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Tiivistelmä 
Sorateiden kelirikonaikainen kantavuustila liittyy pohjimmillaan tierakenteen hydrologi-
seen tilaan, joka taas määräytyy hyvin pitkälti tietä ympäröivän maaston mukaan. Yhä 
täsmällisemmän paikkatiedon saatavuus myös väljemmin asutetuilta alueilta mahdollis-
taa sorateitä ympäröivän maaston kosteusolosuhteiden yhä tarkemman mallintamisen. 
Näin herää kysymys, olisiko maaston paikkatietopohjaisella analysoinnilla mahdollista 
hyödyttää soratiestön kelirikonaikaista kantavuustilan arvioimista.  

 
Jotta kyseisen lähestymistavan käytettävyyden edellytyksiä voitaisiin arvioida, tarvitaan 
ensin nykyistä parempi ymmärrys siitä, millainen yhteys sorateillä vallitsevan kelirikon 
ja teitä ympäröivän maaston välillä vallitsee. Tämä diplomityö pyrkii muodostamaan ku-
van kyseisen yhteyden vahvuudesta tarkkailemalla sorateillä sijaitsevia tienkohtia ja ar-
vioimalla, poikkeaako kohtien kelirikko niin kuin kohtien lähimaastossa ilmenevien eroa-
vaisuuksien perustella voitaisiin olettaa. 

 
Tämän toteuttamiseksi valittiin paikkatiedon avulla tarkasteluun tienkohtia, joissa ne 
maaston ominaisuudet, jotka määräävät teiden routimisolosuhteet, vastaavat mahdolli-
simman hyvin toisiaan. Tällöin myös kohtien routimistilan oletettiin olevan samanlainen, 
minkä vuorostaan nähtiin tarkoittavan, että kohtien kantavuustilassa ilmenevät eroavai-
suudet riippuvat ainoastaan sulamisaikaisiin olosuhteisiin vaikuttavista maaston ominai-
suuksista.  

 
Kyseiset ominaisuudet määritettiin ja lisäksi täsmennettiin, millä tavalla nämä poikkesi-
vat toisistaan valittujen kohtien välillä. Tämän jälkeen muodostettiin käsitys siitä, miten 
todettujen maaston eroavaisuuksien tulisi näkyä kohtien kantavuustilassa. Lopuksi arvi-
oitiin, missä määrin tienkohdissa todetut kantavuustilan eroavaisuudet olivat selitettä-
vissä maaston vaikutuksista tehtyjen oletusten avulla. 

 
Havaitut poikkeavuudet osoittautuivat olevan yhtäpitäviä tehtyjen oletusten kanssa, 
mutta vertailussa käytetyn tiedon rajallisuudesta johtuen mahdollisen yhteyden olemas-
saolosta ei pystytty tekemään varmaa päätelmää. Havainnot viittasivat kuitenkin siihen, 
että yhteyden olemassaolo lienee selvitettävissä työssä käytetyn lähestymistavan avulla, 
ja että kyse on ennemminkin siitä, onko menetelmän edellyttämä tieto tuotettavissa niin 
suurella täsmällisyydellä, että yhteyden olemassaolon luotettava toteaminen mahdollis-
tuu.   
 
 
Avainsanat Kelirikko, kantavuustila, paikkatieto, soratieverkko, maasto 
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Abstract 
Thaw weakening of gravel roads is linked to the moisture regime of the road structure, 
which in turn depends highly on the characteristics of the surrounding terrain. As high-
quality GIS (geographical information system) data is becoming available even in remote 
areas, making it possible to model hydrological conditions of the terrain surrounding ru-
ral roads with increasing precision, one could ask if GIS based analysis could be utilized 
to facilitate determination on the bearing situation of the road network during the thaw-
ing period.  

 
In order to find out to what extent the mentioned approach can be expected to serve this 
kind of purpose, it is necessary to better understand the correlation between thaw weak-
ening of roads and their surrounding terrain. This thesis attempts to find out how strong 
the connection might be by monitoring the thaw weakening of different locations on the 
road network, and by estimating if the loss in bearing differs in a way that one would 
expect based on differences in the terrain. 

 
By using GIS, locations on the street network were found in which the terrain attributes 
related to frost formation were as similar as possible. By doing this, it was assumed that 
the frost depth, too, would be similar among the locations, which in turn would mean that 
the differences in bearing would depend only on terrain attributes that affect the condi-
tions prevailing during the thawing period.  

 
It was then specified which attributes should be taken into account and how they differ 
among the monitored locations, after which it was estimated how the differences were 
expected to be reflected on the thaw weakening of the locations. Finally, it was found out, 
to what extent the differences occurring in the bearing loss of the locations could be ex-
plained using the assumptions made considering the impact of the terrain deviances.  

 
The observed differences in the thaw weakening proved to be in line with the expectations, 
although, due to the limitedness of the information on which the comparison was based, 
no statement regarding the connection could be made for certain. However, the observa-
tions seemed to prove that the method being used was capable of determining whether a 
connection exists, and that it is more of a matter of whether information precise enough 
can be produced for a more reliable judgment. 
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Alkusanat 
 
Haluan esittää mitä nöyrimmät kiitokset kaikille infran parissa toimiville henkilöille, 
jotka avustuksellaan ovat mahdollistaneet tämän työn toteuttamisen. Toivon 
vastapalveluksena kyenneeni tuottamaan heille jotain hyödyllistä, edes kiinnostavan 
lukemisen muodossa.
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1 Johdanto 
 
Kansantaloutemme kannalta tärkeässä asemassa olevan metsäteollisuuden toimintaan liit-
tyvät olennaisesti soratieverkostolla tapahtuvat raakapuukuljetukset. Sorateiden kelirikko 
aiheuttaa kuljetusten suorittamisen hankaloitumista tai estymistä osan vuodesta, ja met-
säalalle koituu tästä huomattavia lisäkustannuksia mm. kelirikon välttämisen synnyttä-
män ylimääräisen varastointi- ja kuljetusten suunnittelutarpeen sekä materiaalihukan 
vuoksi. (Pennanen ja Mäkelä 2003) 
 
Tuotantoprosessin jatkuvan luonteen ja puunhankintaprosessin hankintakohteiden valit-
semiselle asettamien rajoitusten vuoksi kelirikonaikainen puunkuljetus ei aina ole täysin 
vältettävissä. Silloin kuljetusten suunnittelun yhteydessä syntyy usein tarve arvioida ties-
töllä kullakin hetkellä vallitsevaa kantavuustilaa. Soratieverkoston suuren kokonaispituu-
den vuoksi, ja koska tiestö on monin paikoin vähäisessä käytössä, arviointi perustuu pää-
osin kokemukseen, sään kehitykseen ja aluekohtaisiin kelirikkoennusteisiin. (Alanne 
2017) 
 
Se, missä ja mihin ajankohtaan kelirikkoa esiintyy, vaihtelee suurissa määrin vuodesta 
toiseen, ja riippuu sään kehityksestä hyvin monimutkaisella tavalla (Belt ym. 1999). Tä-
män vuoksi tiestön tilan arviointi on huomattavan vaikeaa, joten virhearvioinnit eivät aina 
ole vältettävissä, ja seurauksena on usein kuljetuskustannusten kasvua, puutavaran hävik-
kiä tai teiden korjaustarpeesta aiheutuvia kustannuksia. (Alanne 2017) 
 
Metsä- ja sotilasalalla on hiljattain alettu tutkia paikkatiedon hyödynnettävyyttä hakkuu- 
ja harjoitusalueiden kantavuuden arvioinnissa. Arviointi perustuu maaston kosteustilan 
määrittämiseen maaston piirteiden ja säätilan kehityksen avulla. Tarkastelu tehdään käy-
tännössä vertailemalla jokaista maaston pistettä ympäröivää maastoa viimeaikaiseen 
säänkehitykseen, ja määrittelemällä näin maaston kosteustila kunkin pisteen kohdalla. 
(Räsänen ym. 2013) 
 
Herää kysymys, voisiko myös kelirikonaikaisessa kantavuuden arvioinnissa hyödyntää 
paikkatietopohjaista maaston analysointia, jossa soratieverkolla olevien tienkohtien tilaa 
arvioitaisiin kohtaa ympäröivän maaston piirteiden perusteella. Kelirikon tapauksessa 
kantavuuteen vaikuttaa kuitenkin maaston kosteusolosuhteiden lisäksi olennaisesti myös 
roudan muodostuminen ja sulaminen, jotka ovat hyvin vaikeasti mallinnettavia prosesseja 
(Belt ym. 1999). Tämä tekee kelirikonaikaisen kantavuustilan arvioinnin säätilan kehi-
tyksen ja maaston piirteiden perusteella huomattavan paljon monimutkaisemmaksi kuin 
pelkkään maaston kosteuteen perustuva kantavuuden arviointi.  
 
Kelirikon aikaan osaa soratieverkosta havainnoidaan tiestön ylläpidon yhteydessä enem-
män tai vähemmän jatkuvasti, ja kelirikon tarkan sijainnin reaaliaikainen ilmoittaminen 
havainnoinnin yhteydessä tapahtuu rutiininomaisesti esimerkiksi kelirikkoinventoinnin 
yhteydessä (Hakala ja Onkila 2017). Tämä voisi luoda edellytykset toteuttaa maaston 
analysointiin perustuva kantavuustilan arviointi sorateiden tapauksessa niin, että aktiivi-
sesti havainnoidulla tiestöllä tehtyä kelirikkohavaintoja yleistettäisiin muulle tieverkolle 
maastossa ilmeneviä yhteneväisyyksiä hyödyntäen, jolloin tarvetta kantavuustilan ja 
säänkehityksen yhteyden tuntemiselle ei esiintyisi. 
 
Työssä pyritään valottamaan kyseisen menettelytavan toimivuuden edellytyksiä muodos-
tamalla kuva siitä, kuinka vahva korrelaatio kelirikon ja maaston välillä vallitsee, ja sal-
liiko paikkatietoanalyysi maaston piirteiden niin tarkan määrittelyn kuin lähestymistapa 
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edellyttäisi. Tämä tehtiin tarkkailemalla sorateillä sijaitsevien tienkohtien lähimaastoa ja 
kelirikkotilaa ja selvittämällä, missä määrin tilan poikkeaminen kohtien välillä on selitet-
tävissä maaston eroavaisuuksiin perustuen.  
 
Kelirikon muodostumiseen vaikuttavia maastonpiirteitä, ja näiden sekä kelirikkotilan vä-
lillä vallitsevia yhteyksiä selvitettiin kirjallisuudesta ja asiantuntijahaastatteluilla, ja tar-
kasteltavien kohtien maastoa analysoitiin ja vertailtiin paikkatiedon avulla. Näin saadun 
tiedon perusteella pyrittiin muodostamaan kuva siitä, millainen yhteys maaston ja tien-
kohtien kelirikkotilan välillä tulisi vallita, ja tuloksia vertailtiin keväällä toteutetun keli-
rikkotilan seurannasta saatuihin havaintoihin. 
 
Siihen, miten kelirikon tila poikkeaa tienkohtien välillä, vaikuttaa kuitenkin maaston li-
säksi myös muita seikkoja, ja maaston ja kelirikon välisen yhteyden hyödynnettävyys 
riippuu olennaisesti siitä, missä määrin myös näiden vaikutusta kyetään arvioimaan. 
Tässä työssä keskitytään kuitenkin pelkästään maaston ja kelirikon välisen korrelaation 
tarkkailuun. Kyseinen yhteys toimii nimittäin esitetyn menettelytavan hyödynnettävyy-
den pääedellytyksenä, ja siitä tehtyjen havaintojen toivotaan tarjoavan perustan havain-
tojen yleistettävyyttä ja muiden kelirikkoon vaikuttavien seikkojen huomioon ottamista 
koskevalle jatkotutkimukselle. 
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2 Kelirikko ja sen synty 

2.1 Yleistä kelirikosta ja tien kosteusoloista 
 
Kelirikolla tarkoitetaan tien kantavuustilan heikkenemistä, joka seuraa kun tierakenteen 
vesipitoisuus kasvaa liian suureksi. Tämä tapahtuu yleisimmin keväällä, jolloin lumi ja 
jää tuottavat lämpötilan noustessa suuria määriä sulamisvesiä, samalla kun ne toimivat 
esteenä tieltä pois johtuvalle vedelle. Tässä työssä katsottiin perimmäisen syyn kelirikon 
muodostumiselle olevan se, että kevään olosuhteet saavat tierakenteeseen joutuvan ja 
sieltä poistuvan veden väillä vallitsevan tasapainon järkkymään. 
 
Tien kosteustilan muodostuminen 
Tierakenteeseen päätyy vettä joko veden sataessa suoraan tien pinnalle tai ojista imeyty-
mällä tapauksissa, joissa tieympäristöstä valuvan veden määrää kasvaa ojien välityskykyä 
suuremmaksi. Lisäksi kapillaariset voimat saattavat nostaa rakenteeseen kosteutta alla 
olevasta pohjamaasta. Tiehen nouseva vesi voi olla peräisin pohjavedestä, tai vaihtoeh-
toisesti maan sisäisistä, sivuttaissuuntaisista virtauksista, jotka kuljettavat kosteutta ym-
päröivästä maastosta. Se, kumpaan suuntaan kosteuden pystysuuntainen kulkeutuminen 
rakenteen ja pohjamaan välillä tapahtuu, määräytyy toisaalta näiden välisestä kosteuspi-
toisuuden erosta, toisaalta sen mukaan, millaiset kapillaarivoimat rakenteessa oleva maa-
aines aiheuttaa. (Doré ja Zubeck 2009)  
 
Tierakenteessa oleva vesi poistuu pääosin tien pinnalta haihtumalla tai alla olevaan poh-
jamaahan vajoamalla. Vajoamisen yhteydessä on myös mahdollista, että osa vedestä kul-
keutuu ojiin (Doré ja Zubeck 2009). Voidaan siis todeta, että tien kosteusolosuhteet ovat 
yhteydessä toisaalta vallitseviin sääoloihin ja tietä ympäröivään maastoon, toisaalta tien 
rakenteen laatuun ja kuivatuksen toimivuuteen. 
 

2.2 Kelirikon synty ja tähän vaikuttavat olosuhteet 
 
Tien routiminen 
Keväällä ylimääräisenä kosteuden lähteenä toimii tiessä oleva routa, joka sulaessaan va-
pauttaa tierakenteeseen suuria määriä vettä. Koska sulaminen alkaa tien pinnasta ja etenee 
alaspäin, jäätynyt tierakenne estää samalla rakenteessa olevaa vettä vajoamasta pohja-
maahan. Tiessä oleva routa onkin ehkä merkittävin tekijä kelirikon syntymisessä. (Belt 
ym. 1999) 
 
Tien routimisella tarkoitetaan talven aikana tapahtuvaa tiessä olevan ja sinne joutuvan 
kosteuden jäätymistä. Routimisen vaikeus riippuu siten siitä, missä määrin rakenteeseen 
kulkeutuu vettä ennen jäätymisen alkamista ja jäätymisen aikana. Syksyn ja alkutalven 
sadannan lisäksi pohjavedestä kapillaarisesti nousevalla vedellä on suuri merkitys roudan 
muodostumiselle. Pohjavedestä nousevan veden vaikutus perustuu siihen, että jäätymisen 
yhteydessä jäätymisrintaman alapuolella oleva vesi sitoutuu kiinteässä muodossa tiera-
kenteeseen ja aiheuttaa negatiivisen huokosvedenpaineen, mikä nostaa jatkuvasti jääty-
misrintamalle alapuolella olevaa, sulassa muodossa olevaa vettä. (Belt ym. 1999, Doré ja 
Zubeck 2009) Vastaavanlainen ilmiö saattaa esiintyä myös maansisäisten sivuttaissuun-
taisten virtausten yhteydessä, sillä myös tässä tapauksessa juoksevaa vettä johtuu jatku-
vasti tien alapuolella olevaan pohjamaahan (Saarenketo 2005). 
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Ratkaisevaa routimisen määrän kannalta on luonnollisesti talvella esiintyvän pakkasen 
määrä, mutta merkitystä on lisäksi sillä, miten suuria lämpötilaheilahteluja jäätymisai-
kana esiintyy. Vuorottelevat jäätymisen ja sulamisen jaksot mahdollistavat nimittäin, että 
rakenteeseen sitoutuu suurempi määrä kosteutta kuin tapauksessa, jossa tie jäätyy kerralla 
ja säilyy jäätyneenä kevääseen asti. (Belt ym. 1999) Roudan määrä riippuu siten jokseen-
kin monimutkaisella tavalla sekä jäätymisaikana että sitä ennen vallitsevista kosteus- ja 
lämpötilaolosuhteista. 
 
Sulamisajan olosuhteet 
Kelirikon lopullinen vaikeus riippuu kuitenkin myös roudan sulamisen aikana vallitse-
vista olosuhteista. Se, missä määrin tielle kertyy sulamisvettä sekä se, missä määrin tien 
kuivatuksen toimiminen estyy, riippuu tiellä, ojissa ja tien ympäristössä olevan jään ja 
lumen määrästä. Lumen ja jään vaikutus rakenteen vesipitoisuuteen on kuitenkin myös 
vahvasti sidoksissa sulamisajan kosteus- ja lämpötilaolosuhteisiin. 
 
Lämpötilan nopean nousun seurauksena routa saattaa sulaa nopeasti ja haihtuminen olla 
niin tehokasta, että kelirikko-ongelmilta vältytään. Kuitenkin esimerkiksi runsaslumisen 
talven jälkeen vaikutus saattaa olla täysin vastakkainen, sillä tällöin nopeus, jolla sula-
misvesiä kertyy, on usein huomattavasti suurempi kuin haihtumisen ansiosta tapahtuva 
kuivuminen. Omanlaisensa ja potentiaalisesti yhtä vastakkaiset vaikutukset on sateella, 
sillä myös sade edistää roudan sulamista, mutta kasvattaa samalla rakenteen vesipitoi-
suutta. (Belt ym. 1999) 
 
Olennainen merkitys sen kannalta, millaiseksi lopullinen kelirikon aikainen kantavuus 
kehittyy, on myös tien rakenteen laadulla ja vahvuudella, sillä tämä määrittelee hyvin 
pitkälti sen, kuinka lähelle tien pintaa kosteus nousee (Doré ja Zubeck 2009). Lisäksi 
tiellä kulkevan liikenteen aiheuttama kuormitus saattaa vaikuttaa kosteuden rakenteen si-
säiseen sijoittumiseen, ja siten myös tienpinnan kantavuuteen (Vuorimies ym. 2009). 
 
Kelirikkoon vaikuttavat olosuhteet 
Siihen, miten vaikea kelirikosta tulee vaikuttaa siis toisaalta tien routimisen määrä ja toi-
saalta se, millaiset olosuhteet roudan sulamisen aikana vallitsee. Kummankin vaiheen 
merkitys kelirikon kannalta riippuu vaiheen aikana vallitsevista lämpötila- ja kosteusolo-
suhteista, jotka vuorostaan määräytyvät säätilan kehityksestä, ympäröivästä maastosta ja 
tien ominaisuuksista. Tiehen liittyvistä ominaisuuksista kelirikon kannalta tärkeimmät 
ovat rakenteen laatu, kuivatuksen toimivuus ja tietä käyttävän liikenteen kuormittavuus. 
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3 Kelirikkoon vaikuttavien maasto-ominaisuuksien 
määrittäminen 

3.1 Kelirikkoon vaikuttavien maasto-ominaisuuksien tunnista-
minen 

 
Työn tavoitteena oleva maaston ja kelirikon väillä vallitsevan yhteyden selvittäminen 
edellytti, että tunnistetaan ne maaston piirteet, joilla on vahvin ja selkeästi omanlainen 
vaikutuksensa määrätyssä tienkohdassa esiintyvään kelirikkoon. Piirteet oli lisäksi täs-
mennettävä selkeiksi maastoa kuvaaviksi ominaisuuksiksi, jotka olisivat mitattavissa 
paikkatietojärjestelmiä hyödyntäen. Kuten aiemmin todettiin, se, millaisena kelirikko 
määrätyllä paikalla ja hetkellä ilmenee, riippuu niistä kosteus- ja lämpötilaolosuhteista, 
joille tierakenne talven ja kevään aikana altistuu. Maasto-ominaisuuksien määrittelemi-
sen lähtökohdaksi otettiin siten sen selvittäminen, mitkä maaston piirteet voisivat vaikut-
taa kyseisiin olosuhdetekijöihin. 
 
Kosteusolosuhteisiin vaikuttavat maasto-ominaisuudet 
Tierakenteen kosteusolosuhteisiin vaikuttavien piirteiden selvittäminen pohjautui Ahon 
ja Saarenkedon (2005) kehittelemään luokitteluun, jossa määritellään kelirikon esiinty-
misen kannalta tyypillisimmät maastotapaukset. Luokitteluperusteina käytetään maaston-
muotoa, maaperää ja ympäristön kosteutta. Kuhunkin luokittelun tapaukseen liittyy oma 
tapansa, jolla kyseiset piirteet saavat aikaan kelirikon kannalta otollisten kosteusolosuh-
teiden syntymisen. Tien kosteusolosuhteiden kehitys, ainakin siltä osin kuin kelirikon 
syntymisen kannalta olennaista, nähtiin siten määräytyvän kyseisten piireteiden perus-
teella.  
 
