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ÄLKUSÄNÄT

Talvella 1984 - 1985 esiintyi maassamme vesijohtojen
ja viemäreiden jäätymistapauksia aikaisempaa selvästi
enemmän. Oulun vesipiirin vesitoimisto, nykyinen vesi—
ja ympäristöpiiri, katsoi aiheelliseksi selvittää
jäätymistapausten muodostumiseen, esiintymiseen,
ennaltaehkäisyyn ja kustannuksiin liittyviä asioita.
Tarkoitusta varten tehtiin kyselytutkimus Oulun ja
Lapin läänien alueelle.

Selvitystyötä on johtanut toimialapäällikkö Mauno
Rönkkömäki Oulun vesipiirin vesitoimistosta. Kysely
lomakkeen suunnittelusta ja tiedonhankinnasta vesi—
huoltolaitoksilta on huolehtinut vesihuoltoinsinööri
Jorma Korhonen Oulun vesipiirin vesitoimistosta. Kyse—
lytutkimuksen suorittamiseen ovat myötävaikuttaneet
neuvonnallaan ja ohjauksellaan myös asianomaisten
vesipiirien vesitoimistojen vesihuoltoinsinöörit.

Kyselytutkimustulosten käsittelystä on huolehtinut
dipiomi-insinööri Urpo Seppänen Oulun yliopiston
vesitekniikan laboratoriosta. Kirj allisuusselvityksen
on laatinut tekn. yo. Päivi Repo Oulun vesipiirin vesi-
toimistosta.

Selvitystyön suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat
arvokkaita neuvoja ja ohjeita antaneet prof. Jussi
Hooli Oulun yliopistosta, aluejohtaja Paavo Pietarila
Maa ja Vesi Oy:stä sekä tekn. lis. Timo Lounela VTT:n
Rakennuslaboratoriosta. Esitämme heille ja kaikille
muille selvitystyöhön osallistuneille vilpittömät kii
tokset.

Oulussa 15.1.1987

Tekijät
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JOHDÄNTO

Talvi 1984 - 85 alkoi hyvin kylmänä ja vähälumisena.
Koko maassa lämpötila laski vuodenvaihteen tienoilla
hyvin alas ja kylmää kesti aina maaliskuulle asti.
Kova pakkanen ja alkutalven vähäinen lumen mrä
aiheutti sen, että maa routaantui erittäin syvälle.
Tiedotusvälineistä ja vesihuoltolaitoksilta saatiin
jo vuoden alussa lähes päivittäin tietoja vesihuolto—
verkostojen jäätymisistä ja myöhemmin keväällä myös
vesitilanteen heikkenemisestä. Saadakseen tarkempia
tietoja vesi- ja viemärijohtoverkostojen jäätymisistä
Oulun vesipiirin vesitoimisto laati kyselykaavakkeen,
joka jaettiin Oulun ja Lapin läänien alueella toimi-
ville vesihuoltolaitoksille asianomaisten vesipiirien
vesitoimistojen toimesta. Kyselyllä kartoitettiin jää
tymisten määrää ja syitä, sulatusmenetelmiä, aiheutu—
neita vaurioita ja kustannuksia.

Lisäksi tähän selvitykseen haluttiin perustietoja rou
dan muodostumisesta, ilmasto—oloista ja roudan mää
rästä Suomessa sekä vesi— ja viemäriverkostojen routa—
suojauksesta ja lämmöneristämisestä.

Kyselytutkimuksen tuloksia käytetään esitietona hyväk
si Oulun yliopiston vesitekniikan lalioratoriossa tehtä
vässä vesihuoltoverkoston jäätymistutkimuksessa.

2 ROUTÄ JA ROUDÄN MUODOSTUMISEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

2.1 ROUTÄ JA SEN MUODOSTUMINEN

Kun maan lämpötila laskee 0 °C alapuolelle, jäätyy
maan huokosissa oleva vesi. Tällöin maan lujuus kas
vaa ja sen muutkin tekniset ominaisuudet muuttuvat.
Tätä tapahtumaa nimitetään maan routaantumiseksi.
Eräissä tapauksissa routaantuminen tapahtuu siten,
että jäätyvään maakerrokseen imeytyy lisää vettä sii
nä määrin, että maan tilavuus kasvaa. Tällaista maan
routaantumista kutsutaan routimiseksi.

