatia alueellisia routamitoituksia, jolloin 
tyyppipoikkileikkauksia laadittaessa voidaan ottaa huomioon paikallisten 
ilmasto-olojen ohella myös materiaalien saatavuus, kustannussuhteet ym. 
Mitoitusmenettelyä soveltaen voidaan suunnitella rakenteita ei-tavanomai-
sista materiaaleista,  jos  näiden lämpötekniset ominaisuudet  on määritetty. 

Kinostumisen  rajoittaminen rakenteellisin keinoin (tien tasaus, poikkileik-
kauksen muotoilu) tiealueella lienee aiheellista kaikkialla, missä  tie  liittyy 
laajaan, aukeaan alueeseen.  Tien poikkileikkauksen  muotoilua olisi muu-
tettava kiriostumista vähentävään, aerodynaamiseen suuntaan. 

Paanteentorjunta  tai  paremminkin tierakenteen kuivanapito talvella  on 
 tutkittava  ja  suunniteltava aina suunnittelun yhteydessä. Tämä tarkoittaa 

toisaalta rummun asennussyvyyden määrittämistä roudan suhteen  ja 
 toisaalta  veden  sisäänotto-  ja  purkujärjestelyjä,  joilla vesi saadaan viedyksi 

sulana tielinjan poikki. Etelämmässä jäätymis-  ja  paantamisongelmat  ovat 
vähäisempiä,  ja  ne ovat ratkaistavissa kevyemmin toimenpitein sovelta-
maIla samoja periaatteita. 
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Kuva  1.  Kerran  2, 5, 10, 20  ja  50  vuodessa toistuva pakkasmäärä Suomessa 
(Talonrakennuksen routasuojausohjeet  1987). 
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