Luokittelussa sillä, että maasto luokitellaan kosteaksi, ilmaistaan että maasto on luonteel-
taan tavanomaista kosteampi, kuten esimerkiksi soisen maaston tapauksessa. Näin mää-
ritellyn kosteuden nähtiin kuitenkin työssä pohjimmillaan määräytyvän kahden muun 
piirteen, eli maastonmuodon ja maaperän perusteella, ja näiden lisäksi sen, miten lähellä 
tien pintaa pohjavesi sijaitsee. Kosteusolojen kannalta olennaisiksi maaston ominaisuuk-
siksi määritettiin siten maaperä, pohjaveden läheisyys ja maastonmuoto. 
 
Maastonmuoto on kuitenkin jokseenkin laaja käsite, ja työn tarkoitusten koettiin edellyt-
tävän tätä hieman täsmällisemmin kuvaavien ominaisuuksien määrittämistä. Saarenke-
don luokitteluun ja alustaviin havaintoihin pohjautuen selvitettiin kelirikon kannalta tyy-
pillisimmät maastonmuodon tapaukset. Tällaisia nähtiin työssä olevan tapaus, jossa tien-
kohta sijaitsee hyvin tasaisessa maastossa sekä tapaus, jossa kohta sijaitsee rinteessä poi-
kittain viettosuuntaan nähden. Lisäksi kelirikkoa ilmenee yleisesti kohdissa, joissa rinne 
vaihtuu nopeasti tasaisemmaksi maastoksi.  
 
Saarenkedon luokittelussa maastonmuodon merkitys kelirikon muodostumisen kannalta 
on lähinnä se, että se vaikuttaa ympäristössä virtaavien vesien liikkeisiin. Maastonmuotoa 
kuvaavien ominaisuuksien täsmentämiseksi lähdettiin tästä syystä selvittämään, mikä 
voisi kussakin tapauksessa vaikuttaa siihen, miten voimakkaana tapauksessa esiintyvä 
veden virtaamiseen liittyvä ilmiö ilmenee.  
 
Rinne-tapauksessa kelirikon synnyn taustalla on ilmiö, jossa tie toimii ”patona” rinteessä 
valuville pinta- ja pohjavesille. Veden patoutumisen voimakkuuteen nähtiin vaikuttavan 
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osaltaan rinteen jyrkkyyden, ja osaltaan sen, missä määrin rinteessä liikkuva vesi kerään-
tyy tarkastelevalle kohdalle. Sen, missä määrin vettä kerääntyy, nähtiin vuorostaan riip-
puvan kohdan korkeusasemasta suhteessa muuhun rinteeseen sekä siitä, missä määrin 
rinteen muoto mahdollistaa veden kulkeutumisen sivuttaissuuntaisesti pääviettosuuntaan 
nähden. Patoutumiseen nähtiin myös olennaisesti vaikuttavan tien suuntautuminen rin-
teen viettosuuntaan nähden. 
 
Tasamaaston tapauksessa epäsuotuisat kosteusolosuhteet aiheutuvat, kun maaston kalte-
vuuden puute estää tieympäristön tehokkaan kuivatuksen. Ilmiöön nähtiin vaikuttavan 
sen, kuinka vähäistä maaston korkeusvaihtelu on, sekä kuten edellisessä tapauksessa sen, 
missä määrin tienkohtaan kerääntyy vettä lähimaastosta. Myös tässä tapauksessa lienee 
siten olennaista, miten korkealla tienkohta sijaitsee lähiympäristöönsä nähden, ja missä 
määrin maasto sallii kohtaan päin suuntautuvan veden virtaamisen. 
 
Loivenevassa rinteessä sijaitsevan kohdan tapauksessa kelirikon kannalta otollisten kos-
teusolosuhteiden oletettiin syntyvän yllä mainittuihin tapauksiin liittyvien ilmiöiden yh-
distelmänä; rinnettä pitkin kulkeutuu vettä, jonka eteneminen hidastuu rinteen loiventu-
essa, ja aiheuttaa veden kerääntymisen loiventuvaan kohtaan. Kerääntymisen voimakkuu-
teen nähtiin siten vaikuttavan samat maastonmuodon piirteet kuin kahdessa muussa ta-
pauksessa, mutta merkitystä nähtiin olevan myös sillä, kuinka äkillisesti veden virtaus 
hidastuu, eli kuinka nopeasti rinteen loiventuminen tapahtuu.  
 
Tämän alustavan analyysin perusteella tärkeimpien maastonmuotoon liittyvien ominai-
suuksien nähtiin olevan 
• vieton suuruus, joka määrittelee rinne-tapauksessa virtauksen nopeuden ja tasamaa-

tapauksessa sen, miten viipyilevää veden poistuminen tarkasteltavasta kohdasta on 
• vieton loivenemisen nopeus, joka määrää virtauksen hidastumisen nopeuden loiven-

tuvan rinteen tapauksessa 
• korkeusasema lähiympäristöön nähden ja lähiympäristön tasaisuus, jotka mää-

rittävät sen, missä määrin ympäröivän maaston vesi pääsee valumaan tarkastelukoh-
taan  

• tien suuntaus rinteeseen nähden, joka on tärkeä seikka ”patoutumisvaikutuksen” 
kannalta. 

 
Lämpötilaolosuhteisiin vaikuttavat maasto-ominaisuudet 
Maaston vaikutuksen tienkohdassa vallitsevaan lämpötilaan nähtiin liittyvän siihen, mil-
laisen mikroilmaston maasto luo kullekin kohdalle. Mikroilmastoon vaikuttavat mm. suh-
teellinen korkeus, rinteen viettosuunta ja puuston varjostavuus (Elomaa). Nämä kolme 
tekijää nähtiin työssä lämpötilaolosuhteiden kannalta merkittävimmiksi. 
 
Rinteen viettosuunta ja puuston varjostavuus vaikuttavat tienkohdan saaman suoran au-
ringonvalon määrään. Puuston varjostavuuden määrittelee vuorostaan puuston korkeus ja 
tiheys, sekä sen sijoittuminen ilmansuuntaan nähden. Myös tien suuntauksella on merki-
tystä, sillä metsäisissä kohdissa auringonvalon määrä riippuu hyvin pitkälti siitä, miten 
aurinko pääsee paistamaan tien muodostamaa käytävää pitkin. (Elomaa, Hakala ja Onkila 
2017) 
 
Suhteellisen korkeusaseman merkitys on vahvimmillaan yöllä, jolloin kylmä ilma kerään-
tyy alaviin maastonkohtiin. Ilmiön voimakkuuteen vaikuttavat rinteiden jyrkkyys ja se, 
kuinka suurelta alueelta keskimääräistä kylmempää ilmaa kerääntyy. Tienkohdan yöläm-
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pötila riippuu hyvin vahvasti sen korkeusasemasta kylmää ilmaa keräävään laaksoon näh-
den. (Elomaa). Kohdassa koettuun yölämpötilaan vaikuttaa siis toisaalta se, kuinka ”jyr-
kästä” ja laajasta laaksosta on kyse, ja toisaalta se, mille korkeudelle tarkasteltava kohta 
sijoittuu laaksoon nähden.  
 
Työssä lämpötilaolosuhteiden kannalta olennaisimpien maasto-ominaisuuksien katsottiin 
siten olevan rinteen viettosuunta, puuston varjostavuus, tien suuntautuminen ja tien-
kohdan suhteellinen korkeusasema. 
 

3.2 Paikkatietoaineisto ja -ohjelmat  
 
Paikkatieto on maantieteelliseen sijaintiin sidottua tietoa, joka kuvaa kunkin sijainnin tiet-
tyä ominaisuutta. Paikkatietoon liittyviä analyysejä käytetään mm. luonnonvarjojen hyö-
dyntämisen ja maankäytön suunnittelussa, joissa yleisiä tarkasteltavia ominaisuuksia ovat 
esimerkiksi korkeusasema, kasvillisuuden tyyppi tai erilaiset väestöä kuvaavat suureet. 
Paikkatieto-ohjelmalla tieto voidaan havainnollistaa karttoina, minkä jälkeen tietoa voi-
daan analysoida sen perusteella, miten se suhtautuu muuhun paikkatietoon, tai mahdolli-
siin muihin tutkimuksen kannalta merkityksellisiin kohteisiin. Usein halutaan esimerkiksi 
vertailla jonkin paikkatieto-ominaisuuden saamia arvoja kunkin tarkasteltavan kohteen 
läheisyydessä, mutta vain niitä kohteita jotka täyttävät jollekin muulle ominaisuudelle 
määritellyt ehdot. (Blomqvist ja Johansson 2004) 
 
Paikkasidonnainen data esiintyy joko kokonaisen alueen kattavana ja jokaiselle alueen 
pisteelle oman arvon määrittelevänä rasteritietona tai yksittäisiä, täsmällisiä sijainteja ja 
niiden omaavat arvot määrittelevänä vektoritietona. Se, millä tarkkuudella ja kuinka usein 
tietoa kerätään, vaihtelee. Tämä riippuu muun muassa alueen sijainnista sekä tiedon tyy-
pistä ja käyttötarkoituksesta. Suomen maastoa ja asutusta kuvaavaa paikkadataa kerätään 
ja ylläpidetään usean eri tahon toimesta, joista tärkeimmät ovat Maanmittauslaitos ja Geo-
loginen Tutkimuskeskus. (Blomqvist ja Johansson 2004) 
 

3.3 Maasto-ominaisuuksien mittaaminen paikkatiedon avulla 
 
Maasto-ominaisuuksien paikkatietopohjaisen määrittelemisen mahdollistamiseksi omi-
naisuudet oli ensin muutettava paikkatiedoin mitattavissa oleviksi suureiksi. Näiden oli 
kuvattava ominaisuuksia mahdollisimman täsmällisellä ja yksiselitteisellä tavalla, sillä 
niiden oli määrä toimia toisaalta kohteiden alustavan valikoinnin pohjana, toisaalta koh-
tien keskinäisen vertailun perustana. Suureiden määrittelyyn vaikuttivat luonnollisesti 
myös paikkatiedon analyysimenetelmien sekä paikkatiedon laadun luomat mahdollisuu-
det ja rajoitteet. Lisäksi tarkasteltavien kohteiden sekä käsiteltävän aineiston suuri määrä 
loi tarpeen pitää suureet mahdollisimman helposti käsiteltävinä. Tästä syystä pyrittiin 
muodostamaan mahdollisimman yksinkertaisia suureita, ja tarvittaessa käyttämään use-
ampaa suuretta yksittäisen maasto-ominaisuuden kuvaamiseen.  
 
Suureiden mittaaminen edellytti, että ensin hieman täsmennettiin analysoitavien tienkoh-
tien ja niiden lähiympäristön määrittelemiä. Tienkohtia tarkasteltiin tien keskilinjalla, ke-
lirikkoaltista kohtaa kuvaavan tieosoitevälin keskikohdassa sijaitsevina ”tiepisteinä”. 
Kunkin kohteen lähimaastoa tarkasteltiin tiepisteestä 50 metrin säteen sisälle rajoittuvan 
”tarkastelukehän” avulla. Alla on kuvattu, miten mitattavan suureen kehittäminen toteu-
tettiin kunkin maasto-ominaisuuden tapauksessa. 
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3.3.1 Kosteusolosuhteisiin liittyvien ominaisuuksien mittaaminen 
Maaperä 
Tienkohtien maaperä selvitettiin Geologisen tutkimuskeskuksen 1:20 000 -mittakaavai-
sen maaperäkartan avulla. Maaperäkartta määrittelee pohjamaan maalajin erikseen 0,4–
0,9 ja 1 metrin syvyyksille. Kohteen pohjamaan maalaji määriteltiin sen perusteella, 
minkä lajiseksi maaperäkartta määrittelee tiepisteen pohjamaan mainituilla syvyyksillä.  
 
Tarkastelualueesta saatavilla olevan maaperäkartan tarkkuus soveltunee parhaiten alueel-
lisiin tarkasteluihin, ja sen perusteella tehdyt pistemäiset havainnot saattavat olla jokseen-
kin epäluotettavia. Koska työn tapauksessa nähtiin riittävän, että kohteet ryhmitellään 
karkeasti maalajien mukaan, saavutettu tarkkuus ja varmuus koettiin riittäväksi. Kuiten-
kin nähtiin tarpeelliseksi varmistaa maastotarkasteluiden yhteydessä, että kohteen maalaji 
vastasi kutakuinkin maaperäkartan avulla määriteltyä.  
 
Pohjaveden ja tienkohdan välinen korkeusero 
Pohjaveden pinnan korkeusasemasta ei ollut saatavissa sellaista tarkkuutta omaavaa ai-
neistoa kuin pohjaveden tason analysointi olisi edellyttänyt. Kelirikon kannalta merkityk-
selliseksi nähtiin kuitenkin lähinnä ne tapaukset, joissa pohjavesi sijaitsee hyvin lähellä 
tien pintaa. Tällaisten tapausten arveltiin olevan tunnistettavissa jokseenkin luotettavasti 
sen perusteella, miten suuri korkeusero tienkohdan ja lähimpänä sijaitsevan järven tai 
suon välillä vallitsee. Oletettiin nimittäin, että jollei kohdan ja vesistön välissä esiinny 
selkeää vedenjakajaa, on pohjaveden pinta kutakuinkin samalla tasolla vesistön pinnan 
kanssa myös tienkohdan kohdalla. 
 
Pohjaveden ja kohteen välinen korkeusero määritettiin siis mittaamalla tienkohdan ja tätä 
lähimpänä olevan suon tai järven korkeusaseman erotus. Järvien ja soiden sijainnit saatiin 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta, ja niiden korkeusasema määritettiin saman 
tahon tuottaman maastomallin avulla. Lisäksi analysoitiin tienkohdan ja pintaveden vä-
lissä olevan maaston topografiaa mahdollisen vedenjakajan tunnistamiseksi. Jos väli-
maastossa ei todettu olevan selkeää vedenjakajaa, tulkittiin kohdan ja pintaveden välisen 
korkeuseron edustavan kohdan ja pohjaveden pinnan korkeuseroa. Näin määritelty kor-
keusero ei todennäköisesti kykene kuvaamaan todellista korkeuseroa kovin luotettavasti, 
mutta menetelmän nähtiin mahdollistavan niiden tapausten tunnistamisen, joissa pohja-
vesi on lähellä tien pintaa, mikä koettiin työn tapauksessa riittäväksi.  
 
Maastonmuoto 
Kuten aiemmin todettiin, maastonmuodon merkitys perustuu siihen, miten se vaikuttaa 
maastossa virtaavaan veteen. Tämän nähtiin riippuvan maaston yleisestä vietosta, vieton 
loivenemisen nopeudesta ja siitä, missä määrin tarkasteltavaan kohtaan kerääntyy vettä 
lähiympäristöstä. Yleinen vietto määriteltiin työn tapauksessa kohteen tarkastelukehän 
keskimääräisenä jyrkkyytenä. Tämä tehtiin määrittämällä paikkatieto-ohjelmalla vieton 
suuruus korkeusrasterin kunkin solun kohdalla, ja laskemalla tarkastelukehän sisällä ole-
vien solujen vieton keskiarvo. 
 
Muita virtausolosuhteisiin vaikuttavia ominaisuuksia selvitettiin analysoimalla maaston 
kaarevuutta. Kaarevuustarkastelu on yleisesti etenkin rinteiden virtausolosuhteiden ana-
lysointiin käytetty paikkatietomenetelmä. Ohjelma laskee tällöin maaston viettosuunnan 
kunkin korkeusrasterin solun kohdalla ja määrittelee viettosuunnan mukaisen myötä- ja 
poikkikaarevuuden (eng. profile and planform curvature, ks. kuva 3.1). Myötäkaarevuus 
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kuvaa vieton suuntaista kaarevuutta, poikkikaarevuus sen sijaan tätä vasten kohtisuoraa 
kaarevuutta, eli rinteen sivuttaissuuntaista kaartumista pääasialliseen viettosuuntaan näh-
den. Kaarevuus ilmaisee vieton muutoksen suuruutta sekä sen, kumpaan suuntaan muutos 
tapahtuu. Positiivinen kaarevuus merkitsee myötäkaarevuuden tapauksessa koveraa eli 
loivenevaa rinnettä, negatiivinen puolestaan kuperaa eli jyrkkenevää rinnettä. (Esri 2017) 
 

Kuva 3.1. Rinteen kaarevuuden määrittely. Yllä olevat esimerkit kuvaavat rinteen myö-
täkaarevuutta, alla olevat poikkikaarevuutta. (Esri 2017) 

 
Tarkastelukehien myötäkaarevuutta käytettiin erottelemaan suoran ja loiventuvan rinteen 
tapaukset toisistaan, sekä yhdessä keskimääräisen jyrkkyyden kanssa arvioimaan loiven-
tumisen voimakuutta. Poikkikaarevuudella arvioitiin puolestaan sitä, miten voimakkaasti 
rinteessä valuva vesi kerääntyy tarkasteltavaan kohtaan.  
 
Vähäisen vieton tapauksessa, jolloin maasto voidaan tulkita tasamaastoksi, selkeää viet-
tosuuntaa ei välttämättä ole. Tällöin ei myöskään ole kovin yksiselitteistä, minkä suun-
taista kaarevuutta myötä- ja poikkikaarevuus ilmaisevat. Koska tasaisessa maastossa ke-
rääntymisen on mahdollista tapahtua kaikista suunnista, katsottiin että veden kerääntymi-
sen voimakkuuden arvioinnin tulisi tasaisessa maastossa perustua kummankin kaarevuus-
tyypin yhteistarkasteluun. Tällöin keräävyysolosuhteiden arvioinnin nähtiin olevan mah-
dollista ilman että tiedetään tarkalleen, minkä suuntaista kaarevuutta kumpikin kaare-
vuustyyppi ilmaisee. 
 
Kohteiden lähimaaston myötä- ja poikkikaarevuutta arvioitiin tarkastelukehän sisälle jää-
vien rasterisolujen myötä- ja poikkikaarevuuksien keskiarvon perusteella. Tarkasteluke-
hän sisälle jäävä maasto kaartuu kuitenkin harvoin kovin yhteneväisellä tavalla, ja kaare-
vuus saattaa paikoin poiketa huomattavasti kehän keskimääräisestä kaarevuudesta. Sitä, 
missä määrin kaarevuus poikkeaa keskiarvosta, selvitettiin tarkastelukehän solujen 
myötä- ja poikkikaarevuuksien keskihajonnan avulla. 
 
Keskihajonta ei kuitenkaan kerro täsmälleen, millä tavalla kaarevuus poikkeaa keskiar-
vosta tarkastelukehän kussakin kohdassa eli sitä, miten muoto poikkeaa keskiarvon pe-
rusteella oletetusta muodosta. Sen sijaan matala keskihajonta ilmaisee, että maasto kaar-
tuu jokseenkin tasaisesti, jolloin kaarevuuden keskiarvon voidaan olettaa kuvaavan tar-
kastelukehän sisälle jäävän maaston todellista muotoa melko tarkasti. Koska tarkastelu-
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kehän maasto kaartuu tällöin kokonaisuudessaan jokseenkin yhtenäisellä tavalla, myös-
kään veden liikkeisiin vaikuttavia poikkeavuuksia ei tulisi esiintyä mainittavissa määrin. 
Kaarevuuden keskihajonnan ollessa pieni veden kerääntymisen olosuhteiden voitaneen 
siis olettaa olevan arvioitavissa melko luotettavalla tavalla keskimääräisen kaarevuuden 
perusteella.  
 
Työssä nähtiin siten maastonmuodon kannalta olennaisten maasto-ominaisuuksien ole-
van määritettävissä tarkastelukehän keskimääräisen vieton sekä keskimääräisen myötä- 
ja poikkikaarevuuden perusteella. Tämä edellyttää kuitenkin myös kaarevuuksien keski-
hajonnan mittaamista, ja että rajaudutaan sellaisten tapausten tarkasteluun, joissa keski-
hajonta on pieni. Kyseisen rajauksen ei kuitenkaan analysoitavien tienkohtien suuren 
määrän vuoksi kovin suurissa määrin nähty vaikuttavan työn lopputulokseen.  
 

3.3.2 Lämpötilaolosuhteisiin liittyvien ominaisuuksien mittaaminen 
Puuston varjostavuus 
Tienkohtien varjoisuutta arvioitiin selvittämällä kuinka suuri osuus kohdan lähiympäris-
töstä on metsän peittämää. Tähän tarkoitukseen käytetty maastotietokanta ei suoraan ku-
vaa metsän peittämiä alueita, vaan sisältää erilaisia avoimia alueita, joiden ulkopuolelle 
jäävä alue määritellään metsäksi. Varjoisuus määritettiin siten laskemalla tarkastelukehän 
sisällä olevan avoimen alueen pinta-ala, ja määrittämällä tämän osuus tarkastelukehän 
kokonaisalasta. 
 