Routineen maakerroksen tilavuuden kasvu ilmenee maan—
pinnan kohoamisena eli routirnisnousuna tai sen esteenä
oleviin rakenteisiin kohdistuvana routimispaineena.
Routineen maan sulaessa ja siinä olevan ylimääräisen
veden vapautuessa pienenee sen lujuus, tapahtuu routa—

Routimisilmiö on erotettava ulkoisilta tunnusmerkeil
tään (tilavuuden kasvu, paine) samankaltaisesta ilmi
östä vedellä kyllästetyn maan jäätyessä suljetussa
tilassa. Routimisilmiölle tunnusomaiselle veden kerään
tymiselle routivaan maahan usein paksuiksi jäälins
seiksi on esitetty erilaisia syitä. Yleisesti hyväksy
tään se käsitys, että huokosveden jäätyminen alkaa
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huokosten keskiosasta, jossa veden jäätymispiste on
korkein. Lämpötilan laskiessa ja yhä suuremman osan
huokosvedestä jäätyessä ohenevat maahiukkasten ympä
rillä olevat sulat vesikerrokset. Tällöin maa käyttäy
tyy kuten kuiva maa: se imee itseensä vettä. Fysikaa—
lisesti voidaan tämän sekä kuivassa että jäätyvässä
maassa havaittavan ilmiön syynä sanoa olevan se, että
maahiukkasia ympäröivien vesivaippojen ohentuminen
pienentää veden termodynaamista potentiaalia niissä,
ja vesi virtaa pienenevän ootentiaalin suuntaan. Kun
maan lämpötila puolestaan määrää sen, miten paksu
vesivaippa korkeintaan pysyy sulana, säilyy em. poten
tiaaliero pakkaskauden ajan routarajalla ja syvemmällä
maassa olevan huokosveden välillä, ja maahiukkasen ja
jääkiteen väliin virtaa uutta vettä sitä mukaa kuin
sitä jäätyy.

Routirnisnousun suuruutta ei pystytä vielä kovinkaan
tarkasti etukäteen laskemaan. Siihen vaikuttavat mm.
kehittyvän imuvoiman suuruus ja maan vedenläpäisevyys,
jotka ovat maalajista riippuvia. Myös sellaiset satun
naiset ja paikalliset tekijät kuten pohjavedenpinnan
etäisyys, kyllästymisaste, kuormitus ja maan jäätymis
nopeus vaikuttavat routimisnousun suuruuteen.

Routirnisaineensuuruuteen vaikuttavat mm. maalaji,
pohjavedenpinnan etäisyys ja jäätyrnisnopeus. Lisäksi
routimispaine on ajasta ja maan lämpötilasta riippu
vainen.

Routa2ehrnenernisen voimakkuus riippuu routimisen voimak
kuudesta sekä sulamisvaiheen nopeudesta ja ylimääräi
sen veden poistumismahdollisuuksista.

Paljaalle maalle, kuten ojien varsille, pelloille ja
kasvillisuudesta paljaalle turvemaalle muodostuu syk
syllä lämpötilan laskiessa nollan alapuolelle roustetta
eli pintaroutaa. Rouste muodostuu pystysuorista jääneu
lasista, joiden yläpinnassa on 1 — 2 mm paksu maakerros.
Jääneulaset kasvavat alapäästään pituutta sitä nopeam
min, mitä helpommin ne saavat kapillaarista vettä.
Hiekkamaissa saattaa jääneulasten pituus olla jopa
20 cm, savessa 2 — 4 cm ja turvemaassa 5 — 7 cm.

Roustetta voi muodostua myös keväällä yöpakkasten aika
na paljailla mailla, mutta myös syysviljapelloilla,
silloin kun heikko laiho ei pysty peittämään koko pel
lon pintaa. Keväinen rouste ei ole niin puhdasmuotoi—
nen kuin syksyinen, mikä johtuu maavesisuhteiden ja
maan tiiviyden erilaisuudesta.