Suhteellinen korkeusasema 
Korkeusaseman lämpötilavaikutuksen todettiin aiemmin liittyvän siihen, mille korkeu-
delle tienkohta sijoittuu maastossa esiintyviin kylmää ilmaa kerääviin laaksoihin nähden. 
Työssä laakson katsottiin olevan alue, joka sijaitsee keskimääräistä matalammalla niin 
lähimaaston kuin laajemmankin alueen suhteen katsottuna. Paikkatietotarkastelussa laak-
soiksi määriteltiin siten niistä maaston pisteistä koostuvat alueet, joiden korkeusasema oli 
sekä lähimaaston että hieman suuremman alueen kesimääräistä korkeutta alhaisempi. 
Tienkohdan suhteellinen korkeusasema mitattiin niin, että määritettiin korkeusero kohdan 
ja tätä lähimpänä sijaitsevan laakson välillä. 
 
Rinteen viettosuunta 
Paikkatieto-ohjelma määrittelee maaston viettosuunnan astelukuna erikseen kullekin kor-
keusaineiston solulle, ja maaston epäsäännöllisyyksistä johtuen kyseinen asteluku saattaa 
vaihdella huomattavasti tietyn alueen sisällä. Maastonmuodon analysoinnin yhteydessä 
tehdystä rajauksesta kuitenkin seuraa, että työssä tarkastellaan ainoastaan enemmän tai 
vähemmän yhdensuuntaisesti viettävissä rinteissä sijaitsevia tienkohtia. Tällöin rinteen 
viettosuunnan katsottiin kohtalaisella luotettavuudella olevan määritettävissä niin, että 
lasketaan tarkastelukehään sisältyvien solujen viettosuunnan keskiarvo. 
 
Taulukko 3.1 sisältää yhteenvedon kaikista paikkatietoanalyysin yhteydessä mitatuista 
suureista. 
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Taulukko 3.1. Yhteenveto työssä mitatuista maasto-ominaisuuksista.  

 
  

Ominaisuus Suure Havainnointiyksikkö
Maalaji 0,4-0,9 m Tiepiste
Maalaji 1 m Tiepiste
Vieton keskiarvo Tarkastelukehä
Myötäkaarevuuden keskiarvo Tarkastelukehä
Poikkikaarevuuden keskiarvo Tarkastelukehä
Myötäkaarevuuden keskihajonta Tarkastelukehä
Poikkikaarevuuden keskihajonta Tarkastelukehä

Pohjaveden läheisyys Korkeusero lähimpään vesistöön Tiepiste
Puuston varjostavuus Avoimen maaston osuus Tarkastelukehä
Suhteellinen korkeusasema Korkeusero lähimpään laaksoon Tiepiste
Rinteen viettosuunta Viettosuunnan keskiarvo Tarkastelukehä

Maaperä

Maastonmuoto
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4 Tarkastelukohteiden valinta ja esittely 

4.1 Tarkasteltaville tienkohdille asetetut vaatimukset 
 
Tutkimukselle asetettu tavoite edellytti työssä tarkasteltavilta tienkohdilta toisaalta, että 
mahdollinen maaston ja kelirikon välinen yhteys kävisi riittävän suurella luotettavuudella 
ilmi kelirikosta tehdyistä havainnoista, ja toisaalta että kohtien lähimaaston perusteella 
pystyttäisiin arvioimaan, miten maaston poikkeavuuksien tulisi vaikuttaa kelirikkoon. 
 
Maaston ja kelirikon välisen yhteyden näkymisen havaitussa kelirikossa nähtiin edellyt-
tävän, että kelirikkotilan kohtien väliset poikkeavuudet johtuvat ainoastaan maaston eroa-
vaisuuksista. Kuten aiemmin todettiin, kelirikko riippuu kuitenkin ympäröivän maaston 
lisäksi myös tien rakenteesta, kuivatuksen toimivuudesta, tietä käyttävästä liikenteestä ja 
säätilan kehityksestä. Näiden olosuhteiden vaikutuksen minimoimiseksi niiden oli kai-
kissa kohteissa vastattava mahdollisimman hyvin toisiaan. Näin kyseisten olosuhteiden 
vaikutuksen oletettiin jäävän niin pieneksi ja satunnaiseksi, että selkeän maaston ja keli-
rikon välillä vallitsevan yhteyden tunnistaminen on olosuhteiden vaikutuksesta huoli-
matta mahdollista, jos tarkasteluun sisältyy riittävä määrä kohteita.  
 
Työssä tarkasteltavien kohtien tierakenteen, kuivatuksen toimivuuden sekä liikenteen 
määrän ja koostumuksen oli siis vastattava mahdollisimman hyvin toisiaan. Säätilan suh-
teen oletettiin, että tienkohtien sijaitessa rajatulla alueella, ilmaston voitiin olettaa olevan 
kaikissa kohdissa sama, ja että säätilan eroavaisuudet riippuvat tällöin ainoastaan kohtien 
mikroilmastosta. Koska mikroilmasto taas riippuu ainoastaan maaston ominaisuuksista, 
säätilassa esiintyvien eroavaisuuksien nähtiin siten tulevan otetuiksi huomioon mikroil-
mastoon vaikuttavien maaston ominaisuuksien tarkkailun myötä.  
 
Sen arvioiminen, miten maaston poikkeavuuksien tulisi vaikuttaa kohdissa esiintyvään 
kelirikkoon, edellytti että maasto-ominaisuuksien ja kelirikon välisiä yhteyksiä oli pys-
tyttävä arvioimaan. Kuten aiemmin todettiin, kelirikon vaikeus riippuu siitä, millaiset olo-
suhteet roudan muodostumisen ja sen sulamisen aikana vallitsevat. Tämä tarkoittaa, että 
kunkin maasto-ominaisuuden ja kelirikon välillä vallitseva yhteys riippuu siitä, miten 
ominaisuus vaikuttaa kummassakin vaiheessa vallitseviin olosuhteisiin. Todettiin kuiten-
kin myös, että roudan muodostuminen on erittäin monimutkainen prosessi, ja työssä sen 
selvittäminen, millainen vaikutus kullakin maasto-ominaisuudella on roudan muodostu-
miseen, ei ollut mahdollista.  
 
Koska maaston ja roudan muodostumisen yhteyttä ei työssä pystytty arvioimaan, tarkas-
teltavien tienkohtien sulamista edeltävän routimistilan oli oltava mahdollisimman saman-
lainen. Tällöin kelirikossa ilmenevien eroavaisuuksien nähtiin nimittäin riippuvan aino-
astaan sulamisaikaisissa olosuhteissa ilmenevistä eroavaisuuksista. Tässä tapauksessa 
oletettiin, että kelirikkotilan arviointi voisi tapahtua ainoastaan sen perusteella, millaisia 
eroavaisuuksia kohtien välillä esiintyy niissä maasto-ominaisuuksissa, jotka vaikuttavat 
sulamisaikaisiin olosuhteisiin. 
 
Tarkasteltavien kohteiden samanlainen routimistila nähtiin taas voitavan varmistaa takaa-
malla että ne maasto-ominaisuudet, jotka vaikuttavat roudan muodostumisen aikana val-
litseviin olosuhteisiin, vastaavat tienkohdissa mahdollisimman hyvin toisiaan. Kuten 
aiemmin todettiin, routimistila riippuu monimutkaisella tavalla roudan muodostumisen 
aikana vallitsevista hydrologisista- ja lämpötilaolosuhteista, joihin jokainen työssä mää-
ritelty kelirikkoon vaikuttava maasto-ominaisuus vaikutti tavalla tai toisella. Tästä syystä 
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katsottiin, että kohtien routimisolosuhteiden yhteneväisyys oli saavutettavissa ainoastaan 
niin, että niiden lähimaastot vastasivat mahdollisimman hyvin toisiaan kaikkien työssä 
tarkasteltavien ominaisuuksien suhteen.  
 

4.2 Tarkastelukohteiden valikointi 
 
Tutkimusta varten valikoitavien tarkastelukohteiden tuli edustaa sellaisia sorateillä sijait-
sevia kelirikkoalttiita kohtia, joissa kelirikon muodostumisolosuhteet olivat mahdollisim-
man samanlaiset. Kyseisen ehdon täyttäviä kohteita oli oltava riittävä määrä, jotta mah-
dollinen kelirikon ja maaston välinen yhteys olisi riittävän luotettavasti todettavissa. Li-
säksi tutkimusasetelma edellytti, että kohteiden oli sijaittava niin lähellä toisiaan, että 
kohteissa voitiin olettaa vallitsevan samanlaiset sääolosuhteet. 
 
Sorateiden kelirikkoalttiiden kohtien määritteleminen tapahtui etsimällä Liikenneviraston 
kelirikkoinventointiaineistosta ne soratieverkon kohdat, joilla yleisimmin todetaan keli-
rikkoa. Varsinaiseen valikointiin otettavat tarkastelukohteet määriteltiin valitsemalla ku-
takin kelirikkoaltista tieverkon kohtaa edustava, yksittäisen tieosoitteen määrittelemä 
piste. Kyseinen piste määritteli tarkastelukohteen tarkan sijainnin, jota sitten tarpeen mu-
kaan laajennettiin käsittämään tien poikkileikkausta tai pisteestä määrätylle etäisyydelle 
ulottuvaa aluetta tai tien osaa. 
 
Kelirikkoalttiille kohteille suoritettiin ensin alustava paikkatietoon perustuva seulonta 
niin, että pyrittiin tunnistamaan tiettyyn kelirikon muodostumistapaan liittyvän maasto-
tyypin omaavia kohteita. Maastotyypiksi valittiin edellisessä luvussa käsitellystä Saaren-
kedon luokittelusta tapaus, joka sijoittuu moreeniseen rinteeseen. Koska lisäksi kohteen 
aurinkoisuus nähtiin kelirikko-olosuhteiden kannalta hyvin merkittäväksi, haettua tyyp-
piä täsmennettiin niin, että kohteen tuli olla varjoisa.  
 
Kyseiseen maastotyyppiin kuuluvien kohteiden seulonta toteutettiin maaperää, rinteen 
jyrkkyyttä ja maaston avoimuutta kuvaavien maastosuureiden perusteella, ja lisäksi koh-
teiden rinnemuodon yhteneväisyys varmistettiin rinteen kaarevuussuureita hyödyntäen. 
Maastotyyppiin perustuvalla seulonnalla löytyneet kohteet jaettiin tämän jälkeen ryhmiin, 
joissa rinteen viettosuunta oli kutakuinkin sama, sillä myös viettosuunalla on aurinkoi-
suuden kannalta suuri merkitys. 
 
Haettua maastotyyppiä vastaavista ja määrättyyn ilmansuuntaan kuuluvista kohteista va-
littiin sellainen kohteiden joukko, joissa kohteiden määrä ja ominaisuuksien vastaavuus 
olivat mahdollisimman suuria. Näin saaduista kohteista seulottiin vuorostaan ryhmiä, 
joissa mahdollisimman suuri määrä kohteita sijaitsi tarpeeksi pienen alueen sisällä, jotka 
sitten otettiin kartta- ja maastotarkasteluihin perustuvaan jatkotarkasteluun. 
 
Karttatarkastelussa suoritettiin viimeisenä aurinkoisuusolosuhteiden täsmäämisen var-
mistavana toimenpiteenä kohteiden ryhmittely tien suuntautumisen mukaan, ja maasto-
tarkasteluun valittiin näin saaduista ryhmistä suurin. Maastotarkastelussa tarkastettiin, 
että maaperä, varjoisuus ja maastonmuodot vastasivat kutakuinkin sitä, mitä paikkatieto-
tarkastelun perusteella oli oletettu. Lisäksi suoritettiin lopullinen kohteiden seulonta va-
litsemalla kunnossapidon alueurakoitsijan ohjeistuksella tarkastettavista kohteista ne, joi-
den kuivatusolosuhteet ja tierakenteen kelirikkoalttius vastasivat mahdollisimman hyvin 
toisiaan. 
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4.3 Tarkastelukohteiden esittely 
 
Valitut tarkastelukohteet sijaitsevat Keuruun kunnossapidon alueurakalla, Multian ja Pe-
täjäveden taajamien läheisyydessä. Ympäröivän maaston suhteen kohteille on ominaista 
se, että ne sijaitsevat varjoisessa, loivasti viettävässä rinteessä, jonka maaperä on moree-
nia. Topografiasta ja tien suuntautumisesta seuraten myös tie viettää kaikissa kohteissa 
loivasti. Kohteiden maantieteellinen sijainti on esitetty kuvassa 4.1. 
 

Kuva 4.1. Kohteiden maantieteellinen sijainti. 
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4.3.1 Kohde 19 
Kohde 19 sijaitsi Multian taajamasta luoteeseen vievällä Soutujoentiellä (tieosoite 
16517-2-2875). Ympäröivä kasvillisuus oli kuivahkoa kangasta ja osittain koivikkoa. 
Tie sijaitsi kohteessa pohjois-etelä -suunnassa ja metsä oli kummallakin puolella tietä 
matalahkoa. Kosteusseurannan mittauskohta ja pinnan korkeusaseman mittauksen lähtö-
piste sijaitsivat kasvavan tieosoitteen suuntaan nähden tien vasemmalla puolella. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Viettosuunta, asteina 118,4
Vietto, prosentteina 7,8
Myötäkaarevuus, metriä 0,03
Suhteellinen korkeus, metriä 7,1
Pohjaveden syvyys, metriä 9,7

Maaston ominaisuudet
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4.3.2 Kohde 52  
Kohde 52 sijaitsi Multian taajamasta pohjoiseen vievällä Sipiläntiellä (tieosoite 16531-1-
4810). Ympäröivä maasto oli luonteeltaan kosteahkoa ja osittain soista kangasta ja koi-
vikkoa. Tie sijaitsi kohteessa lounas-koillis -suuntaisesti, ja ympäröivä puusto oli tien 
kummallakin puolella matalahkoa. Kosteusmittaus ja pinnanmuodon mittauksen alkami-
nen tapahtuivat kasvavan tieosoitteen suuntaan nähden tien oikealla puolella.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Viettosuunta, asteina 59,6
Vietto, prosentteina 3,8
Myötäkaarevuus, metriä 0,06
Suhteellinen korkeus, metriä 1,6
Pohjaveden syvyys, metriä 0,9

Maaston ominaisuudet
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4.3.3 Kohde 85  
Kohde 85 sijaitsi Petäjäveden taajamasta pohjoiseen vievällä Heikkilänperäntiellä (tie-
osoite 16675-1-2228). Ympäröivä maasto oli kosteahkoa kangasta. Tien pohjoinen puoli 
oli hiljattain hakattu ja eteläinen puoli oli korkean metsän peittämä. Tie sijaitsi kohteessa 
lounas-koillis -suuntaisesti. Kosteusmittaus ja tienpinnan muodon mittauksen aloitus ta-
pahtuivat kasvavan tieosoitteen suuntaan nähden oikealla puolella. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

Viettosuunta, asteina 148,2
Vietto, prosentteina 4,7
Myötäkaarevuus, metriä -0,02
Suhteellinen korkeus, metriä 8,0
Pohjaveden syvyys, metriä 3,2

Maaston ominaisuudet
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4.3.4 Kohde 87 
Kohde 87 sijaitsi Heikkilänperäntiellä, hieman kohteesta 85 pohjoiseen (tieosoite 16675-
1-2475). Kohdetta ympäröivä maasto oli kosteaa, miltei soista kangasta. Tieympäristö oli 
tien molemmilla puolilla korkean puuston peittämää, ja tie sijaitsi kohteessa lounas-koil-
lis -suunnassa. Tien mittauspuoli oli kasvavan tieosoitteen suuntaan nähden tien oikealla 
puolella.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Viettosuunta, asteina 66,1
Vietto, prosentteina 4,7
Myötäkaarevuus, metriä 0,07
Suhteellinen korkeus, metriä -0,9
Pohjaveden syvyys, metriä 0,2

Maaston ominaisuudet
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4.3.5 Kohde 93  
Heikkilänperäntiellä sijaitsi myös kohde 93, jonkin verran edellisistä pohjoiseen. Koh-
detta ympäröi molemmilla puolilla maasto, joka oli tyypiltään kuivahkon kankaan ja koi-
vikon väliltä (tieosoite 16675-1-7224). Tie sijaitsi pohjois-etelä -suuntaisesti ja puusto oli 
tien kummallakin puolella matalahkoa. Tien mittauspuoli oli kasvavan tieosoitteen mu-
kaan tien oikealla puolella.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

Viettosuunta, asteina 54,6
Vietto, prosentteina 6,0
Myötäkaarevuus, metriä 0,04
Suhteellinen korkeus, metriä 4,6
Pohjaveden syvyys, metriä 9,0

Maaston ominaisuudet
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5 Kantavuustilan seuranta 

5.1 Seurannan toteuttamisen periaate 
 
Työn tutkimusasetelma edellytti valittujen kohteiden kelirikon vaikeuden ja kehityksen 
seuraamista tavalla, joka mahdollistaa ilmiön mahdollisimman tarkan ja luotettavan ver-
tailun kohteiden välillä. Seurannan toteuttamistavan luonteen takia ei kuitenkaan ollut 
takeita siitä, että tarkastelujakson aikana esiintyisi kelirikkoa sanan varsinaisessa mie-
lessä. Kelirikon käsitettä laajennettiin siksi seurannan yhteydessä käsittämään kai-
kenasteista sulamisvesiin liittyvää tien kantavuuden alenemista. 
 
Tarkastelussa käytettyjen mittasuureiden oli kyettävä kuvaamaan kantavuuden aleneman 
suuruutta ja laatua sekä sen syitä mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja kattavasti. Ver-
tailun luotettavuuden takaamiseksi näiden määrittelyn oli kuitenkin myös oltava toteutet-
tavissa mahdollisimman selvällä ja yhdenmukaisella tavalla. Kelirikkoa päädyttiin näillä 
perustein seuraamaan kahdella toisiaan täydentävällä tavalla. Ensimmäisen menetelmän 
tavoitteena oli arvioida kantavuutta tienpinnan liikenteestä aiheutuvaa painumista tark-
kailemalla. Toinen sen sijaan pyrki määrittämään kantavuuden aleneman epäsuorasti tie-
rakenteen sulamisen etenemisen ja vesipitoisuuden perusteella.  
 
Kantavuuden seurannassa käytetyn tarkastelujakson oli katettava kyllin pitkä aikajänne, 
ja havainnointi oli tehtävä niin usein, että tilan kehityksestä oli muodostettavissa selkeä 
kuva. Seuranta päätettiin siten toteuttaa viikon välein suoritettavien neljän havainnoinnin 
perusteella. Kullakin havainnointikerralla suoritettiin kummankin seurantamenetelmän 
vaatimat mittaukset, minkä lisäksi tilan kehitystä dokumentoitiin valokuvilla, sekä tehtiin 
mahdollisia täydentäviä havaintoja. 
 

5.2 Tierakenteen vesipitoisuuteen perustuva kantavuustilan 
seuranta 

5.2.1 Kosteusmittauksen toteuttaminen käytännössä 
Kuten edellisessä luvussa todettiin, on kantavuus sulamisvaiheen aikana sidoksissa rou-
dan sulamissyvyyteen ja sulaneen rakenteen vesipitoisuuteen. Kyseisten suureiden tark-
kailun nähtiin siten olevan tarkoituksenmukainen tapa arvioida tien kantavuutta.  
 
Koska tutkimuksen luonne edellytti vain muutaman havaintokohteen tarkkailua mutta 
kunkin kohteen toistuvaa havainnointia, päätettiin rakenteen vesipitoisuutta seurata maa-
tutkan avulla. Näin tehtiin muun muassa Metsätehon ”CTI puutavara-autossa” -selvityk-
sessä (Vuorimies ym. 2009), jonka mittausasetelma sisälsi useita yhtymäkohtia työn mit-
tausten kanssa. Työn pidemmän tarkastelujakson ansiosta seurannan tulosten tarkkuutta 
nähtiin kuitenkin voitavan lisätä tarkkailemalla tien rakenteesta saadun vasteen sijaan ra-
kenteessa olevan kiinteän esineen tuottamaa vastetta. 
 
Kyseinen toimintatapa perustuu tien dielektrisyyden arviointiin maatutkan lähettämän 
signaalin nopeuden perusteella. Signaalin nopeus liittyy täsmällisellä tavalla väliaineen 
dielektrisyyteen, ja dielektrisyys on vuorostaan vahvasti sidoksissa tien vesipitoisuuteen. 
Muiden mittausolosuhteiden pysyessä muuttumattomina voidaan dielektrisyyden olettaa 
riippuvan ainoastaan rakenteen vesipitoisuudesta. Rakenteen vesipitoisuutta voidaan siis 
teoriassa arvioida signaalin nopeuden perusteella. Dielektrisyys riippuu myös vahvasti 
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tien rakenteen koostumuksesta, ja koska rakenteen kuivatilan dielektrisyyttä ei tunnettu, 
rakenteen absoluuttisen vesipitoisuuden määrittäminen ei ollut mahdollista, ja menetelmä 
mahdollisti siten ainoastaan vesipitoisuuden kehityksen tarkkailun. (Roadex 2017) 
 
Nopeuden määrittely suoritettiin sen etäisyyden, jonka signaali etenee kulkiessaan maa-
tutkasta havainnoitavaan kohteeseen ja takaisin, sekä tähän kuluneen ajan perusteella. 
Tämä tarkoittaa, että kiinteän esineen, josta saatua vastetta oli määrä tarkkailla, oli sijait-
tava tunnetulla ja vakiona pysyvällä syvyydellä. Syvyyden muuttumattomuuden takaa-
miseksi mitattavan tierakenteen oli säilyttävä mahdollisimman koskemattomana tarkas-
telukertojen välillä, ja mittaus suoritettiin siksi tien pientareella. Havainnoitavana esi-
neenä toimi metallisauva, joka asennettiin pientareeseen sivusta käsin, jolloin se pystyt-
tiin sijoittamaan halutulle syvyydelle häiritsemättä mitattavaa tierakennetta. Mitattavaksi 
syvyydeksi valittiin mittausteknisistä syistä 20 cm. 
 
Maatutka tuottaa tien rakenteesta poikkileikkauksen, joka työn tapauksessa mitattiin pien-
tareen suuntaisesti. Mittauslinjaan nähden kohtisuorassa sijaitseva sauva ilmenee tällöin 
poikkileikkauksessa pistemäisenä havaintona (Kuva 5.1). Koska signaalin nopeus määri-
tettiin pistemäisestä havainnosta, edustaa myös sen perusteella määritetty kosteuspitoi-
suus vain mittauslinjan ja metallitangon risteyskohdan yläpuolella olevaa pistemäistä tien 
rakenteen kohtaa. Nopeuden seurantaan perustuva menetelmä ei myöskään mahdollista 
vesipitoisuuden vaihtelun havaitsemista, vaan saatu dielektrisyyden arvo kuvaa sauvan 
yläpuolella olevan rakenteen vesipitoisuutta kokonaisuutena. Käytetty menetelmä kuvasi 
siten pinnasta 20 cm syvyydelle ulottuvan rakennekerroksen vesipitoisuuden kehitystä. 
 

Kuva 5.1. Tutkauslinjan ja metallisauvan sijoittuminen tiehen nähden. 
 
Ennen tutkaamisen aloittamista rakenteen sulamisen oli edettävä niin pitkälle, että mitat-
tava rakenne oli täysin sulanut. Sen päättelemiseksi, milloin sulaminen oli edennyt kysei-
seen vaiheeseen, seurattiin tutkattavan kohdan sulamissyvyyttä työntämällä rakenteeseen 
teroitettu metallisauva. Sulamissyvyyden mittaamista jatkettiin kuitenkin myös vesipitoi-
suuden seurannan aloittamisen jälkeen, sillä sulamissyvyyden määrittelyä käytettiin sa-
malla kuvaamaan kohteen sulamisen etenemistä. 
 
Mittausten kuvaavuuden varmistaminen 
Kelirikkoisuus saattaa vaihdella huomattavasti poikkileikkauksen eri kohdissa (Hakala ja 
Onkila 2017), ja siten myös kohteen tilan kuvaamiseen pistemäisen havainnon avulla liit-
tyy tiettyä epävarmuutta. Kuitenkin vaihteluun oletettiin liittyvän tietty säännönmukai-
suus, jolloin esimerkiksi tilan keskikohdan ja pientareen välinen poikkeaminen seuraa 
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määrätynlaista kuviota. Tästä syystä arveltiin jokseenkin hyvän vertailtavuuden olevan 
saavutettavissa, jos tarkasteltava poikkileikkauksen kohta valitaan mahdollisimman yh-
tenäisellä tavalla.  
 
Ympäröivä maasto saattaa aiheuttaa eroavaisuuksia tienpuolten kehityksen välillä, jolloin 
poikkileikkauksen kohdan valinnassa huomiota on kiinnitettävä myös siihen, kumpaa 
tienpuolta tarkastellaan. Koska tarkoituksena oli nimenomaan maaston vaikutuksen ver-
tailu eri kohteiden välillä, oli tärkeää valita tienpuoli maaston näkökulmasta yhteneväi-
sellä tavalla. 
 
Eroavaisuuden kannalta tärkeimmäksi tekijäksi nähtiin tarkastelukohteiden maaston rin-
teisyyden vuoksi tienpuolen sijoittuminen rinteeseen nähden. Rinteen merkitys perustuu 
toisaalta veden virtauksen vaikutukseen, toisaalta siihen, että pohjavesi on usein huomat-
tavan lähellä tien pintaa rinnettä ylempänä olevalla tienpuolella (Rantanen ym. 2005). 
Tästä syystä tarkasteluun valittiin kaikissa kohteissa rinnettä alemmalla olevan tienpuolen 
piennar. 
 
Valittujen tienpuolten välille saattaa kuitenkin aiheutua erovaisuuksia myös muista maas-
ton ominaisuuksista, kuten esimerkiksi puuston varjostavuudesta. Tämän lisäksi tien ra-
kenne aiheuttaa oman epävarmuustekijänsä, sillä rakenne saattaa tunnetusti vaihdella 
poikkileikkauksen leveydellä. Yksittäiseen pisteeseen perustuvan tilan arvioinnin nähtiin 
kuitenkin täyttävän työn vaatimukset, sillä sen, että epävarmuustekijät aiheuttavat eroa-
vaisuuksia havainnoitavien poikkileikkauksen kohtien tilaan ei välttämättä nähty tarkoit-
tavan sitä, että nämä vaikuttaisivat siihen, miten kosteustilan kehitys vaihtelee kohtien 
välillä.  
 

5.2.2 Mittauksen tuottama data ja sen käsittely 
Maatutka tuottaa mittauslinjan kohdalta poikkileikkauksen, joka kuvaa eri syvyyksiltä 
saadun vasteen voimakkuutta mittalinjan eri kohdissa. Koska sauva aiheuttaa tutkan tun-
nistamaa vastetta myös muualla kuin laitteen ollessa suoraan sen yläpuolella, sauva ku-
vastuu poikkileikkaukseen alaspäin avautuvana hyperbelinä, jonka huippu ilmaisee sau-
van todellisen sijainnin. 
 
Mittausdatan käsittelyssä käytettiin ReflexW -nimistä maatutkausdatan analysointiohjel-
maa. Ohjelman avulla dataa prosessoitiin otosten yhdenmukaistamiseksi ja datan tulkit-
semisen helpottamiseksi, minkä jälkeen analysoitiin tunnistettujen hyperbelien sijaintia 
ja muotoa signaalin nopeuden arvioimiseksi. 
 
Mittauksessa käytetyn signaalin aaltomaisen luonteen seurauksena poikkileikkaukseen 
kuvastuvan vasteen tulkinta perustuu lähtösignaalin kanssa samassa vaiheessa olevan 
vasteen tarkkailuun. Kyseinen vaste kuvastuu poikkileikkaukseen vaalealla värillä, ja no-
peuden määrittely perustui siten vaalean värin muodostamien hyperbelien sijainnin ja 
muodon analysointiin (Kuva 5.2). 
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Kuva 5.2. Mittauksen tuottama poikkileikkaus ja todetun hyperbelin päälle analysointioh-
jelmalla sijoitettu vertailukäyrä. Sininen piste kuvaa sauvan todellista sijaintia. 
 
Rakenteessa olevien häiriötekijöiden, kuten suurempien kivien takia on mahdollista että 
kohteen lähelle syntyy useampi tasavahvuinen vastehuippu, jolloin sauvan todellinen si-
jainti on jommankumman huipun kohdalla. (Hokkanen 2017) Tapauksissa, joissa hyper-
belin oletetussa sijainnissa todettiin kaksi selkeästi tasavahvuista vastehuippua, hyperbe-
lin oletettiin sijaitsevan näiden välissä (Kuva 5.3). Tästä aiheutuvan puolen aallonpituu-
den suuruisen virhelukeman ei koettu häiritsevän tutkimuksen toteuttamista, sillä virheen 
suuruuden ollessa noin 5 nanosekuntia (5-10 %), sen katsottiin pysyvän yleisen tavoitel-
lun mittaustarkkuuden rajoissa. 
 

Kuva 5.3. Hyperbelin tunnistaminen kahden tasavahvuisen vastehuipun tapauksessa 
 
Dielektrisyyden määrittely 
Signaalin nopeus määritettiin aiemmin käsitellyn periaatteen mukaisesti huipun kohdalla 
saadun vasteajan ja sauvan syvyyden perusteella. Tämän lisäksi käytetty analysointioh-
jelma tarjosi keinon määrittää nopeus hyperbelin muodon perusteella. Kahden määritte-
lyperiaatteen tuottamat nopeudet poikkesivat ajoittain hieman toisistaan, minkä arveltiin 
johtuvan toisaalta siitä, että hyperbeli ei aina ollut täysin yksiselitteisesti tunnistettavissa, 
ja toisaalta siitä, että asentamistyöhön liittyvän epätäsmällisyyden takia sauvan syvyys 
saattoi poiketa hieman tavoitellusta.  
 
Sauvan todellista syvyyttä oli kuitenkin mahdollista arvioida vasteajan ja hyperbelin 
muodosta määritetyn nopeuden perusteella. Lähtökohdan ollessa se, että sauvan todelli-
nen syvyys ei muutu havaintokertojen välillä, voitiin olettaa, että myös arvioidun syvyy-
den tulisi jokaisella mittauskerralla olla sama. Arvioimalla syvyys kaikilla mittausker-
roilla, ja määrittämällä näiden keskiarvo, nähtiin siten voitavan tuottaa kohtalaisen luo-
tettava arvio sauvan todellisesta syvyydestä.  
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Näin saatuja syvyyden arvoja hyödyntäen suoritettiin uusi vasteaikaan ja syvyyteen pe-
rustuva signaalin nopeuden määrittely. Lopullinen nopeus määriteltiin kummankin mää-
rittelyperiaatteen avulla saatujen nopeuksien keskiarvona, minkä toivottiin vaimentavan 
kumpaakin määrittelytapaan liittyvää epävarmuutta.  
 
Lopuksi tierakenteen dielektrisyys määritettiin hyödyntäen seuraavaa likiarvokaavaa 
(Peltoniemi 1988), joka ilmaisee signaalin nopeuden ja väliaineen dielektrisyyden välillä 
vallitsevan yhteyden. Kaavassa εr kuvaa dielektrisyyttä ja c valon nopeutta. 
 

𝑣𝑣 =  
𝑐𝑐
√𝜀𝜀𝑟𝑟

 

 
Mittauksen epävarmuustekijät 
Dielektrisyyteen vaikuttaa olennaisesti se, onko vesi mittauksen yhteydessä sulana vai 
jäässä (Kelho 2008), ja signaalin nopeus tietyn vesipitoisuuden omaavassa rakenteessa 
vaihtelee kosteuden jäätymisasteen mukaan. Mahdollisten tarkastelujaksolla esiintynei-
den yöpakkasten seurauksena pintakerroksen kosteus on osittain saattanut jäätyä, ja mit-
tausten yhteydessä mitattavassa tiekerroksessa on siten voinut esiintyä vaihtelevissa mää-
rin jäässä olevaa kosteutta. Tällöin havaittu vesipitoisuus on siis saattanut olla todellista 
alhaisempi, ja poikkeamisen suuruus riippuu kohteen jäätymisasteesta.  
 
Jäätymisasteen arveltiin lisäksi voivan vaihdella kohteiden välillä, sillä yöpakkasen sula-
essa päivän mittaan jään määrän nähtiin olevan sitä pienempi, mitä myöhemmin kohde 
mitattiin. Pintakerroksen jäisyyttä ei työn tapauksessa kuitenkaan ollut mahdollista arvi-
oida, eikä siten myöskään jäätymisen vaikutuksen suuruutta eri mittausten yhteydessä.  
 

5.2.3 Vesipitoisuuden seurannan tulokset 
Saadut dielektrisyysarvot ovat sopusoinnussa soratien rakenteen yläosalle tyypillisten 
dielektrisyysarvojen kanssa, jotka yleensä ovat 5–10 kuivan ja 10–25 kostean rakenteen 
tapauksessa (Kelho 2008). Mittausten yhteydessä kohteen 19 todettiin kuivuvan mittaus-
kerrasta toiseen, ja muiden kohteiden dielektrisyyden pysyvän kutakuinkin vakiona, mikä 
vastasi mittausten yhteydessä silmämääräisesti havaittua kehitystä.  
 
Roudan hidas sulaminen haittasi kuitenkin mittauksia jonkun verran, sillä tien routaisuu-
den vuoksi kaikilta mittauskerroilta ei pystytty saamaan havaintoa. Lisäksi tulosten ana-
lysoinnin yhteydessä todettiin kohteen 52 tutkauslinjan läheisyydessä sijainneen kiven 
haitanneen tutkausta niin, että hyperbelin tunnistaminen kohteessa tehdyistä mittauksista 
ei ollut mahdollista. Kyseisen kohteen dielektrisyyttä ei siten voitu määritellä, eikä koh-
teen vesipitoisuuden kehitystä siten myöskään voitu seurata.  
 
Taulukko 5.1 sisältää mittauksissa saadut dielektrisyysarvot ja kuvassa 5.4 on esiteltyinä 
kohteiden vesipitoisuuden suhteellinen kehitys ja sulamissyvyyden kehitys. 
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Taulukko 5.1. Kohteiden dielektrisyys eri mittauskerroilla. 

 

Kuva 5.4. Dielektrisyyden ja sulamissyvyyden kehitys. Sininen käyrä pyöreillä merkeillä 
ja vasemmanpuoleinen akseli kuvaavat vesipitoisuuden kehitystä. Punainen käyrä neli-
önmuotoisilla merkeillä ja oikeanpuoleinen akseli kuvaavat roudan sulamissyvyyttä sent-
timetreinä. 
 
Kuvaajien perusteella voidaan todeta, että vesipitoisuus kasvoi vähitellen niissä koh-
teissa, joissa roudan sulaminen oli jokseenkin alkuvaiheessa ja jatkui koko tarkastelujak-
son ajan. Sen sijaan kohteessa 19, jossa routa oli lähestulkoon sulanut jo kolmanteen mit-
tauskertaan mennessä, vesipitoisuus vähenee nopeasti. Ilmiön taustalla on todennäköi-
sesti roudan patoava vaikutus. Kohteessa 19 vesi pääsi oletettavasti toisen mittauskerran 
jälkeen vajoamaan pohjamaahan jokseenkin vapaasti, kun taas muissa kohteissa vajoami-
nen estyi roudan takia. Vesipitoisuuden kasvu johtunee osittain roudan sulamisen yhtey-
dessä vapautuvasta sulamisvedestä. 
 
  
  

19 85 87 93
17 16 - - -
18 15 16 12 -
19 10 19 15 22
20 9 20 13 24

Kohteen nro

Mittauskerran
 viikkonumero
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5.3 Tienpinnan painumiseen perustuva kantavuustilan seuranta  

5.3.1 Kantavuuden arvioiminen tienpinnan muodonmuutosten pe-
rusteella 

Voidakseen välittää liikenteestä aiheutuvan kuormituksen pohjamaahan vaurioitumatta, 
tien rakenteen kantavuuden on vastattava tietä käyttävän liikenteen kuormittavuutta. 
Kuormituksen kasvaminen liian suureksi suhteessa tien kantavuuteen aiheuttaa tien pin-
taan muodonmuutoksen, jonka suuruus riippuu kuormituksen ja kantavuuden suhteesta 
(Dawson ja Kolisoja 2004).  
 
Jos tien oletetaan tavallisesti kykenevän kantamaan sillä kulkevan liikenteen, on kanta-
vuuden alenemisen siten oltava todettavissa liikenteen tien pintaan aiheuttamien muodon-
muutosten perusteella, ja aleneman vaikeuden vastaavasti muodonmuutosten suuruuden 
perusteella. Koska muodonmuutosten suuruus riippuu myös kantavuusaleneman yhtey-
dessä tiellä kulkevan liikenteen kuormittavuudesta, kantavuuden aleneman suuruuden ar-
vioimiseksi on lisäksi otettava huomioon muodonmuutoksen aiheuttaneen liikenteen 
kuormittavuus.  
 
Kantavuuden alenemista päätettiin siksi seurata vertailemalla peräkkäisten mittauskerto-
jen tienpinnan muotoa ja arvioimalla mittausten välisenä aikana liikenteen muotoon ai-
heuttamia muutoksia, ja suhteuttamalla todettu muutos tietä vastaavana aikana käyttäneen 
liikenteen kuormittavuuteen. Mittaukset tehtiin kerran viikossa, ja menetelmä kuvaa siten 
kunkin kahden mittauksen väliin jäävän viikon kantavuutta kokonaisuutena. 
 
Menetelmän kuvaavuuden arviointi 
Tien kantavuus saattaa kuitenkin kelirikkoaikana vaihdella huomattavasti viikon tai jopa 
yhden päivän aikana. Lisäksi kuorma-autoliikenne, joka on liikenteen kuormittavuuden 
kannalta keskeisessä asemassa, vaihtelee suuresti tien varrella olevan elinkeinotoiminnan 
kuljetustarpeiden mukaan. Se, millainen muodonmuutos tien pintaan syntyy, on siten 
myös vahvasti riippuvainen näiden tekijöiden keskinäisestä ajoituksesta. Suurikin viikon 
aikana todettu muodonmuutos saattaa siten olla seurausta vain hetkellisestä kantavuuden 
alenemasta, jos sen yhteyteen osuu poikkeuksellisen raskaita kuljetuksia. Vastaavasti 
heikko kantavuus ei välttämättä aiheuta tien pinnassa minkäänlaista muutosta esimerkiksi 
tapauksessa, jossa kuljetusten on mahdollista käyttää hyväkseen yöpakkasten aiheutta-
maa tienpinnan hetkellistä jäätymistä. (Hakala ja Onkila 2017)  
 
Koska kantavuus arvioidaan viikon aikana tapahtuneen kokonaismuodonmuutoksen ja 
tietä käyttäneen liikenteen yleisen kuormittavuuden perusteella, on siis syytä korostaa, 
että kyseisellä menetelmällä todettu kantavuuden alenema antaa vain karkean yleiskuvan 
kunkin viikon kantavuusolosuhteista. Koska menetelmän tarkoituksena oli palvella kan-
tavuuden kehityksen tarkkailua, mikä edellytti ainoastaan sitä, että kantavuutta pystyttäi-
siin vertailemaan viikkojen välillä, koettiin menetelmän tarkkuus kuitenkin työn tapauk-
sessa riittäväksi.  
 
Liikenteen tienpintaan aiheuttaman muodonmuutoksen tunnistaminen 
Kuormituksen aiheuttamassa muodonmuutoksessa kyse on tarkemmin siitä, että pinta 
painuu alentuneen kantavuuden yhteydessä eniten siinä missä liikenteen kuormitus on 
suurinta, eli käytännössä ajourien kohdalla (kuva 5.5) (Dawson ja Kolisoja 2004). Keli-
rikkoaikana tienpinta painuu kuitenkin kauttaaltaan roudan sulamisen seurauksena, mutta 
työssä oletettiin kantavuuden alenemisen tästä huolimatta olevan todettavissa ajouran 
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muuta tietä voimakkaampana painumisena. Työssä liikenteen aiheuttamien muodonmuu-
tosten suuruutta tarkkailtiin siten sen perusteella, miten voimakasta tien painuminen oli 
ajourien kohdalla tienpinnan yleiseen painumiseen nähden.  
 
Tien routimisprosessin seurauksena tierakenne löyhentyy, ja rakenne saavuttaa tämän jäl-
keen vähitellen liikenteen vaikutuksesta tavanomaisen tiiviytensä (Doré ja Zubeck 2009). 
Työssä arveltiin tiivistymisen tapahtuvan nopeimmin ajouran kohdalla, jolloin myös ky-
seinen ilmiö saattaa näyttäytyä, joskin vain hetkellisesti, ajouran muuta tietä suurempana 
painumisena. Tiivistymisen aiheuttamaa epätasaista painumista ei kuitenkaan työn ta-
pauksessa ollut mahdollista erottaa siitä, joka syntyy varsinaisen kantavuuden aleneman 
seurauksena. 
 

Kuva 5.5. Esimerkki liikenteen aiheuttamasta tienpinnan epätasaisesta painumisesta 
(Dawson ja Kolisoja 2004). 
 

5.3.2 Tien poikkileikkausmuodon tarkkailu 
Tarkastelukohteiden poikkileikkausten muodon kehitystä tarkkailtiin poikkileikkaukselle 
asetettujen mittapisteiden korkeusaseman kehitystä seuraamalla. Mittapisteet paikannet-
tiin tien sivussa olevan kiintopisteen avulla, ja niiden sijainnit pysyivät siten vakioina 
tarkastelujakson ajan. Pisteet sijaitsivat puolen metrin välein, ja niistä laitimmaiset sijait-
sivat pientareella, noin puolen metrin päässä tien reunasta. 
 
Pisteiden korkeusasemat mitattiin vaaituslaitteella, ja mittauskertojen välisen vertailun 
mahdollistamiseksi korkeudet suhteutettiin tien sivussa olevaan referenssipisteeseen. Re-
ferenssipisteeksi valittiin lähimaastosta kohde, johon roudan vaikutuksen arveltiin olevan 
mahdollisimman pieni. Myös tien sivuun asennettujen, poikkileikkauksen paikan määrit-
telemiseksi käytettyjen puupaalujen korkeudet mitattiin mahdollisten referenssipisteen 
mittavirheiden tunnistamisen helpottamiseksi. Seuraavassa on kuvaus tulosten arviointi-
prosessista sekä aineistoon tehdyistä korjauksista. 
 