Routivuusluokitus ja -kriteerit

Eräissä maalajeissa ei niiden jäätyessä tapahdu veden
kerääntymistä jäätyvään maakerrokseen. Tällaisia maala
jeja sanotaan routimattomiksi, Maalajeja, joissa routi
misilmiö on mahdollinen, sanotaan routiviksi.
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Maan routivuuden määritys perustuu tavallisimmin maan
rakeisuuteen. Pohjarakennuksen normien mukaan routivia
maalajeja ovat: lieju, savi, hiesu, hieno hieta sekä
yleensä sellaiset moreenit ja muut maalajit, joissa
on hiesua ja sitä hienompia lajitteita (eli 0,02 mm
pienempiä rakeita) enemmän kuin 3 paino-% laskettuna
2 mm pienempien rakeiden määrästä. Routimattomia maa—
lajeja ovat sora, hiekka ja sellainen karkea hieta ja
moreeni, jossa on hiesua ja sitä hienompia lajitteita
em. vähemmän.

Ruotsalaisten rakennusnormien mukaan on maata yleensä
pidettävä routivana, jos siitä maa-aineksesta, jonka
raekoko on pienempi kuin 16 mm, enemmän kuin 16 paino—%
läpäisee 0,074 mm seulan ja maan kapillaarisuus on
vähintään 1 m.

Maan routivuus voidaan määrittää tarkimmin routimis—
nousukokeilla, joissa maan annetaan jäätyä laboratori—
ossa luonnonmukaisissa olosuhteissa ja sanialla mita
taan routimisnousun nopeus.

2.2 ILMÄSTOTEKIJÄT

Ilman lämpötila

Tärkein maan routaantumiseen vaikuttava tekijä on
ilman lämpötila. Tarkasteltaessa ilman lämpötilan
vaikutusta routaantumiseen on tärkeää tietää talvikau
den vuorokausien pakkasasteiden summa eli 2akkasrnäärä.
Routa syvenee pakkasmäärän kasvaessa talven aikana ja
sulaa keväällä, kun ilman keskilämpötila nousee 0 0C:n
yläpuolelle.

Lämpötilan vaikutus routasuhteisiin ilmenee selvimmin
lumettomilla alueilla, kuten teillä, kentillä ja piha-
mailla tai raivatuilla rakennusalueilla.

Roudan syvyys lumettomilla ja kasvipeitteettömillä
paikoilla riippuu lähes yksinomaan talven pakkasten
kehittymisestä. Jos talvella esiintyy pitempiaikaisia
suojakausia, alkaa routa lumettomissa olosuhteissa
helpoimmin sulaa. Talven pakkasmäärän saavuttaessa
maksimin on routa silloin aina syvimmillään ja kevääl
lä ilmojen lämmetessä yli 0 °C alkaa routa sulaa maan
pinnalta alkaen.

Suomi on jaettu viiteen erilaiseen routa—alueeseen
(kuva 1) TVH:n suorittamien paljaan maan routamittauk—
sien ja Keinosen pakkassummakartan perusteella.



Pakkasmäärät ja routasyvyydet kasvavat pohjoista koh
ti. Roudansyvyyden ja pakkasmäärän suhde ei ole kuiten
kaan lineaarinen, vaan roudansyvyys lisääntyy suhteel
lisesti vähemmän suurilla pakkasmäärillä ja roudan
syvyyksillä kuin pienillä. Esimerkiksi Etelä-Suomessa
pakkasmäärän kasvaessa 830 d°C roudansyvyys lisääntyy
90 cm, mutta Lapissa sama pakkaslisäys kovemmilla pak
kasilla syventää routaa vain 50 cm. Tämä on selitet
tävissä siten, että roudan tunkeutuessa syvemmälle
myös eristevaikutus lisääntyy, mikä hidastaa maan
jäätymistä. Lumettomissa olosuhteissa pakkasmäärän
ja roudansyvyyden välinen riippuvuus voidaan laskea
kaavalla 1.

(1) dcf’

jossa d = roudan syvyys (cm)
c = maalajikerroin (taulukosta 1)
F talven pakkasmäärä (h°C)

Lumipeite

Huonon lämmönjohtokyvyn vuoksi lumi toimii maan pinnal
la lämpöeristeenä. Lumen eristysvaikutus on sitä suu
rempi mitä kevyempää lumi on. Lumi johtaa lämpöä huomat
tavasti huonommin kuin mineraalimaa (Beskow 1935)
Lumipeitteen paksuus ennen routaantumista vaikuttaa
ratkaisevasti maan routakerroksen paksuuteen.