Referenssikorkeuden määrittely 
Mittaustulosten tarkastaminen mahdollisten mittavirheiden tunnistamiseksi aloitettiin re-
ferenssikorkeuksien paikkansapitävyyden arvioinnilla, mikä toteutettiin referenssipistei-
den ja paikantamispaalujen vertailulla. Kunkin kohteen eri mittauskerroille laskettiin re-
ferenssipisteen ja paalujen väliset korkeuserot sekä näiden keskiarvo. Tämän jälkeen kul-
lakin mittauskerralla todettua korkeuseroa verrattiin havaintokertojen keskiarvoon. Lähes 
kaikissa tapauksissa referenssipisteen ja paalujen korkeuseron vaihtelu oli erittäin vä-
häistä, poiketen alle 1 cm mainitusta keskiarvosta. 
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Kohteen 93 ensimmäisessä mittauksessa paikantamispaalujen ja referenssipisteen väli-
sessä korkeuserossa havaittiin kuitenkin poikkeama. Koska poikkeama oli molempien 
paalujen kohdalla kutakuinkin yhtä suuri, heräsi epäilys, että referenssikohdan mittauk-
sessa oli tapahtunut virhe. Epäilykseen vaikutti myös se, että kohteen lievästi muita refe-
renssikohteita epämääräisempi muoto teki korkeuden määrittelyn jossain määrin alttiiksi 
väärinkäsityksille. 
 
Tilannetta analysoitiin tarkastelemalla tienpinnan keskikorkeuden kehitystä mittausker-
tojen välillä, ja selvittämällä miten virheelliseksi epäilty, ensimmäisellä kerralla mitatun 
poikkileikkauksen korkeustaso suhtautui yleiseen kehitykseen. Ensimmäisellä mittaus-
kerralla tienpinnan todettiin olevan seuraavalla viikolla mitattua pintaa matalammalla, 
tarkoittaen että pinta olisi mittausten välillä noussut. Roudan sulamisvaiheessa kehitys-
suunnan voisi kuitenkin olettaa olevan vastakkainen, ja kehitys olikin laskeva niin kysei-
sen kohteen muiden mittausten, kuin myös kaikkien muiden kohteiden mittauskertojen 
välillä. Koska kummankin paikantamispaalun korkeusero referenssipisteeseen poikkesi 
tavanomaisesta hyvin yhteneväisellä tavalla, ja koska referenssikorkeus antoi tienpinnalle 
jokseenkin poikkeuksellisen korkeusaseman, ensimmäisen mittauskerran referenssikor-
keus todettiin virheelliseksi. 
 
Myös virheen suuruuden arvoimiseksi hyödynnettiin referenssikohteen ja paikantamis-
paalujen välistä korkeuseroa, sillä kyseinen arvo pysyi lähes kaikissa muissa tapauksessa 
miltei muuttumattomana. Virhe määritettiin määrittämällä kohteen 93 muiden korkeus-
erojen keskiarvo ja laskemalla ensimmäisen mittauskerran korkeuseron ja keskimääräi-
sen korkeuseron erotus. Virheen suuruudeksi saatiin näin 3 cm, ja ensimmäisen mittauk-
sen referenssikorkeuteen suoritettiin vastaavan suuruinen korjaus.  
 
Korjauksen onnistumista arvioitiin tuottamalla taulukkolaskentaohjelmalla tienpinnan 
keskikorkeuden kehitystä kuvaava suora, ja tarkastamalla miten korjaus vaikutti suoran 
selitysasteeseen. Korjauksen myötä selitysaste nousi arvosta 0,801 arvoon 0,999, minkä 
perusteella korjatun referenssikorkeuden voidaan olettaa olevan lähellä todellista arvoa. 
 
Mittausleveyden yhteneväisyys 
Viikon 18 mittauksen mittausdatassa poikkileikkaukset sisältävät yhden mittapisteen vä-
hemmän kuin muilla mittauskerroilla. Mittaus aloitettiin samasta pisteestä kuin muilla 
viikoilla, mutta viimeiset mittapisteet jäivät pois. Viimeisen pisteen puuttuminen johtuu 
siitä, että poikkileikkausten mittausleveys määriteltiin täsmällisesti vasta kyseisen mit-
tauskerran jälkeen, jolloin päätettiin pitäytyä ensimmäisen mittauksen mukaisessa, yhden 
mittauspisteen enemmän sisältävässä leveydessä. 
 
Luotettavien tutkimustulosten varmistaminen olisi edellyttänyt, että analysoinnissa huo-
mioitaisiin vain ne mittapisteet, joista saatiin havainto kaikilta mittauskerroilta. Mutta 
koska erityisesti reunimmaisten mittapisteiden korkeusasemat vaikuttivat pääosin seuraa-
van hyvin säännöllistä kehitystrendiä, arveltiin ettei yleisen kehityksen mukaan sijoitettu 
piste voisi suurissa määrin poiketa todellisesta korkeudestaan. Mahdollisen luotettavuu-
den heikkenemisen arveltiin siksi olevan vähäistä suhteessa siihen, missä määrin pistei-
den karsiminen vähentäisi mittausdatan hyödynnettävyyttä. Mittausdataa päätettiin siksi 
täydentää antamalla viimeisille mittapisteille laskennallisesti estimoidut korkeudet. Kul-
lekin kohteelle tuotettiin kolmen muun havaintokerran perusteella viimeisen mittapisteen 
korkeuden kehitystä kuvaava suora, ja puutuvan pisteen korkeusasema määritettiin suo-
ran toisen havaintokerran kohdalla saaman arvon mukaan. 
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Yksittäisten mittapisteiden korkeusasema 
Poikkileikkaukset tarkastettiin myös visuaalisesti yksittäisten mittapisteiden mittavirhei-
den toteamiseksi, mutta selkeitä poikkeamia poikkileikkauksien yleisen muodon tai pai-
numisen säännöllisyyden suhteen ei pääosin ollut havaittavissa. Ainoan poikkeuksen 
muodosti eräs kohteen 87 toisen mittauskerran mittapiste. Kyseinen mittapiste sijaitsi 
yleistä korkeustasoa huomattavasti alempana, mikä viittaisi selkeään tienpintaan muo-
dostuneeseen uraan.  
 
Kyseisessä kohteessa tienpinnan epätasaista painumista esiintyi kuitenkin muutoin hyvin 
vähän, eikä pinnassa mittausten suorittamisen yhteydessä havaittu niin selkeitä painumia 
kuin mittaustulos antaisi olettaa. Mittapiste painui edelliseen havaintokertaan nähden 5,5 
cm muiden pisteiden painuessa keskimäärin 0,7 cm ja enimmillään 2 cm, ja tämän jälkeen 
piste nousee 2,5 cm huolimatta siitä, että muut pisteet jatkavat painumistaan. Näin voi-
makasta painumista tienpinnan yleiseen kehitykseen nähden, ja etenkin mittapisteen nou-
semista muun tienpinnan painumisesta huolimatta pidettiin erittäin epätodennäköisenä. 
Kyseessä pääteltiin siksi olevan mittavirhe.  
 
Vaaituksessa käytetyn mittasauvan asteikossa 5 cm askeleet korostuivat vahvasti, mutta 
sauvan ulkomuoto teki luennan samalla jossain määrin alttiiksi väärinkäsityksille sen suh-
teen, mille 5 cm askeleelle havainto sijoittui. Todennäköisimmäksi yksittäisen pisteen 
kohdalla tapahtuneeksi mittavirheeksi nähtiin siis lukuvirhe, jossa mittapisteen korkeu-
delle annettiin todellista lukemaa 5 cm suurempi tai pienempi arvo. Tämä oletettiin myös 
kyseisessä tapauksessa poikkeaman syyksi, ja mittapisteen korkeuslukemaan lisättiin 
siksi 5 cm. 
 
Korjauksen jälkeen mittapisteen painuminen edelliseen viikkoon nähden poikkesi 0,2 cm 
mittapisteiden keskiarvosta, ja seuraavan viikon tapauksessa ero oli 0,7 cm. Lisäksi pis-
teen painuminen sijoittui kummassakin tapauksessa muiden pisteiden painumisen vaihte-
luvälin rajojen sisälle. Kohteen painumisen yleinen säännöllisyys, ja se, että korjatun pis-
teen painuminen sopi erittäin täsmällisesti poikkileikkauksen yleiseen muotoon ja kehi-
tykseen, viittaavat vahvasti korjauksen oikeellisuuteen. Lisäksi yhteneväisyys varmistaa 
sen, ettei korjauksesta aiheudu virheellisiä havaintoja tienpinnan painumisesta.  
 
Alla (Kuva 5.6) on kuvattu erään tarkastelukohteen poikkileikkauksen korkeusaseman 
kehitystä. 
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Kuva 5.6. Tien poikkileikkauksen korkeusaseman kehitys. Vaaleampi väri kuvaa aikai-
semmin mitattua poikkileikkausta. 
 
Mittaustiedon kuvaavuuden arviointi 
Mitatut poikkileikkaukset kuvaavat korkeusaseman muutosta suhteessa referenssikohtee-
seen, joka myös osaltaan jossain määrin painuu roudan vaikutuksesta. Mitatut poikkileik-
kaukset eivät siten kuvaa tienpinnan korkeusaseman absoluuttista kehitystä. Paikantamis-
paalujen ja referenssikohteiden korkeuseron todettiin kuitenkin pysyvän lähes vakiona, 
mikä viittaa siihen, että ympäröivän maaston painuminen on joko hyvin tasaista tai hyvin 
vähäistä. Tämä taas tarkoittaa, että siinä, missä määrin valittujen referenssikohteiden pai-
numinen poikkeaa maaston yleisestä painumisesta, ei ilmene suuria eroja. Mitattujen 
poikkileikkausten voidaan siis jokseenkin luotettavasti olettaa kuvaavan tienpinnan kor-
keusaseman kehitystä suhteessa ympäröivään maastoon. Ympäröivän maaston painu-
mista tai sen yhteneväisyyttä eri kohteiden välillä ei kuitenkaan työn tapauksessa ollut 
mahdollista arvioida.  
 

5.3.3 Routimisen aiheuttama tienpinnan epätasainen painuminen 
Sorateissä ilmenevien rakennekerrosten ja -materiaalien epäsäännöllisyyksien vuoksi 
saattaa routimisen määrä vaihdella voimakkaasti tien poikkileikkauksen eri kohdissa (Lii-
kennevirasto 2014). Routanousun epäsäännöllisyyden takia myös siihen liittyvän painu-
misen voidaan olettaa tapahtuvan enemmän tai vähemmän epätasaisesti. Liikenteen ai-
heuttaman epätasaisen painumisen tunnistamiseksi on siis otettava huomioon myös rou-
timisen aiheuttama epätasainen painuminen, ja pyrittävä erottelemaan painumistyypit toi-
sistaan.  
 
Liikenteen ja routimisen aiheuttamaan painumiseen liittyvät eroavaisuudet 
Routanousuun nähtiin kuitenkin myös kuuluvan tasaisesti vaikuttava osuus, joka liittyy 
pohjamaan ja säännöllisempien kerrosten tasaisempaan routimiseen. Routimistarkastelu-
jen helpottamiseksi routanousu katsottiin siksi voitavan jakaa tasaiseen ja epätasaiseen 
routanousuun. Tasaisen routanousun nähtiin vaikuttavan ainoastaan tien pinnan kor-
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keusasemaan, kun taas tämän lisäksi tapahtuva epätasainen routanousu kohottaa tienpin-
taa epäsäännöllisesti, minkä seurauksena myös tienpinnan muoto muuttuu. Kuvitteellista 
pintaa, jonka muoto on tarkalleen sama kuin tienpinnan muoto tien ollessa kuiva, mutta 
jonka korkeusasema on tasaisen routanousun vaikutuksesta muuttunut, kutsuttiin työssä 
normaalipinnaksi (kuva 5.7). 
 

Kuva 5.7. Työssä käytetty tasaisen ja epätasaisen routanousun jaottelu. 
 
Vastaavasti myös tien painumiseen nähtiin liittyvän tasainen ja epätasainen komponentti; 
normaalipinnan tasoon vaikuttava tasainen painuminen, sekä tienpinnan sijaintiin suh-
teessa normaalipintaan vaikuttava epätasainen painuminen. Epätasaisen routanousun su-
lamisen ja liikenteen aiheuttaman epätasaisen painumisen erottelu perustui työssä sen ar-
viointiin, miten tienpinnan muoto ja painuminen suhtautuivat normaalipintaan (kuva 5.8).  
 
Epätasaisen routanousun oletettiin ilmenevän normaalipinnan yläpuolelle nousevina ko-
houmina, jotka kaartuvat alaspäin. Routapainumisen nähtiin siten aina alkavan normaali-
pinnan yläpuolelta ja jatkuvan kunnes normaalipinnan taso on saavutettu. Liikenteeseen 
liittyvän epätasaisen painumisen yhteydessä syntyvien urien oletettiin sen sijaan näkyvän 
normaalipinnan alle painuvina, ylöspäin kaartuvina urina, joiden muodostuessa tien pinta 
painuu normaalipintaan nähden alaspäin. 
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Kuva 5.8. Työssä oletetut routakohouman ja liikenteen synnyttävien urien välillä ilme-
nevät eroavaisuudet. 
 
 
Painumistyyppien erottaminen toisistaan 
Tärkeinä painumistyypit erottavina seikkoina nähtiin niihin liittyvien muotopoikkeamien 
ja näiden painumisen säännöllisyys. Routakohoumien sulamisen alkuvaiheessa epätasai-
sesti routinut rakenne on vielä pääosin jäässä, jolloin liikenteen ei todennäköisesti kovin 
suurissa määrin ole ollut mahdollista vaikuttaa niiden muotoon. Kohoumien muodon ole-
tettiin siksi pääosin olevan enemmän tai vähemmän säännöllinen, kun taas liikenteen syn-
nyttämien urien muodossa vastaavanlaista säännöllisyyttä ei arveltu esiintyvän. 
 
Painumatyyppeihin liittyvien muotopoikkeamien muodostumisjärjestyksen suhteen ole-
tettiin, että routakohoumat muodostuvat pääosin ensin, ja urat vasta tämän jälkeen. Tämä 
tarkoittaa, että uran muodostuessa routakohouman päälle, se saattaa hetkellisesti sijaita 
normaalipinnan yläpuolella, vastoin aiemmin esitettyä määritelmää (kuva 5.9). Routa-
kohoumien nähtiin sen sijaan aina sijaitsevan määritelmän mukaisesti kokonaisuudessaan 
normaalipinnan yläpuolella. 
 
Routakohoumien sulamisen nähtiin tapahtuvan tasaisesti, eli niin, että kupera muoto 
muuttuu vähitellen tasaisemmaksi. Toisin sanottuna painuminen on voimakkainta ko-
houman korkeimmassa kohdassa, ja vähenee kohouman reunoja lähestyttäessä. Liiken-
teen aiheuttamien urien syntymisen nähtiin sen sijaan tapahuvan enemmän sykähdyksit-
täin sitä mukaa, kun poikkileikkauksessa ilmenee kantavuudeltaan heikkoja kohtia, tai 
kun tie altistuu poikkeuksellisen suurille kuormille.  
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Kuva 5.9. Painumatyyppien päällekkäisen esiintymisen vaikutus liikenteen synnyttämän 
uran tunnistamiseen. 
 
 
Routimiseen liittyvän suuremman säännöllisyyden ja ennakoitavuuden vuoksi painuma-
tyyppien erottelu päätettiin toteuttaa tunnistamalla ensin mittauskertojen välillä tapahtuva 
epätasainen routapainuminen, ja muokkaamalla sitten poikkileikkauksia tavalla, joka 
poistaa todetun painumisen vaikutuksen. Liikenteeseen liittyvän epätasaisen painumisen 
tunnistaminen tehtiin tämän jälkeen kyseisellä tavalla muokattuja poikkileikkauksia hyö-
dyntäen, joissa epätasaista routapainumista ei siis enää oletettu esiintyvän. 
 

5.3.4 Routimiseen liittyvän epätasaisen painumisen eliminointi 
Epätasaisen routimisen vaikutuksen eliminoinnin mahdollistamiseksi tarvittiin ensin 
keino epätasaisen routimisen tunnistamiseksi. Tämä vuorostaan vaati, että epätasainen 
routiminen kyettiin erottamaan tasaisesta routimisesta.  
 
Epätasaisen ja tasaisen routanousun erottelu 
Kuten aiemmin mainittiin, epätasaisen ja tasaisen routanousun erottelu perustui työssä 
sen tarkkailuun, miten painuminen suhtautui normaalipintaan. Normaalipinnan tarkkaa 
muotoa tai sijaintia ei kuitenkaan työssä pystytty tietämään, sillä tämä olisi edellyttänyt 
tien kuivatilan muodon tuntemista. Normaalipinta oli siksi estimoitava kunkin mitatun 
poikkileikkauksen tapauksessa. Tämä vaati toisaalta tien kuivatilan muodon arvioimista, 
toisaalta sen arvioimista, miten kyseinen pinta on noussut tasaisen routimisen seurauk-
sena.  
 
Normaalipinnan muodon päättelyn helpottamiseksi tien poikkileikkaus jaettiin kahteen 
osaan, ja kumpaakin tienpuolta tarkasteltiin erikseen. Arveltiin nimittäin, että kummankin 
tiepuolen keskiosan kuivatilan muodon voitiin jokseenkin luotettavasti olettaa olevan ta-
sainen, ja siten estimoitavissa suoran avulla. Routimistarkastelua varten jokaisen kohteen 
kummaltakin tiepuolelta valittiin siis vakiolevyiset poikkileikkauksen osat, ja näiden kui-
vamuoto oletettiin suoraksi. Näitä poikkileikkauksen osia kutsuttiin työssä tarkaste-
luosiksi (kuva 5.10). 
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Kuva 5.10. Työssä käytettyjen tarkasteluosien sijoittuminen tien poikkileikkaukselle.  
 
Tarkasteluosan normaaliviivan sijainti estimoitiin kunkin mittauksen tapauksessa sovit-
tamalla taulukkolaskentaohjelmalla tarkasteluosaan kuuluviin mittapisteisiin suora. Nor-
maaliviivaa kuvaavan suoran sijaintiin vaikuttava routiminen tulkittiin tasaiseksi, kun 
taas pinnan nouseminen ja painuminen suhteessa suoraan nähtiin tapahtuvan epätasaisen 
routimisen vaikutuksesta. Kyseinen suora nimettiin työssä pintaviivaksi (kuva 5.11).  
 

 
Kuva 5.11. Pintaviiva ja sen määrittelevät mittapisteet 

 
Normaaliviiva liikkuu määritelmänsä mukaisesti vain korkeustasossa, sillä ainoastaan ta-
saisen routimisen nähtiin vaikuttavan sen sijaintiin. Sen sijaan osa routimisesta, joka pin-
taviivaan perustuvassa tarkastelussa tulkittiin tasaiseksi, saattaa koko tien mittakaavassa 
olla epätasaista. Tämän seurauksena, toisin kuin normaaliviivan tapauksessa, myös pin-
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taviivan kaltevuus saattaa jossain määrin muuttua mittausten välillä. Kaltevuuteen vai-
kuttavan routimisen vaikutuksen tarkasteluosalla havaittuun epätasaiseen routimiseen ar-
veltiin kuitenkin olevan pieni.  
 
Epätasaiseen routimiseen liittyvän painumisen tunnistaminen 
Roudan aiheuttaman epätasaisen painumisen tunnistaminen vaati ensin epätasaisen rou-
tanousun tunnistamista, minkä jälkeen painumista voitiin arvioida routanousun aiheutta-
miksi todettujen kohoumien painumisen perusteella. Kuten aiemmin todettiin, epätasai-
sen routanousun oletettiin ilmenevän normaalipinnan yläpuolelle nousevina kohoumina, 
jotka kaartuvat tien normaalipintaa vahvemmin alaspäin. Epätasaisten routakohoumien 
nähtiin siten olevan tunnistettavissa toisaalta sen perusteella, millä korkeudella tien pinta 
sijaitsi pintaviivaan nähden, ja toisaalta pinnan kaartuvuuden perusteella.  
 
Perustuen siihen, mitä aiemmin määriteltiin routanousun suhteen, epätasaiseksi routanou-
suksi tulisi tunnistaa kaikki tapaukset, joissa tien pinta nousee normaaliviivan yläpuolelle. 
Normaaliviivaa estimoiva pintaviiva toimii kuitenkin, toisin kuin normaaliviiva, erään-
laisena tarkasteluosan keskimääräistä tasoa kuvaavan suorana. Tämä tarkoittaa, että myös 
routakohoumat vaikuttavat viivan sijaintiin, ja nostavat sitä hieman hypoteettisen nor-
maaliviivan tasoon nähden. Kuitenkin myös tässä tapauksessa kaikkein korkeimmalle 
ulottuvat epätasaisuudet jäävät viivan yläpuolelle, ja näissä tapauksissa kyseen nähtiin 
hyvin todennäköisesti olevan epätasaisesta routanoususta. Routakohouman tunnistamisen 
ensimmäiseksi kriteeriksi asetettiin siis se, että pinta sijaitsee pintaviivan yläpuolella. 
 
Kuten aiemmin todettiin, routanousu on seurausta tien rakenteessa ja pohjamaassa esiin-
tyvistä epäjatkuvuuksista. Työssä jokaisen epäjatkuvuuden oletettiin aiheuttavan oman, 
tasaisesti kaartuvan routakohoumansa, ja tienpinnan lopullisen, routimisen seurauksena 
saaman muodon nähtiin syntyvän laajempien routakohoumien ja niiden ”päälle” kehitty-
vien pienempien routakohoumien yhdistelmänä (kuva 5.12).  
 

Kuva 5.12. Epätasaisen routanousun oletettiin työssä koostuvan eri laajuisista 
routakohoumista. 
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Tämä tarkoittaisi, että ainoastaan kaikkein epätasaisin routanousu olisi tunnistettavissa 
tien pinnasta kaartuvuuden tasaisuuden perusteella. Työn kannalta olennaisinta oli kui-
tenkin juuri tämän kaikkein epätasaisimman routanousun tunnistaminen, sillä tämän vai-
kutus tienpinnan muotoon on kaikkein suurin. Työssä päätettiin siksi keskittyä tasaisesti 
kaartuvien routakohoumien tunnistamiseen. Routakohouman toteamisen toisena kritee-
rinä oli siis se, että pinnan havaitaan kaartuvan tasaisesti alaspäin. 
 
Epätasaisen routanousun tunnistamisen käytännön toteuttaminen 
Tarkastelun yhteydessä tienpinnan katsottiin siis olevan epätasaisen routanousun nostat-
tama, jos se ulottui pintaviivan yläpuolelle ja kaartui tasaisesti alaspäin. Pinnan muodon 
arvioinnin perustuessa työssä poikkileikkauksen mittapisteiden tarkasteluun, toteutettiin 
tunnistaminen käytännössä määrittelemällä mittapisteiden sijainti pintaviivaan nähden 
sekä arvioimalla tienpinnan kaartuvuutta pisteiden kohdalla. 
 
Mittapisteen kaartuvuudella tarkoitettiin työssä sitä, miten paljon ja millä tavalla tien kal-
tevuus muuttuu mittapisteen kohdalla. Kunkin kahden mittapisteen välisen poikkileik-
kauksen osan kaltevuus laskettiin mittapisteiden korkeusasemien erotuksen perusteella.  
Kunkin mittapisteen kaartuvuuskulma määriteltiin siihen rajautuvan kahden osan kalte-
vuuden muutoskulmaa kuvaavana astelukuna. Ylöspäin suuntautuva kaltevuuden muutos 
tulkittiin ylöspäin kaartuvaksi tienpinnaksi, ja mittapisteen kaartuvuuskulma on tällöin 
positiivinen. Vastaavasti alaspäin suuntautuva kaltevuuden muutos ilmaisee työssä alas-
päin kaartuvaa pintaa ja negatiivista kaartuvuuskulmaa (kuva 5.13).  
 

Kuva 5.13. Mittapisteen kaartuvuuskulman määrittäminen. 
 
Tasaisesti kaartuvien kohoumien tunnistamiseksi pintaviivan yläpuolella olevien, alas-
päin kaartuvien mittapisteiden kaartuvuutta vertailtiin keskenään. Vierekkäiset mittapis-
teet, joiden kaartuvuus poikkesi toisistaan vain vähäisissä määrin, oletettiin saman, tasai-
sesti kaartuvan routakohouman nostattamiksi (kuva 5.14, yllä). Tapauksessa että mitta-
pisteiden kaartuvuus poikkesi toisistaan, kyseen nähtiin olevan pienemmistä routa-
kohoumista, joiden tasaisuuden toteamiseksi mittaustarkkuus oli riittämätön. Kunkin täl-
laisen mittapisteen kohdalla todettiin siksi olevan erillinen, vain kyseiseen pisteeseen vai-
kuttava routakohouma (kuva 5.14, alla). Kohouman kaartuvuuden kuvaamiseksi käytet-
tiin kohouman määrittelevän mittapiste-ryhmän yksittäisten pisteiden kaartuvuuksien 



40 
 

keskiarvoa. Yhden pisteen määrittelemän kohouman tapauksessa kyseisen pisteen kaar-
tuvuus kuvasi suoraan kohouman kaartuvuutta.  
 

Kuva 5.14. Kaksi mittapistettä, jotka ylemmässä tapauksessa tulkittiin yksittäisen routa-
kohouman ja alemmassa tapauksessa kahden erillisen routakohouman nostattamiksi. 
 
Todetun kohouman laajuus määriteltiin niin, että sen reunoiksi katsottiin ne mittapisteet, 
jotka sijaitsivat kohouman määrittelevien mittapisteiden kummallakin puolella. Tapauk-
sissa, joissa kaksi oman, erillisen routakohoumansa määrittelevää mittapistettä sijaitsi 
vierekkäin, kumpikin mittapiste toimi samalla toisen pisteen kohouman reuna-pisteenä. 
Kyseisissä tapauksissa kohoumien nähtiin siis sijaitsevan osittain päällekkäin.  
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Epätasaiseen routimiseen liittyvän painumisen määrittely 
Kohoumien korkeutta arvioitaessa kohouman reunapisteiden oletettiin määrittelevän ta-
son, jonka yläpuolella tienpinta on noussut ainoastaan tarkasteltavan kohouman vaiku-
tuksesta. Korkeuden tarkastelu perustui siis siihen, miten paljon kyseistä vertailutasoa 
korkeammalla kohouman kohdalla oleva tienpinta sijaitsi. Kullekin kohouman määritte-
levälle mittapisteille annettiin kohouman korkeutta kyseisen mittapisteen kohdalla ku-
vaava arvo. Tämä tapahtui kohouman kaartuvuuskulman ja leveyden perusteella, kuvan 
5.15 mukaisesti. On syytä huomata, että koska määrittelyssä käytettiin keskimääräistä 
kaartuvuutta, myös mittapisteiden korkeusarvot kuvaavat niiden etäisyyttä kohouman 
vertailutasoon ”tasoitetun” kohouman tapauksessa.  
 
Kohoumien painumisen määrittely tapahtui tunnistamalla routakohoumat kullakin mit-
tauskerralla, ja tarkkailemalla kunkin todetun kohouman seuraavaan mittauskertaan men-
nessä tapahtuvaa korkeuden muutosta. Kohouman painumista arvioitiin kohouman kor-
keuden muutoksen perusteella. Tämän selvittämiseksi niille mittapisteille, joiden koh-
dalla oli tunnistettu kohoumia, laskettiin keskimääräinen kaartuvuus myös seuraavalla 
viikolla. Kohoumien kaartuvuuden määrittelevä keskiarvo laskettiin kummankin viikon 
tapauksessa samoihin kohoumat määritteleviin mittapisteryhmiin perustuen. Kohoumien 
korkeus seuraavalla viikolla laskettiin tämän jälkeen kyseisellä tavalla määritellyn kaar-
tuvuuden perusteella (kuva 5.15). Kohouman painuman suuruutta kuvasi siten se, miten 
korkeusarvo muuttui kunkin kohouman määrittelevän mittapisteen kohdalla.  
 

Kuva 5.15. Kohouman korkeuden ja korkeuden muutoksen määrittäminen. 
 
Tienpinnan muoto routakohouman määrittäneiden mittapisteiden kohdalla on seuraavalla 
viikolla harvoin yhtä tasaisesti kaartuva kuin kohouman määrittelemisen yhteydessä. Tä-
män oletettiin pääosin olevan seurausta liikenteen aiheuttaman kuormituksen vaikutuk-
sesta. Kunkin mittapisteen korkeusaseman muutos suhteessa kohouman vertailutasoon 
saattaa siten todellisuudessa poiketa jossain määrin keskimääräisten kaartuvuuksien pe-
rusteella määritetystä muutoksesta. Kuitenkin, kuten aiemmin mainittu, routanousun ole-
tettiin painuvan tasaisesti, ja käytetyllä menetelmällä toivottiin voivan saada mahdolli-
simman hyvä kuva tasaisesti tapahtuvan painuman määrästä. Juuri tämän nähtiin mahdol-
listavan sen, että tapaukset, joissa painumista tapahtuu roudan sulamisen lisäksi liikenteen 
vaikutuksesta, voidaan tunnistaa sen perustella, että mittapisteiden painuminen poikkeaa 
painumisesta, jonka nähtiin tapahtuvan tasaisesti. 
 
Epätasaiseen routimiseen liittyvän painumisen vaikutuksen eliminointi 
Epätasaisen routapainumisen tunnistamisen jälkeen tämän vaikutus tienpinnan painumi-
seen pyrittiin poistamaan, ja siten eliminoimaan selkeimmän ja voimakkaimmin epäta-
saiseen painumiseen vaikuttavan routimisen vaikutus kuormituspainumisen määrittelyyn. 
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Kuormituspainumisen suuruus oli tunnetusti määrä päätellä kahden peräkkäisen mittaus-
kerran tienpinnan muotoa vertailemalla. Mitatuista poikkileikkauksista muodostuu siten 
kolme vertailuparia, ja näihin vertailupareihin perustuen myös routapainumisen elimi-
nointi päätettiin toteuttaa.   
 
Tietyllä mittauskerralla tunnistettujen routakohoumien painumisen arviointi tapahtui ar-
vioimalla niiden painumista seuraavaan mittauskertaan nähden. Kunkin vertailuparin ta-
pauksessa tämä tapahtui siten niin, että aiemmassa mittauksessa määriteltyjen kohoumien 
painumista arvioitiin jälkimmäiseen mittaukseen nähden. Kussakin vertailuparissa esiin-
tyvien kohoumien painumisen vaikutus kohoumat määritteleviin mittapisteisiin määräy-
tyi siten sen mukaan, missä määrin kohoumien korkeus muuttui kunkin mittapisteen koh-
dalla. Routimisen aiheuttaman painumisen eliminointi päätettiin siten toteuttaa niin, että 
routakohoumat määrittelevien mittapisteiden aiemman mittauksen mukaisesta kor-
keusasemasta vähennettiin määrä, joka vastasi kunkin mittapisteen routakohoumien pai-
numisesta aiheutuvaa korkeusaseman muutosta. 
 
Routapainumisen eliminointi ensimmäisellä tarkasteluviikolla 
Vastoin yleistä oletusta tierakenteen tarkastelujaksolla tapahtuvasta sulamisesta, ensim-
mäisen ja toisen mittauskerran välillä epätasainen routanousu vaikuttaa painumisen sijaan 
pikemminkin lisääntyneen. Ensimmäisen mittauskerran alhainen lämpötila (0,5 ̊ C) ja en-
simmäisellä viikolla mitattu sade antoi syytä epäillä kyseisellä viikolla tapahtuneen pin-
nan tuntumassa olevan veden uusittua jäätymistä, minkä oletettiin hyvinkin voivan näkyä 
epätasaisten routakohoumien muodostumisena. Näkemystä vahvisti edelleen se, että 
myös tienpidon urakoitsija koki havainneensa uudelleen tapahtunutta routanousua tarkas-
telujakson alkuvaiheessa. 
 
Kyseisellä viikolla tavalliseen tapaan toteutetun routapainumisen eliminoinnin vaikutus 
olisi siten mitä luultavammin ollut melko vähäinen. Vertailuparin jälkimmäiseen mittauk-
seen ilmestyneiden routakohoumien, jotka säilyisivät muuttumattomina, nähtiin tällöin 
voivan aiheuttaa virheellisiä kuormituspainumisen havaintoja. Tästä syystä kyseisen vii-
kon tapauksessa nähtiin tarpeelliseksi tunnistaa routapainumisen sijaan routanousua. Tä-
män saavuttamiseksi prosessi käännettiin ympäri, jolloin ikään kuin tarkasteltiin toisen 
mittauksen routakohoumien painumista ensimmäiseen mittaukseen nähden. Näin toteu-
tettu, käännetyllä eliminoinnilla saadut ”painumisen” havainnot vastasivat hyvin pitkälti 
muilla viikoilla todettua painumista. Tämä olisi tuskin ollut mahdollista, ellei uutta rou-
timista todella olisi esiintynyt, mikä myös osaltaan tukee uudelleen tapahtunutta rou-
tanousua koskevan oletuksen paikkansapitävyyttä.  
 

5.3.5 Liikenteen aiheuttaman epätasaisen painumisen määrittäminen 
Kuten aiemmin todettiin, kantavuuden alenemista nähtiin työssä voitavan arvioida sen 
perusteella, miten voimakasta liikenteen aiheuttama painuminen on ajouran kohdalla suh-
teessa muuhun tienpintaan.  
 
Ajourien tunnistaminen tien pinnasta 
Tarkastelluilla teillä ei ollut todettavissa kovin selkeitä ajouria, ja tien poikkileikkauk-
sesta pyrittiin siksi tunnistamaan kohdat, joihin pääosa renkaiden aiheuttamasta kuormi-
tuksesta vaikutti kohdistuvan. Tämä tehtiin alustavasti tien pinnasta otettujen kuvien sekä 
havaitun ajokäyttäytymisen perusteella. Kyseisellä tavalla määriteltyjä ajouria todettiin 
olevan yksi tien puolta kohden, ja näiden välissä tien leveyden mukaan molempien 
ajosuuntien käyttämä kolmas ajoura. 



43 
 

 
Kummallakin tarkasteluosalla oletettiin siten kaikissa kohteissa olevan yksi ajoura, mah-
dollisen kolmannen ajouran jäädessä pääosin tarkasteluosien ulkopuolelle. Ajourien tar-
kan sijainnin tunnistaminen poikkileikkausten mittausdatasta ei kuitenkaan ollut aivan 
yksiselitteistä.  
 
Tämä tehtiin määrittelemällä kultakin tarkasteluosalta ne kolme mittapistettä (vastaten 
metrin levyistä tienpinnan osaa), joiden kohdalla ajouran todennäköisimmin nähtiin si-
jaitsevan. Kyseisen kohdan oletettiin sijaitsevan siinä, missä tienpinta kaartuu voimak-
kaimmin ylöspäin (kuva 5.16). Kohdan löytämiseksi tarkasteluosan mittapisteiden eri 
mittauskertojen kaartuvuudet määriteltiin, ja kullekin mittapisteelle laskettiin mittausker-
tojen kaartuvuuksien keskiarvo. Tämän jälkeen ajouraa kuvaaviksi mittapisteiksi valittiin 
keskiarvoltaan suurimman koveruuden omaava sekä tämän kummallakin puolella olevat 
pisteet. 
 

Kuva 5.16. Ajouran painumisen arviointiin käytettyjen mittapisteiden määrittely. 
 
Liikenteen aiheuttaman epätasaisen painumisen määrittäminen 
Liikenteen aiheuttaman epätasaisen painumisen suuruutta ajouran kohdalla arvioitiin sen 
perusteella, miten paljon kolme ajouraa kuvaavaa pistettä painuivat tarkasteluosan mui-
hin mittapisteisiin nähden. Ajouran painumiseksi määriteltiin ajouran mittapisteiden kes-
ken esiintyneistä painumista suurin, sillä vaikka ajouran sijaintiin liittyi tiettyä epävar-
muutta, suurimman painumisen oletettiin hyvin todennäköisesti tapahtuvan juuri siinä, 
missä todellinen ajoura sijaitsi. 
 
Yksinkertaisin tapa määritellä ajouran painuminen olisi ollut kunkin pisteen painumisen 
vertailu siihen, miten paljon tarkasteluosan mittapisteet painuivat keskimäärin. Työssä 
katsottiin kuitenkin parhaaksi, että menetelmä olisi yhteneväinen roudan vaikutuksen eli-
minoinnissa käytetyn menetelmän kanssa. Mittapisteiden painumista muuhun tienpintaan 
nähden tarkasteltiin siten sen perusteella, missä määrin pisteet painuivat pintaviivaan suh-
teen. Kahden mittauskerran välillä tapahtuvan painumisen arviointi tapahtui siten niin, 
että tarkasteluosan mittapisteiden etäisyys pintaviivaan määriteltiin kummankin mittauk-
sen tapauksessa, ja tarkkailtiin kyseisten etäisyyksien muutosta.  
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Tämä ei välttämättä poikkea suurissa määrin keskimääräiseen painumiseen perustuvasta 
määrittelystä, sillä myös pintaviiva kuvaa tietyssä mielin pisteiden keskimääräistä kor-
keustasoa. Pintaviivan sijainti määräytyy kuitenkin tavalla joka minimoi pisteiden etäi-
syyden viivaan nähden, jolloin myös viivan kaltevuus vaihtelee. 
 
Pintaviivan perusteella arvioitu suhteellinen painuminen ei siis kuvaa pisteiden painu-
mista pysyvään tasoon nähden, kuten keskimääräisen painumisen tapauksessa. Näin ollen 
se, kuinka paljon kukin piste painuu viivaan nähden ei myöskään tarkalleen kuvaa sitä, 
kuinka paljon piste painuu pinnan keskimääräiseen painumiseen verrattuna. 
 
Kuitenkin myös pintaviivaan perustuvassa tarkastelussa yksittäisen pisteen yleisestä ke-
hityksestä eroava painuminen on suurta verrattuna siihen, kuinka paljon painuminen vai-
kuttaa vertailtavan tason sijaintiin. Siten pisteen painuminen pintaviivaan nähden viittaa 
suurella varmuudella pisteen keskimääräistä suurempaan painumiseen (kuva 5.17). Kui-
tenkin pisteiden edellytykset vaikuttaa vertailtavaan tasoon, ja siten myös siihen, miten 
paljon yksittäinen piste vaikuttaa painuneen, on pintaviivaa hyödyntävässä menetelmässä 
suurempi. Todettuun suhteellisen painumisen määrään liittyy siten jossain määrin enem-
män epävarmuutta verrattuna siihen, että suhteellisen painumisen suuruutta arvioitaisiin 
keskimääräisen painumisen perusteella. 
 

Kuva 5.17. Pintaviivan perusteella määritelty yksittäisen pisteen painuminen verrattuna 
tapaukseen, jossa pisteen painuminen määritellään pinnan keskimääräisen painumisen 
avulla. 
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Työssä tavoitteena oli kuitenkin vain ajouran muuta tienpintaa suuremman painumisen 
havaitseminen, ja todettujen painumien suuruuden karkea luokittelu. Käytetyllä menetel-
mällä saavutettu tarkkuus koettiin siten riittäväksi. Pisteiden painumista suhteessa pinta-
viivaan, ja tämän perusteella määriteltävää ajouran todettua painumista kutsutaan jatkossa 
painumaksi.  
 
Menetelmän toimivuuden arviointi kaartuvuustarkastelun avulla 
Koska routapainumisen vaikutuksen eliminointiin liittyi tiettyjä epävarmuustekijöitä, 
nähtiin tarpeelliseksi pyrkiä varmistamaan, että todetun painuman tapauksessa kyse oli 
todellakin liikenteen aiheuttamasta painumisesta. Koska epätasaisen kuormituspainuman 
seurauksena ajouran kohdalle tulisi käytetyn määritelmän mukaan muodostua ura eli tien-
pinnan ylöspäin kaartuva kohta, tehtiin kyseinen tarkastelu ajouran mittapisteiden kaar-
tuvuutta analysoimalla.  
 
Kaartuvuuden perusteella tehtävän uran tunnistamisen lisäksi tarkasteltiin edelliseen mit-
taukseen nähden tapahtuvaa uran syvenemistä. Tämä tehtiin kaartuvuuden lisääntymiseen 
perustuen, vastaavalla tavalla kun routanousujen painumisen arvioinnissa. Näin määritel-
lyn uran syvyyden kasvun todettiin pääsääntöisesti korreloivan hyvin tunnistettujen pai-
numien kanssa. 
 
Sen, että todettuun painumaan sisältyy routimiseen liittyvää painumista, nähtiin olevan 
mahdollista lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa uraa ei tarkasteluosalla aiemmin oltu 
todettu. Muissa tapauksissa, joissa kyse siis oli aiemmin muodostuneiden urien syvene-
misestä, oletettiin, että koska jo aiemmassa mittauksessa oli todettu kuormituspainumaa, 
sulamisen oli oltava jo niin pitkällä, että routimiseen liittyvää epätasaista painumista ei 
suurissa määrin enää esiintynyt. 
 
Todetun korrelaation perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että painuma oli suhteessa 
uran syvenemiseen myös niissä tapauksissa, joissa ura todettiin ensimmäistä kertaa, ja 
ettei routa myöskään näissä tapauksissa mainittavissa määrin ole vaikuttanut tuloksiin. 
Tämä vuorostaan viittaa siihen, että pelkästään se, että uran todetaan syntyneen, osoittaa 
sulamisen edenneen sellaiseen vaiheeseen, että voimakasta epätasaista routapainumista 
ei enää esiinny. 
 