Akje IV

Kuva 1. Routa-aluejako lumesta ja kasvillisuudesta
vapailla alueilla /11/.



11

Mustosen mukaan (1966) roudan syvyyden riippuvuus
ilmastotekijöistä on logaritminen:

(2) X = 45 LgF - 41 LgS - 55,

jossa X = roudan syvyys 31.3. (cm)
F = talven pakkassumma 31.3. mennessä (d C)
S = lumen keskisyvyys 31.1O.—31.3. (cm)

fLogaritmit ovat Briggsin logaritmeja.)

Mustonen totesi tutkimuksessaan, että lumensyvyyden
kasvaessa roudan muodostuminen voimakkaasti pienenee
(kuva 2).

0

0

1
>.‘
>‘
>
>

c
0

-Q
D
0

Kuva 2. Roudan syvyys luonnontilaisilla aukeilla
mailla eri lumensyvyyksillä ja pakkasmäärillä /5/.

Eri tekijöiden suhteellinen vaikutus on selitetty
siten, että pakkasmäärän kasvaessa roudan syvyys kas
vaa. Tällöin routakerroksen kasvaessa routaantumatto—
man maan ja ilman välinen eristys lisääntyy ja näin
pakkasmäärän suhteellinen vaikutus pienenee. Samoin
lumipeitteen paksuuntuessa eristysvaikutus kasvaa,
eikä lumikerroksen kasvaminen enää vaikuta yhtä tehok
kaasti, koska lumen läpi tapahtuva lämpövirtaus piene
nee.

Mustosen kaava on kehittelynsä vuoksi tasoitusmenette
lyn tulos ja siksi sillä on taipumus antaa liian sieniä
arvoja suurten routasyvyyksien ollessa kyseessä ja
vastaavasti liian suuria arvoja pienillä routasyvyyk—
sillä. Kaava soveltuu paremmin useiden vuosien keski—
syvyyden kuin yksittäisten vuosien roudan syvyyden
määrittämiseen. Kaava on laskettu viittä senttimetriä
suuremmille lumen syvyyksille.

60
5 cm

10cm

20

30cm

0
0 200 1.00 600 800 1000 1200 d°C1400

Pokkossummo Fcost sum
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Lumipeitteen vaikutus routaan on usein vaikeasti määri
tettävissä monien muiden tekijöiden takia. Lisäksi
lumen tiheyden alueelliset ja kausittaiset muutokset
vaikeuttavat lumipeitteen merkityksen selvittämistä.

Korhosen (1923) tutkimusten mukaan lumen tiheys piene
nee itää ja pohjoista kohti ja samalla sen eristevaiku
tus kasvaa. Keväällä lumen tiheys aina kasvaa ja
eristevaikutus vastaavasti pienenee. Lämpötiloista
riippuen lumen tiheys vaihtelee aina talven aikana.
Lumipeitteen paksuus ja pakkasmäärä eivät kuitenkaan
riitä selittämään roudan käyttäytymistä.

Lumipeite hidastaa keväällä maan sulamista vastaavalla
tavalla kuin syksyllä jäätymistä. Vaikka keväällä
vuorokauden keskil.mpötilat ovat positiivisia, ei routa
yleensä sula ennen kuin lumi on kokonaan hävinnyt.
Poikkeuksena on kuitenkin maamme eteläisimmät alueet,
joissa maa alkaa sulaa usein jo lumen alla. Lumi pääs
tää lävitseen auringon pitkäaaltoista säteilyä, mikä
lämmittää maan pintakerrosta. Esimerkiksi 10 cm paksu
lumi päästää lävitseen noin puolet auringon tehokkaas
ta säteilystä.