Painumista todettiin kuitenkin toisinaan myös tapauksissa jossa uraa ei ilmennyt. Koska 
kuormituspainuman määrittely edellytti että pintaan todetaan muodostuneen ura, painu-
maa ei kyseisessä tapauksissa voitu nähdä liikenteen aiheuttamaksi. Myös se, että pinta, 
jossa minkäänlaista uraa ei esiinny, on muodoltaan pikemminkin kupera, viittaa jokseen-
kin jäätyneeseen tilaan, jolloin kuormituspainuminen ei ole kovin todennäköistä. Näissä 
tapauksissa on siten mahdollista, että todettu painuma on osittain seurausta epätasaisesta 
routapainumisesta, jonka vaikutusta roudan eliminointimenetelmä ei kyennyt poista-
maan. Tätä olettamusta tukee myös se, että koska menetelmä perustuu tasaisen pinnan 
suhteen tapahtuvien muutosten tarkasteluun, sen virhealttius kasvaa pinnan ollessa kupe-
rampi.  
 
Liikenteen aiheuttaman uran laajuuden arviointi 
Myös painuman yhteydessä syntyneiden urien kaartuvuuden tasaisuutta analysoitiin, sillä 
näin toivottiin voivan saada lisätietoa kantavuusongelmien laadusta. Liikennekuorman 
tiehen aiheuttamien urien muoto muuttuu nimittäin kelirikon edetessä, ja muodon perus-
teella voidaan siten tehdä päätelmiä esimerkiksi kelirikon etenemisvaiheesta. 



46 
 

 
Pintakelirikkovaiheessa, kantavuuden ollessa heikentynyt ainoastaan tien pinnan lähei-
syydessä, tiehen syntyy tyypillisesti yksittäisten kapeiden urien muodostama, epäsään-
nöllinen kuvio. Kantavuusongelman edetessä syvemmälle, runkokelirikkovaiheen alka-
essa ja tien pinnan kantavuuden alkaessa palautua, ajouran kohdalle muodostuu usein yk-
sittäisten urien sijaan yhtenäinen, laajempi ja tasaisemmin kaartuva ura. (Dawson ja Ko-
lisoja 2004) 
 
Kuormituksen aiheuttaman painumisen yhteydessä epäsäännöllinen pinnanmuoto kielii 
siis pinnan läheisyydessä olevasta kantavuusongelmasta, kun taas tasaisempi painuminen 
viittaa siihen, että ongelma sijaitsee syvemmällä tien rakenteessa. Kyseisen yhteyden ole-
tettiin vallitsevan myös työn tapauksessa siitä huolimatta, että kantavuusongelmat olivat 
hyvin lieviä, ja siten myös uranmuodostumisen voimakkuus hyvin pieni. Laajemman, ta-
saisemman uran nähtiin siten kuvaavan syvemmällä sijaitsevaa kantavuusongelmaa kuin 
kapeamman ja epäsäännöllisemmän uran. 
 
Uran tasaisuuden arvioiminen toteutettiin samalla periaatteella kuin routanousujen tun-
nistamisen yhteydessä, eli tarkastelemalla ajouran mittapisteiden kaartuvuuden yhte-
neväisyyttä. Tapauksissa, joissa uran todettiin kaartuvan tasaisesti useamman mittapis-
teen välillä, kyseessä nähtiin olevan yhtenäinen, laajempi painuma. Työssä esiintyi kui-
tenkin enimmillään vain kahden mittapisteen kattavia painumia, ja nämä tulkittiin siten 
laajoiksi painumiksi. Muissa tapauksissa, joissa säännöllistä uraa ei todettu, painuman 
tulkittiin olevan yksittäisen tai useamman päällekkäisen kapean uran muodostama. Tä-
män nähtiin viittaavan lähempänä pintaa olevaan kantavuusalenemaan. 
 
Seuraava taulukko (5.1) sisältää tarkastelukohteiden todetut painumat eri havaintovii-
koilla sekä merkinnän siitä, oliko painuman yhteydessä kyse tavanomaisesta vai laajaksi 
todetusta urasta.  
 
Taulukko 5.1. Todetut painumat ja urien laajuudet. Painuman vieressä oleva rasti ilmoit-
taa kyseessä olevan laajaksi todettu painuma. 

 

5.3.6 Havaitun painuman suhteuttaminen liikenteen kuormittavuuteen 
Työssä oletettiin sorateiden rakenteen kehittyvän sorastusten myötä niin, että sen kanta-
vuus on aina suhteessa siihen, millaisille kuormituksille tie tavanomaisesti altistuu. Täl-
löin tien vaurioalttius tavallista suuremman kuormituksen yhteydessä on sitä pienempi, 
mitä raskaampaa liikennettä tiellä tavallisesti esiintyy. Oletuksesta seuraa, että tavan-
omaisesta poikkeavan kuormituksen mahdolliset seuraukset ovat suhteessa siihen, miten 
poikkeuksellinen kuormitus suhtautuu tavanomaiseen. 
 
Näkemyksen mukaan kahdella rakenteeltaan eriävällä tiellä absoluuttisesti saman verran 
tavallista suurempi kuormitus aiheuttaisi siten teissä toisistaan poikkeavat vasteet. Sen 
sijaan jos kuormittavuuden poikkeaminen tavanomaisesta on suhteellisesti yhtä suuri, 
vaikutuksen arveltiin olevan vastaava kummallakin tiellä. Painumien suhteuttamisessa 
päätettiin siksi hyödyntää liikenteen suhteellista kuormittavuutta kuvaavia tunnuslukuja.  

1 0,80 0,85 X 0,15 0,17 0,02 0,00 0,00 0,18 0,18 X 0,08
2 0,46 0,36 0,39 X 0,10 0,12 0,03 0,00 0,00 0,41 X 0,00
3 0,11 0,26 0,42 X 0,10 0,77 X 0,00 0,17 0,12 0,14 X 0,20

85 87 93
vas oik

Tarkastelu-
viikko

vas oik vas oik vas oik vas oik

Tarkastelukohde ja tien puoli
19 52
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Tunnusluvut laskettiin määrittelemällä eri kohteiden kunkin viikon liikenteen kuormitta-
vuutta kuvaavat vertailuluvut, ja suhteuttamalla nämä kohteiden liikenteen tavanomaisen 
kuormittavuuden mukaan. 
 
Suhteellista kuormittavuutta kuvaavien tunnuslukujen määrittäminen 
Liikenteen kuormittavuuden arvioimisen mahdollistamiseksi liikenteen määrää ja tyyppiä 
seurattiin automaattisen liikenteenlaskennan avulla, joka varsinaisen laskemisen lisäksi 
jaotteli liikenteen kolmeen luokkaan; kevyet-, raskaat- ja yhdistelmäajoneuvot. Tarkaste-
lukohteista kaksi sijaitsivat omilla tieosillaan, ja kolme muuta sijaitsivat samalla tieosalla, 
tarkoittaen että yhden liikenteenlaskentapisteen oli katettava kyseiset kolme kohdetta. 
Kohteiden sijaitessa kohtalaisen lähellä toisiaan (noin 5 km), ja koska kohteiden välissä 
ei ollut merkittäviä liittymiä tai elinkeinoelämän toimintoja, liikennevirran oletettiin kai-
kissa kohteissa olevan samanlainen. 
 
Lievien ajoitusongelmien takia liikenteen laskenta päättyi kaksi päivää ennen tarkastelu-
jakson loppumista, mistä syystä kahden viimeisen päivän liikennemäärät oli arvioitava 
aiemman liikenteen perusteella. Kyseinen arviointi perustui osin ajankohtaisen viikon, 
osin koko tarkastelujakson liikenteen perusteella laskettuun tyypilliseen päivittäiseen lii-
kennemäärään. 
  
Liikenteen kuormittavuuden arviointi 
Kuormittavuutta kuvaavana vertailulukuna käytettiin kuormituskertalukua, joka määri-
teltiin seuraavan kaavan mukaisesti (Pihlajamäki 2001): 
 

 
 
Koska vertailulukua oli määrä käyttää nykyisen liikenteen kuormittavuuden tarkkailuun 
määrätyissä, ja siten leveydeltään vakiona pysyvissä kohteissa, kaavan muuttujat k ja m 
(liikenteen kasvukerroin ja ajoradan leveys) nähtiin tarkastelussa epäolennaisiksi. Muut-
tujat KVLras ja KVLyhd tarkoittavat raskaiden ja yhdistelmäajoneuvojen keskimääräistä 
vuorokausiliikennettä, ja näiden kohdalla käytettiin kullakin viikolla raskaaksi ja yhdis-
telmäajoneuvoksi määriteltyjen ajoneuvojen lukumäärää.  
 
Kaava on todellisuudessa tarkoitettu käytettäväksi koko vuoden tai yksittäisen vuoden-
ajan kuormittavuuden arvioimiseksi päällystetyillä teillä, joilla on selvät kaistat. Olen-
naista vertailuluvun laskemisen kannalta oli kuitenkin määritellä jokseenkin todenmukai-
nen yhteys ajoneuvotyyppien määrän ja liikenteen kuormittavuuden välille. Sen, että tut-
kimuksessa tarkasteltiin sorateitä päällystettyjen teiden sijaan, arveltiin voivan aiheuttaa 
lievän poikkeavuuden kaavan määrittelemän ja todellisuudessa esiintyneen yhteyden vä-
lille. Poikkeavuuden ei kuitenkaan nähty vaikuttavan mainittavasti työn lopputulokseen.  
 
Kaavassa normaalisti käytettävät, hieman pidemmät tarkastelujaksot takaavat sen, että eri 
ryhmiin luokiteltujen ajoneuvojen jakauma pysyy jokaisella jaksolla kutakuinkin samana. 
Työn huomattavasti lyhemmät tarkastelujaksot saattavat siis aiheuttaa sen, että eri ryh-
miin sisältyvät ajoneuvot voivat jossain määrin poiketa toisistaan eri viikkojen välillä. 
Käytetty liikenteen seurantamenetelmä ei kuitenkaan mahdollistanut sitä, että kyseinen 
vaihtelu otettaisiin huomioon.  
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Automaattiseen liikennemäärän laskentaan perustuva kuormittavuuden määrittely ei 
myöskään mahdollistanut kuormittavuuden eri ajosuuntien välisten eroavaisuuksien tun-
nistamista. Kuitenkin, jos kuormittavuuden tiepuolien välisen suhteen oletetaan pysyvän 
vakiona liikenteen määrällisestä vaihtelusta huolimatta, vertailulukujen voidaan olettaa 
mahdollistavan myös kummallekin tienpuolelle erikseen suoritettavan painuman suhteut-
tamisen jokseenkin luotettavasti. Tämä johtuu siitä, että suhteuttamiseen ei vaikuta niin-
kään liikenteen absoluuttinen määrä, vaan määrän kehitys.  
 
Näin saadut kuormittavuuden vertailuluvut muutettiin tämän jälkeen eri viikkojen liiken-
teen suhteellista kuormittavuutta kuvaaviksi tunnusluvuiksi. Tämän mahdollistamiseksi 
eri viikkojen vertailulukujen keskiarvoa käytettiin kuvaamaan kohteen tavanomaista lii-
kennekuormaa, jolloin tietyn kohteen suhteelliset kuormittavuusluvut saatiin suhteutta-
malla kunkin viikon vertailuluku mainittuun keskiarvoon. Näin saadut kuormittavuutta 
kuvaavat arvot on esitelty taulukossa 5.2. 
 
 
Taulukko 5.2. Liikenteen kuormittavuusluvut ja näiden perusteella laskettu suhteellinen 
kuormittavuus. 

 
 
Painuman suhteuttaminen liikenteen kuormittavuuteen 
Siihen, miten tavanomaisesta poikkeava kuormittavuus vaikuttaa alentuneen kantavuu-
den yhteydessä tapahtuvaan painumiseen liittyy huomattava määrä tekijöitä, mutta tutki-
muksen edellyttämän tarkkuuden nähtiin sallivan kyseisen yhteyden jokseenkin karkea-
otteisen yleistämisen. Työn tapauksessa kuormittavuuden suhteellinen vaihtelu oli jok-
seenkin vähäistä, ja todetut painumat niin pieniä, ettei niihin arveltu liittyvän pysyviä 
muodonmuutoksia.  
 
Näistä syistä työssä lähdettiin siitä, että se, miten poikkeava kuormittavuus vaikuttaa ta-
vanomaisen liikennekuorman aiheuttamaan painumaan on lineaarisessa suhteessa liiken-
teen suhteelliseen kuormittavuuteen. Kyseisestä oletuksesta seuraa, että jakamalla todettu 
painuma suhteellisella kuormittavuusluvulla saadaan painumamäärä, joka kuvaa sitä, 
kuinka suuren painuman tavanomainen kuormittavuus olisi vastaavassa tilanteessa ai-
heuttanut. 
 
Kullakin viikolla todettu painuma jaettiin siten kyseisen viikon kuormittavuuden suhde-
luvulla, jolloin tuloksena saatiin kunkin viikon kantavuuden alenemaa kuvaavat tunnus-
luvut. Saadut kantavuusluvut jaoteltiin lopuksi neljään luokkaan; osin myöhempien tar-
kastelujen selkeyttämiseksi, osin koska luokittelun nähtiin vastaavan paremmin käytetyn 
menetelmän tarkkuutta. Luokittelussa arvot 1-3 kuvasivat kantavuusaleneman vaikeutta 
ja arvo 0 ilmaisi ettei kantavuusalenemaa esiintynyt. Luokittelun mukaiset kantavuuden 
alenemat tarkastelukohteiden kummallakin tienpuolella on esitelty taulukossa 5.3. Tau-
lukkoon sisältyy myös laajan painuman merkintä edellisessä luvussa esitellyn periaatteen 
mukaisesti. 

19 52 85,87,93 19 52 85,87,93
1 128 18 49 1,19 0,99 1,17
2 124 22 29 1,15 1,26 0,69
3 72 13 48 0,67 0,74 1,14

Tarkastelu-
viikko

Kohde ja kuormittavuusluku Kohde ja suhteellinen
 kuormittavuusluku
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Taulukko 5.3. Työssä käytetyn luokittelun mukainen kantavuuden alenema tarkastelukoh-
teiden eri tienpuolilla. Tapaukset, joissa painuma tulkittiin laajaksi on merkitty rastilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 3 3 X 1 1 0 0 0 1 1 X 0
2 2 2 2 X 0 1 0 0 0 3 X 0
3 1 2 3 X 1 3 X 0 1 1 1 X 1

vasoikvas

Tarkastelukohde
9387855219

oikvasoik
Tarkastelu-
viikko

oikvasoikvas



50 
 

6 Kantavuustilan ja maaston välinen yhteys  

6.1 Kantavuustilan ja maaston ja välinen yhteys tarkastelun ta-
pauksessa  

 
Työssä kelirikon ja maaston välillä vallinneesta yhteydestä pyrittiin muodostamaan kuva 
arvioimalla, miten hyvin tarkastelukohteiden kantavuustilan kehityksen eroavaisuudet 
ovat selitettävissä maaston poikkeavuuksilla. Työssä rajauduttiin kuitenkin tarkastele-
maan kelirikon ja siihen sulamisen aikana vaikuttavien maasto-ominaisuuksien yhteyttä. 
Tämän nähtiin mahdollistuvan sen myötä, että tarkastelukohteille pyrittiin varmistamaan 
mahdollisimman yhteneväinen routimistila, jolloin kelirikon eroavaisuuksien oletettiin 
liittyvän vain sulamisajan olosuhteissa vallitseviin eroavaisuuksiin. 
 
Kuten aiemmin todettiin, kelirikonaikaisen kantavuuden nähtiin työssä olevan sidoksissa 
tierakenteessa olevaan kosteuden määrään, joka vuorostaan määräytyy rakenteeseen 
suuntautuvien ja sieltä pois johtuvien virtausten mukaan. Kantavuustilan seurannan ai-
kana vallitsivat jossain määrin erikoislaatuiset olosuhteet (kuva 6.1), joissa tieympäris-
töstä rakenteeseen kohdistuvia virtauksia ei käytännössä katsottu voivan esiintyä. Tiellä 
ja sen ympäristössä oleva lumi ja jää olivat sulaneet, ja sulamisvesi oli pääosin poistunut 
tien pinnalta ja ojista. Tarkastelujakson aikana mitatun sateen määrä oli myös hyvin vä-
häinen. Roudan pinta oli edelleen lähellä tien pintaa, minkä nähtiin estävän veden imey-
tymisen rakenteeseen pohjamaasta ja ojista. Roudan nähtiin samalla myös estävän raken-
teessa olevan kosteuden vajoamisen alla olevaan pohjamaahan.  
 

Kuva 6.1. Tarkastelujakson aikana vallitsevat olosuhteet.  
 
Tarkastelujakson aikana roudan nähtiin siten toimivan pitkälti ainoana mahdollisena 
kosteuden lähteenä, ja tien pinnasta tapahtuvan haihtumisen oletettiin olevan pääasialli-
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nen kuivumiskeino. Kantavuustilan kehityksen eroavaisuuksien nähtiin siten voivan liit-
tyä lähinnä siihen, millaisia eroavaisuuksia sulamisen nopeudessa ja haihtumisen mää-
rässä kohteiden välillä esiintyy.  
 
Haihtumisen ja sulamisen nähtiin liittyvän vallitseviin lämpötilaolosuhteisiin, joihin 
työssä katsottiin vaikuttavan kohteen varjoisuus, viettosuunta ja suhteellinen korkeus-
asema. Kohteiden lähimaaston vieton ja vieton suunnan eroavaisuuksien katsottiin kui-
tenkin olevan niin pieniä, että viettosuunnan merkitys kohteiden saaman auringon mää-
rän kannalta nähtiin vähäiseksi. Sulamisessa ja haihtumisessa esiintyvien eroavaisuuk-
sien nähtiin siten voivan johtua lähinnä varjoisuuden ja suhteellisen korkeusaseman 
eroista.  
 
Kyseiset maasto-ominaisuudet vaikuttavat rakenteen lämpötilaolosuhteisiin tien pinnan 
kautta, jolloin niiden vaikutuksen nähtiin olennaisesti riippuvan siitä, miten syvällä rou-
dan pinta ja rakenteen kosteus sijaitsevat. Tämän nähtiin vuorostaan riippuvan hyvin 
pitkälti siitä, kuinka pitkälle roudan sulaminen on edennyt. Kantavuustilan ja maaston 
yhteyden arvioinnin nähtiin siten edellyttävän tietoa siitä, miten sulamisen etenemis-
vaihe poikkesi kohteiden välillä. 
 

6.2 Sulamisvaiheen määrittäminen 
 
Sulamisen etenemisvaiheen arvioinnin mahdollistamiseksi kohteet jaettiin kahdeksaan 
sulamisvaihetta kuvaavaan luokkaan. Luokkien määrittely perustui tien painumisen no-
peudesta ja kiihtyvyydestä laskettuihin tunnuslukuihin sekä siihen, miten näiden tulisi 
sulamisen eri vaiheissa suhteutua toisiinsa.  
 
Se, miten todenmukaisella tavalla saadut luokat kuvaavat sulamisen etenemistä, varmis-
tettiin selvittämällä kuinka hyvin kohteiden luokat ja kantavuustila ovat sopusoinnussa 
sen kanssa, miten kantavuustilan voisi sulamisen edetessä olettaa kehittyvän.  
 
Sulamisen edetessä ja roudasta vapautuneen sulamisveden määrän lisääntyessä kanta-
vuusongelmien ilmenemisen todennäköisyyden oletettiin kasvavan. Oletettiin siis, että 
sulamisvaiheen etenemisen myötä myös havaittujen kantavuusongelmien määrän tulisi 
kasvaa. Oletuksen paikkansapitävyyden testaamiseksi suoritettiin vertailu kohteiden 
luokan ja kohteissa tarkastelujaksolla havaitun keskimääräisen kantavuusaleneman vä-
lillä. 
 
Lisäksi selvitettiin, näkyykö sulamisen etenemisen myötä tapahtuva kantavuustilan 
heikkeneminen myös siinä, miten kohteiden tila kehittyy havaintoviikkojen välillä. Ole-
tettiin, että tämän tulisi sulamisen alkupuolella ilmetä kantavuustilan heikkenemisenä. 
Sen sijaan loppuvaiheessa sulamisen loppumisen arveltiin voivan näkyä kantavuustilan 
heikentymisen hidastumisena ja lopulta tilan kohentumisena. Asian selvittämiseksi koh-
teille laskettiin kantavuusaleneman viikkojen välillä tapahtuvien muutosten keskiarvo ja 
verrattiin tätä kohteiden sulamisvaiheluokkiin.  
 
Kuvassa 6.2 esitellään havaitun kantavuusaleneman suhteutuminen sulamisvaiheluok-
kiin. Lisäksi kantavuustilan kehitystä on havainnoitu niin, että nuolen suunta kuvaa 
luokkaan liittyvän kohdan kantavuusaleneman kehityssuuntaa. 
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Kuva 6.2. Tarkastelujakson keskimääräisen kantavuusaleneman suhteutuminen sulamis-
vaihe-luokkaan. 
 
Kuvasta 6.2 havaitaan keskimääräisen kantavuusaleneman kasvavan sulamisvaiheluo-
kan mukaan jokseenkin vakaalla tavalla. Lisäksi nähdään, että pienemmän luokan ta-
pauksessa kantavuusaleneman kehitys on kasvava, kun taas viimeisessä luokassa olevan 
kohteen kehitys on laskeva. Kantavuustilan ja sulamisvaiheen välillä vallitsee siis jok-
seenkin selkeä, oletuksia vastaava yhteys, mikä viittaa siihen, että luokat kuvaavat sula-
misen etenemisvaihetta melko luotettavalla tavalla.  
 
Sulamisvaihemäärittelyn arvioinnin yhteydessä tarkasteltiin myös kantavuustilan seu-
rannassa laajoiksi luokiteltujen painumien ja sulamisvaiheen yhteyttä. Laajojen painu-
mien nähtiin viittaavan syvemmällä sijaitseviin kantavuusongelmiin, jolloin myös sula-
misen tulisi olla jokseenkin pitkällä. Voitaneen siis olettaa, että sulamisen alkuvaiheessa 
laajoiksi luokiteltuja painumia ei tulisi esiintyä. Lisäksi oletettiin, että mitä myöhäi-
sempi luokka kohteelle on määritelty, sitä aikaisemmassa vaiheessa kohteessa tulisi 
esiintyä laajoja painumia. 
 
Tarkastelussa todettiin, että aikaisimman sulamisvaiheluokan omaavassa kohteessa laa-
jaa painumaa ei esiintynyt, ja seuraavassa luokassa ensimmäinen laaja painuma havait-
tiin vasta viimeisellä viikolla. Muissa, myöhäisemmässä vaiheessa olevissa kohteissa 
laajan painuman havaintoja esiintyi kautta tarkastelujakson. Havainnot olivat yhteneväi-
siä oletuksen kanssa, minkä myös osaltaan nähtiin tukevan sulamisvaiheen määrittelyn 
todenmukaisuutta. 
 

6.3 Maasto-ominaisuuksien ja sulamisvaiheen yhteys 
 
Kohtien saamaan auringon määrään nähtiin siis vaikuttavan ainoastaan puuston varjosta-
vuus, jolloin aurinkoisuutta nähtiin voitavan arvioida sen perusteella, kuinka suuren osan 
aurinkosäteilyn kokonaismäärästä puusto päästi kuhunkin kohteeseen. Kullekin kohteelle 



53 
 

määriteltiin siis kokonaissäteilymäärän osuutta kuvaava prosenttiluku sen perusteella, mi-
ten aurinkosäteilyn teho, puuston korkeus ja tien suuntautuminen suhtautuivat toisiinsa 
eri ilmansuunnissa.  
 
Näin saatuja aurinkoisuutta kuvaavia lukuja verrattiin sulamisvaiheeseen (Kuva 6.3), ja 
näiden välillä todettiin olevan jokseenkin selkeä yhteys. Tämän nähtiin selittyvän sillä, 
että pidemmälle edennyt sulaminen viittaa yleisesti korkeampaan keskimääräiseen läm-
pötilaan, ja että tämä todennäköisesti kasvaa auringonvalon määrän suurenemisen myötä. 

Kuva 6.3. Kohteiden auringon määrän ja aurinkosäteilyn kokonaismäärän suhdetta ku-
vaavan prosenttiluvun ja sulamisvaiheen yhteys. 
 
Kuvasta havaitaan, että kohde 19 (punaisella) on huomattavasti myöhäisemmässä sula-
misvaiheessa kuin aurinkoisuuden perusteella voisi olettaa, ja kohteen 93 (sinisellä) sen 
sijaan olevan oletettua aikaisemmassa vaiheessa. Tämän arveltiin liittyvän kohteiden suh-
teelliseen korkeusasemaan, jonka aiemmin todettiin aiheuttavan eroavaisuuksia kohtei-
den yölämpötiloihin. Kohteen 19 lämpöisyyden nähtiin siten mahdollisesti selittyvän 
sillä, että kohde sijaitsee tavanomaista korkeammalla, ja kohteen 93:n viileyden taas ta-
vanomaista alhaisemmalla sijainnilla.   
 

6.4 Maaston ominaisuuksien ja kantavuustilan yhteys 
 
Maaston ja kantavuustilan kehityksen yhteyden arvioimiseksi tarkasteltiin kantavuusti-
lasta tehtyjä havaintoja, ja pyrittiin tunnistamaan tapaukset, joissa esiintyy selkeä, jatkuva 
kantavuustilan heikkeneminen. Tällaisille tapauksille annettiin luvut 1-3 sen perusteella, 
millä viikolla heikkenevä kehitys alkoi. Jos selkeää heikentymistä ei esiintynyt, kohteelle 
annettiin arvo 0, ja jos kantavuustila sen sijaan kohentui, sille annettiin negatiivinen arvo 
(Taulukko 6.1).  
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Taulukko 6.1. Kantavuuden heikentymisen ajoituksen ja maasto-ominaisuuksien yhteys. 

 
Kohteessa 19 (punaisella) routa oli jo miltei kokonaan sulanut muiden kohteiden ollessa 
kutakuinkin sulamisen alkupäässä. Kuten rakenteen vesipitoisuuden seurannassa todet-
tiin, kohteen 19 vesipitoisuuden kehitys poikkesi myös jyrkästi muissa kohteissa tode-
tusta kehityksestä. Tästä syystä maaston ja kantavuustilan välille oletetun yhteyden ei 
kyseisessä kohteessa voitu olettaa vallitsevan.  
 
Kohteissa, joissa todettiin selkeä sulamisvaiheen ja aurinkoisuuden välinen yhteys (vih-
reä), myös aurinkoisuuden ja kantavuustilan heikentymisen ajoituksen todettiin suhtautu-
van toisiinsa yhteneväisellä tavalla. Aurinkoisuuden todettiin aiemmin ilmentävän suu-
rempaa yleistä lämpöisyyttä, ja yhteyden nähtiin siten selittyvän sillä, että lämpöisyyden 
ollessa korkeampi, myös roudan sulaminen nopeutuu aikaisemmassa vaiheessa. Tällöin 
myös ajankohta, jolloin sulamisen nopeus saavuttaa kantavuutta heikentävän tason saa-
vutetaan aikaisemmin. 
 
Kohteessa 93 (sinisellä), jossa sulamisvaihe oli alhaisempi kuin aurinkoisuuden perus-
teella olisi voinut olettaa, ei myöskään esiintynyt kantavuuden heikkenemistä, vaikka tä-
män olisi muiden kohteiden perusteella olettanut liittyvän kohteen sulamisvaiheeseen. 
Kohdan viileyden arveltiin johtuvan tavanomaista alhaisemmasta korkeusasemasta, ja sii-
hen liittyvistä alhaisemmista yölämpötiloista. Alhaisempiin yölämpötiloihin liittyy to-
dennäköisesti myös suurempi yöpakkasten määrä, ja yöpakkasten on todettu lisäävän 
haihtumista ja nopeuttavan rakenteen kuivumista (Belt ym. 1999). Kantavuustilan säily-
misen arveltiin siis voivaan selittyä sillä, että tehokkaamman haihtumisen ansiosta sula-
misen nopeutuminen ei näyttäydy yhtä herkästi kantavuustilan heikentymisenä kuin 
muissa kohteissa.  
 
  

Tarkastelukohde 19 52 85 87 93
Aurinkoisuus 43 33 22 11 43
Sulamisvaihe 8 5 3 2 4
Kantavuuden 

heikkenemisen
alkaminen

-1 2 1 0 0
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7 Yhteenveto ja päätelmät 
 
Työn tavoitteena oli pyrkiä muodostamaan kuva siitä, miten selkeä yhteys kelirikon ja 
maaston välillä vallitsee. Tämän selvittämiseksi pyrittiin arvioimaan, missä määrin työssä 
tarkasteltavien tienkohtien kantavuustilassa ilmenevät eroavaisuudet ovat selitettävissä 
kohtien lähimaastossa ilmenevien poikkeavuuksien avulla. Tien routimistila vaikuttaa 
olennaisesti tienkohdissa esiintyvään kelirikkoon, ja maaston vaikutusten arvioiminen 
edellytti siten tarkasteltavien kohteiden routimistilan mahdollisimman suurta keskinäistä 
vastaavuutta. 
 
Tutkimuksen toteuttaminen edellytti siten, että  

• löydetään routimisolosuhteiltaan mahdollisimman samanlaisia tienkohtia,  
• seurataan näiden kantavuustilan kehitystä, ja että  
• maaston poikkeavuuksien vaikutusta kohtien kantavuustilaan kyetään 

arvioimaan.   
 

7.1 Tutkimuksen edellyttämät osatarkastelut 
 
Seuraavassa on kuvattu keskeisimmät edellä mainittujen edellytysten vaatimien osatar-
kastelujen toteuttavuuteen liittyvät havainnot.  
 
Kohteiden kantavuustilan seuranta perustui toisaalta tienpinnassa tapahtuvien muodon-
muutosten tarkkailuun, toisaalta tierakenteen kosteustilan seurantaan. Tien pinnanmuo-
don tarkkailuun perustuvassa menetelmässä käytetty analyyttinen menetelmä vaikutti 
kohtalaisella luotettavuudella kykenevän erottamaan liikenteen aiheuttama painuminen 
routimiseen liittyvästä painumisesta, sekä arvioimaan syntyneiden muodonmuutosten 
suuruutta. Muodonmuutoksen ja kantavuustilan välisen yhteyden suhteen käytettiin kui-
tenkin melko karkeita yleistyksiä, ja menetelmän tuottamien kantavuusarvojen arveltiin 
olevan jokseenkin herkkiä sille, miten tien kuormitus ja heikentynyt kantavuus ajoittuvat 
suhteessa toisiinsa. Näiden seikkojen seurauksena menetelmään liittyi jossain määrin epä-
varmuutta.  
 
Pinnanmuodon tarkkailuun perustuvan kantavuustilan määrittämisen todenmukaisuuteen 
viittaa kuitenkin se, että tarkastelukohteiden kantavuustilan kehitys on yhtäpitävää sen 
kanssa, miten kantavuuden voisi kohteille määritetyssä sulamisvaiheessa olettaa käyttäy-
tyvän. Lisäksi tähän viittaa pinnanmuotoon ja kosteustilaan perustuvien menetelmien tu-
losten yhteneväisyys.  
 
Verrattaessa rakenteen vesipitoisuuden seurannan tuloksia silmämääräisesti todettuun ke-
hitykseen ja yleisiin oletuksiin vesipitoisuuden käyttäytymisestä kelirikon aikana vesipi-
toisuuden seuranta vaikutti kykenevän tuottamaan todellisuutta varsin hyvin vastaavaa 
tietoa rakenteen vesipitoisuuden yleisestä kehityssuunnasta. Kuitenkin todettiin, että kan-
tavuus riippuu vahvasti kosteuden sijoittumisesta tierakenteen sisällä, ja että vesipitoisuus 
vaihtelee sen mukaan, mitä tien poikkileikkauksen kohtaa tarkastellaan. Näistä syistä työn 
rajallisen mittausasetelman ei nähty kykenevän kuvaamaan rakenteen vesipitoisuutta riit-
tävän tarkasti, jotta kantavuuden kehityksen arviointi sen perusteella olisi ollut mahdol-
lista.  
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Tarkastelujaksolla vallitsevissa olosuhteissa kantavuustilan kehitykseen vaikuttavien 
maasto-ominaisuuksien ja näiden vaikutuksen arvioinnin katsottiin edellyttävän kohtei-
den aurinkoisuudessa ja sulamisvaiheessa ilmenevien eroavaisuuksien täsmällisempää 
selvittämistä. Määritetyt aurinkoisuusarvot olivat sopusoinnussa paikan päällä arvioidun 
puuston varjostavuuden kanssa, ja sulamisvaiheet olivat yhteneväisiä vesipitoisuuden 
seurannassa tehtyjen havaintojen kanssa. Näistä syistä, sekä näiden välille todetun keski-
näisen yhtäpitävyyden ansiosta, nähtiin kyseisten ominaisuuksien järjestelmällisen mää-
rittelyn olevan kohtalaisella tarkkuudella mahdollista. 
 
Routimistilaltaan mahdollisimman hyvin toisiaan vastaavien tienkohtien löytäminen 
edellytti routimisolosuhteisiin vaikuttavien maaston ominaisuuksien tunnistamista ja nii-
den mittaamista paikkatietoa hyödyntäen. Maaston ominaisuuksille määritettyjen arvojen 
todettiin olevan pitkälti yhtäpitäviä sen kanssa, millaisia niiden todettiin maasto- ja kart-
tatarkasteluiden perusteella todellisuudessa olevan. Vaikka mittausmenetelmän käyttöön 
liittyi tiettyjä rajoituksia sen suhteen, millaisia tienkohtia sillä kyettiin tunnistamaan, to-
dettiin sen huomattavalla luotettavuudella kykenevän löytämään haetun tyyppisiä tien-
kohtia.  
 
Valitut kohteet edustavat suurella varmuudella eniten toisiaan vastaavia tienkohtia, mitä 
analysoitavien tienkohtien suuresta joukosta oli löydettävissä. Kohteissa esiintyy tästä 
huolimatta melko huomattavia poikkeavuuksia, mikä osoittaa, että routimiseen liittyvien 
erilaisten maasto-ominaisuuksien suuren määrän vuoksi routimistilassa esiintyy väistä-
mättä aina jonkin asteisia eroavaisuuksia. 
  

7.2 Maaston ja kantavuustilan yhteyden arvioiminen 
 
Maaston ja kantavuustilan kehityksen eroavaisuuksien yhteyden arvioiminen perustui toi-
saalta yllä käsitellyillä tarkasteluilla saatuihin tietoihin, toisaalta kantavuustilaan vaikut-
taviin maasto-ominaisuuksiin sekä näiden ja kantavuustilan yhteyksiin liittyviin oletuk-
siin. Tarkastelun karkeuden takia arvioiminen riitti lähinnä sen toteamiseen, että kanta-
vuustilan kehityksen eroavaisuuksien ei nähty olevan ristiriidassa maaston oletetun vai-
kutuksen kanssa. 
 
Osalle tehdyistä oletuksista tämä toteamus toimi ainoana osoituksena niiden pätevyy-
destä. Näihin kuuluivat kohteiden routimistilan, tierakenteen ja ilmaston yhteneväisyyttä 
koskeva oletus, sekä oletukset siitä, mitkä hydrologiset olosuhteet saattoivat tarkastelun 
yhteydessä aiheuttaa eroavaisuuksia kohteiden kantavuustilaan, ja mitkä maasto-ominai-
suudet näihin nähtiin vaikuttavan. Jos kyseiset olosuhteet poikkeaisivat suuresti niitä kos-
kevista oletuksista, on olettavaa, että havaitussa kehityksessä esiintyisi huomattavasti 
enemmän vaihtelua, jota maaston vaikutukseen liittyvien oletusten avulla ei kyettäisi se-
littämään. Kuitenkin yhteyden täsmällisempi tutkiminen edellyttäisi oletusten todenmu-
kaisuuden tarkempaa selvittämistä.  
 
Ainoat maasto-ominaisuudet, joiden tarkastelujaksolla nähtiin vaikuttavan kantavuustilan 
eroavaisuuksiin, olivat aurinkoisuus ja suhteellinen korkeusasema. Aurinkoisuuden näh-
tiin työssä käytetyllä menetelmällä olevan määritettävissä tarkastelun edellyttämällä tark-
kuudella. Sen sijaan tarkastelun luotettavuuden parantaminen edellyttäisi suhteellinen 
korkeusaseman täsmällisempää määrittämistä, sillä myös korkeusasema tuntui vaikutta-
van huomattavasti tilan kehitykseen. Maasto-ominaisuuksien vaikutuksen arvioiminen 
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perustui hyvin yleisiin olettamuksiin siitä, miten nämä vaikuttavat tien kosteustilaan val-
litsevissa hydrologisissa olosuhteissa. Maaston vaikutuksen todettiin kuitenkin lisäksi 
riippuvan vallitsevista sääolosuhteista, ja täsmällisempi selvitys edellyttäisi siten myös 
sääolosuhteiden tarkempaa huomioon ottamista.  
 
Kantavuustilan kehityksen tarkkailun todenmukaisuuteen viittaavat todetun yhteyden li-
säksi aiemmin mainitut yhtäpitävyydet sulamisvaiheen ja kosteusseurannan kanssa, mutta 
tarkastelun luotettavuutta heikentävät samaten edellä todetut epävarmuustekijät. Lisäksi 
tarkastelujakson lyhyyden takia todettua kehityskulkua ei pystytty vertaamaan tilan pi-
dempiaikaiseen kehitykseen, mikä vähensi olennaisesti kehityssuunnan arvioinnin luotet-
tavuutta.  
 
Tarkastelun yhteydessä todettiin, että maaston vaikutus kantavuustilaan riippuu huomat-
tavissa määrin vallitsevasta hydrologisesta tilasta, ja merkitystä nähtiin työn tapauksessa 
eritoten olevan sillä, millä syvyydellä roudan taso ja tierakenteen kosteus sijaitsivat. 
Työssä näitä pyrittiin arvioimaan kohteiden sulamisvaiheen perusteella. Sulamisvaiheen 
määrittämisen luotettavuuteen viittasi toisaalta se, että kohteiden sulamisen nopeus ja 
kiihtyvyys suhteutuivat toisiinsa johdonmukaisella tavalla, toisaalta luokittelun yhtäpitä-
vyys kantavuustilan kehityksen kanssa. Todettiin, että sulamisvaihetta hyödyntämällä on 
mahdollista tunnistaa sulamisen alkupuolella olevia tienkohtia, joiden kosteustilan todet-
tiin käyttäytyvän hyvin yhteneväisellä tavalla. Juuri kyseisissä vaiheissa olevien kohtei-
den tapauksessa kantavuustilan kehitys vastasi sitä, mitä maaston perusteella oli oletetta-
vissa. Tämä antaa viitteitä siitä, että kohtien ollessa sulamisen alkupuolella, niiden kehi-
tyksen päättely saattaa olla mahdollista ilman tarkempaa tietoa tien hydrologisen tilan ja 
maaston vaikutusten yhteyksistä.  
 

7.3 Lähestymistavan yleistettävyys ja suhtautuminen työn ta-
voitteeseen 

 
Kantavuustilaan vaikuttavien maaston ominaisuuksien määrittäminen perustui työssä sen 
arvioimiseen, mitkä hydrologiset olosuhteet saattaisivat vaikuttaa tierakenteen kosteusti-
laan, ja minkä maaston ominaisuuksien nähtiin vaikuttavan kyseisiin olosuhteisiin. Työn 
tapauksessa vallitsivat kuitenkin jokseenkin poikkeukselliset olosuhteet, esimerkiksi 
sade- tai pintavesiä ei esiintynyt, mistä seurasi, että myös hydrologia ja maasto vaikuttivat 
kantavuuteen poikkeuksellisen yksinkertaisella tavalla. Kelirikon aikana vallitsevat kui-
tenkin tavallisesti hieman monimutkaisemmat olosuhteet, joihin liittyy eri tyyppisiä sula-
misvesiä. Tieto siitä, onko lähestymistapa toteutettavissa myös yleisemmässä tapauksessa 
vaatisi siten tietoa siitä, missä määrin kantavuustilan ja maaston yhteyttä voidaan arvioida 
pintavesiä sisältävissä hydrologisissa olosuhteissa.  
 
Työn varsinaisena tavoitteena oli kelirikon ja maaston yhteyksien tutkiminen, joiden ole-
massaolosta pyrittiin työssä muodostamaan kuva kantavuustilan kehitykseen liittyvällä 
tarkastelulla. Tämä eroaa varsinaisen tilan arvioinnista olennaisesti siinä mielessä, että 
kehitystä tarkasteltaessa varsinaisen tilan täsmällinen tunteminen ei ole välttämätöntä. Si-
ten ei myöskään ole tarpeen tietää, millainen yhteys kantavuustilan ja maaston välillä 
tarkalleen vallitsee. Sen sijaan varsinaisen kelirikkotilan ja maaston välistä yhteyttä tut-
kittaessa tämä lienee tarpeen ainakin tiettyyn asteeseen. Kyseisen yhteyden selvittämisen 
nähtiin kuitenkin vaativan hieman erilaista lähestymistapaa, johon liittyy pitkäjänteisem-
pää ja laajamittaisempaa tarkkailua, kuin mitä työn tapauksessa oli mahdollista.  
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Työn nähtiin kuitenkin jossain määrin myös palvelevan varsinaisen kelirikon ja maaston 
yhteyden selvittämistä, sillä oletettiin, että jos kelirikon ja maaston välillä vallitsee täs-
mällinen yhteys, tulisi sellainen vallita myös kelirikkotilan kehityksen ja maaston välillä. 
Lisäksi myös tarkemmassa kelirikon ja maaston yhteyteen liittyvässä tutkimuksessa lie-
nee tarve sellaiselle maaston paikkatietopohjaiselle analysoinnille ja kantavuustilan seu-
rannalle, joiden hyödyntämisen ensiaskeleet tämän tutkimuksen yhteydessä pyrittiin ot-
tamaan. 
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