2.3 MAASTOTEKIJÄT

Ka sv ipe i te

Lumipeitteen lisäksi myös kasvillisuuskerros toimii
maan lämpöeristeenä. Äukeilla paikoilla ovat suojana
erilaiset ruohovartiset kasvit ja sammaleet, jotka
muodostavat ns. kenttäkerroksen. Metsissä myös puuston
vaikutus on huomattava. Tiheä puusto pidättää lunta
oksistoonsa, jolloin metsämaa saa suhteellisesti ohuem—
man lumisuojan kuin aukeat peltomaat ja tämä taas
edistää roudan tunkeutumista metsämailla

Tiheässä kuusikossa on todettu roudan tunkeutuvan syväl
le lumen vähäisyyden takia. Männiköissä, missä latvusto
oli suhteellisen korkealla, maa sai paksumman lumi
peitteen ja roudan syvyys oli tämän takia pienempi.
Lehtipuumetsä ei sanottavasti pidätä lunta ja kun se
lisäksi esti lumen kulkeutumista tuulen mukana, alue
sai tasaisen ja paksun lumipeitteen. Keväällä lumi ja
routa sulavat lehtipuumetsissä verrattain aikaisin,
koska säteily ja sadevesi tunkeutuvat helposti lehdet
tömän latvuston läpi. Tiheä kuusikko sitä vastoin
pidätti säteilyä ja sadetta huomattavasti enemmän ja
tästä johtuen maa säilyi pitempään routaantuneena,

Pienillä lumensyvyyksillä ja pakkasmäärillä metsän suo
jaava vaikutus näyttää ilmeiseltä. Suurilla lumensyvyyk
sillä sen sijaan aukeiden maiden ja metsien roudan—
syvyyksien erot ovat vähäisiä. Metsissä on usein enem
män routaa kuin läheisillä aukeilla paikoilla, mikä
johtuu metsien ohuemmasta lumipeitteestä.
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Pelloilla kasvillisuuden vaikutus routaantumiseen ilme
nee selvästi, kun tarkastellaan maan eri muokkausastei—
ta: kynnetyssä pellossa routa tunkeutuu syvemmälle
kuin nurmikossa, vaikka lumipeite on yhtä paksu molem
missa tapauksissa.

Topog r a f i a

Maaston kaltevuussuhteet vaikuttavat osaltaan roudan
muodostumiseen sekä lumen että roudan sulamiseen. Maa
perään tuleva auringon säteilyn vaikutus riippuu sätei
lyn tulokulmasta, joka puolestaan riippuu paitsi leveys
asteesta myös maaston kaltevuussuhteista. Etelään viet
tävät rinteet saavat huomattavasti enemmän säteilyä
kuin pohjoisrinteet. Tämä vaikuttaa erilailla maan
lämpövaraston kasvuun ja näin myös roudan tunkeutumi—
seen maaperässä.

Keväällä alkaa lumen ja roudan sulaminen etelärinteil
lä huomattavasti aikaisemmin kuin pohjoisrinteillä.

Erilaisten maastomuotojen vaikutusta roudansyvyyteen
on tutkittu vähän, Bay, Wunnecke ja Hays (1952) ovat
suorittaneet routamittauksia eri ilmansuuntiin viettä
villä peltoalueilla ja todenneet pohjoisrinteillä rou
dan tunkeutuneen aina syvimmälle.

Pohjoisilla leveyksillä maan pinnalle tulevan sätei—
lyn tulokulman takia saavat etelään viettävät rinteet
säteilyä enemmän kuin vaakasuorat pinnat. Tästä johtuu,
että keväällä lumen ja roudan sulaminen alkaa aina
ensin etelärinteillä.

Syvät painanteet ovat säteilytalouden kannalta epäedul
lisimmassa asemassa varsinkin sulamiskautena. Painan—
teet saavat keväällä suhteellisen vähän säteilyä ja
kylmät ilmamassat painuvat niiden pohjalle. Tämän
takia painanteet usein pysyvät kauimmin lumisina ja
routaantuneina.

2.4 MAAPERÄTEKIJÄT

Maalaj i

Routa käyttäytyy erilaisissa maalajeissa eri tavoin.
Karkearakeiset maalajit routaantuvat syvemmälle kuin
hienojakoiset maalajit. Eloperäiset maalajit routaan
tuvat yleensä vähiten. Maalajien erilaiset routaantu—
misominaisuudet johtuvat 1arnokaQasiteetista, lammon—
johtavuudesta sekä maan kosteudesta. Näiden eri teki
jöiden yhteisvaikutuksen takia maalajien rakenteesta
johtuvaa routaantumista ja routimista on vaikea arvi
oida.
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U. Soveri ja Johansson (1966) ovat kehitelleet
Watzingerin, Kindemin ja Michelsenin (1938 ja 1941)
routakaavaa. Watzinger, Kindem ja Michelsen (1938 ja
1941) kehittivät Norjassa lumesta raivatulle maalle
kaavan (3) , jossa maalajin lämmönjohtavuus ja lämpö
kapasiteetti vaikuttavat vastakkaisesti routaantumi
seen:

(3) d=V2F
q

7’ / = c
q

jossa d = roudan syvyys (m)
F = pakkasmäärä (h0C)

= routaantuneen aineen lämmönjohtavuus
(kcal/m°Ch)

q = maalajin lämpökapasiteetti (kcal/°Cm3)

Lämmönjohtavuus voidaan muuttaa 51-järjestelmän yksi
köksi (W/Km) kertomalla luvulla 1,163 ja vastaavasti
lämpökapasiteetti (kJ/K m3) kertomalla luvulla
4,187.

U. Soveri ja Johansson (1966) ovat kehitelleet tätä
routakaavaa edelleen Suomen oloihin soveltuvaksi. Kaa—
vassa termi / 2 2-’on korvattu materiaalikertoimella C,
mikä on vakio er’ maalajiryhmille tietyissä kosteus
olosuhteissa. Maakosteuden vaihteluista johtuen kaava
d = C f’antaa usein mittauksista huomattavastikin
poikkeavia tuloksia varsinkin maalajeissa, joissa maa—
vesivaraston muutokset ovat suuria. Taulukossa (1) on
esitetty edellisten mukaan maalajien materiaalikertoi-
met ja keskimääräiset vesipitoisuudet tiettynä havain
tokautena.

Taulukko 1. Eri maalajien vesipitoisuuksia ja vastaa
via materiaalikertoimia /11/.

Maalaji Vesipitoisuus % kuiva- Materiaalikerroin
aineesta c

, hiekka 8,3 1 ,l6
sora-hiekkamoreeni 11,3 1,15
hieta—hiesumoreeni 17,5 0,99
hieta 21,0 0,92
savi 23,4 — 44,1 0,91 — 0,83

Materiaalikertoimien avulla on piirretty kuvan 3 käyräs
tö pakkassumman ja roudan syvyyden riippuvuudesta eri
maalajeissa lumettomilla alueilla. Turvetta kuvaava
käyrä on arvioitu hydrologian toimiston havaintojen
mukaan.



15

250

b

0

c
0

0

Kuva 3. Roudan keskimääräinen riippuvuus pakkassum—
masta erilaisissa maalajeissa lumettomissa olosuhteis
sa /10/.

Maave s i

Ilmastollisten tekijöiden lisäksi myös maankosteus
vaikuttaa roudan kehittymiseen.

Maankosteus oletetaan yleensä vakioksi roudan muodos
tumista kuvaavissa kaavoissa. Tämän takia kaavat sovel
tuvat vain määrättyihin olosuhteisiin. Maankosteus
vaihtelee kuitenkin paljon eri vuodenaikoina.

Maaperässä oleva vesi samoin kuin maan karkearakeisuus
lisäävät lämmönjohtavuutta. Routaantuminen ja roudan
sulaminen tapahtuvat nopeammin karkeissa ja kosteissa
kuin hienorakeisissa ja kuivissa maalajeissa. Luonnon—
olosuhteissa hienorakeiset maalajit sisältävät aina
enemmän vettä kuin karkearakeiset maalajit, jolloin
karkearakeisuus- ja vesipitoisuustekijät vaikuttavat
vastakkaisesti ja tasapainottavat eri maalajeissa
routaprosesseja,

Maankosteuden muutokset aiheutuvat lähinnä sadannasta,
haihdunnasta, pinnanalaisesta valunnasta sekä pohja—
vesivaihteluista. Asiaa voidaan yleisesti tarkastella
geohydrologisen vesitaseen avulla:

(4) A M = 1 — E — G
—

jossa A M = maavesivaraston muutos
1 = sadanta
E = haihdunta
G = pohjaveden muodostuminen
Q = pinnanalainen valunta
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Syksyn sateista riippuu ratkaisevasti, minkälainen on
maankosteustila ennen roudan alkamista. Maan jäätyessä
vesivaraston täydentyminen lakkaa.

P o h j a v e s i

Pohjavesi on huomattava lämpövarasto, joka säätelee
maaperän lämpötaloutta. Pohjaveden lämpötilan vuosi-
vaihtelut ovat vähäisiä ja sen lämpötila on aina
jonkin verran korkeampi kuin ympäröivän maaperän. Poh
javesi vaikuttaa myös roudan muodostumiseen ja sen
sulamiseen. Pohjavedestä vapautuu jatkuvasti lämpö-
energiaa kohti maanpintaa, mikä hidastaa roudan muo
dostumista ja vastaavasti nopeuttaa sen sulamista.
Routakerros sulaa sekä ylhäältä että alhaalta päin.

Pohjavedenpinnan etäisyydellä maanpinnasta on huomat
tava merkitys roudan muodostumiseen, Mitä lähempänä
maan pintaa pohjavesi on, sitä ohuempi on routakerros.

Kun routa älkää kehittyä maahan, lakkaa pohjaveden muo
dostuminen. Tosin pohjaveden pinta usein vielä nousee
roudan muodostumisen aikana, mutta tämä johtuu maavesi
varaston tyhjentymisen ja pohjavesivaräston täyttymisen
välisestä viiveestä

Maan lämpöominaisuudet

Maalajin lämpöteknillisistä ominaisuuksista roudan
muodostumiseen ja syvyyteen vaikuttavat siis pääasias
sa lämmönjohtavuudet sulana ja jäätyneenä, maan lämpö
kapasiteetti sekä jäätymisiärnpö. Mitä suuremmat ovat
lämönjohtavuudet, sitä nopeammin poistuu maahan varau
tunut lämpö ja lämpötila laskee. Veden jäätyessä siitä
taas vapautuu suuri määrä lämpöä (puhtaalla vedellä
333,3 kJ/kg), mikä hidastaa lämpötilan laskua ja näin
vähentää routasyvyyttä.

Maahan varastoitunut lämpömäärä ja sen johtuminen
syvemmistä maakerroksista estää roudan muodosturnisen
niin kauan kuin lämmön virtaus aihaalta päin pitää
pinnan lämpötilan 0 0C:n yläpuolella. Toisaalta taas
hyvä lämmönjohtavuus nopeuttaa maan pintakerroksen
jäätymistä, jolloin maan lämmönjohtavuuden paranemi
nen myös lisää roudan syvyyttä.

Maan lämpökapasiteetti riippuu maalajista ja sen vesi
pitoisuudesta. Kiinteiden maahiukkasten lämpökapasi
teetti on yleensä sitä pienempi mitä suurempi on niiden
ominaispaino. Maahiukkasten ominaislämpö on tavallises
ti 0,4 — 0,6 cal/kg°C, veden 1,0 cal/kg°C ja ilman
0,0003 cal/kg°C (SI-järjestelmässä 4,187 J/Kkg)

Tämä merkitsee sitä, että maan vesipitoisuuden
lisääntyessä ja samalla ilmamäärän vähetessä maan
ominaislämpö suurenee. Kostea maa lämpenee vähemmän
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kuin kuiva maa samalla lämpömäärällä, ja maan menet—
täessä lämpöä saman lämpömäärän menetys alentaa
kostean maan lämpötilaa vähemmän kuin kuivan maan.
Maan lämpökapasiteetin suurentuessa maan jäätyminen
hidastuu, joten länimönjohtavuus ja lämpökapasiteetti
vaikuttavat routaantumiseen vastakkaisesti.

Maan lämmönjohtavuus riippuu lähinnä maahuokosten
ilma- ja vesisuhteista. Ilma johtaa lämpöä huonommin
ja vesi paremmin kuin kiinteät maahiukkaset. Maankos—
teuden lisääntyminen aiheuttaa maan lämmönjohtavuuden
lisääntymistä.

Taulukko 2. Eri maalajien ja lumen keskimääräisiä
lämpöominaisuuksia (Äslyng 1968).

Huokoisuus Vesipitoisuus LänpökapasiteetU Lärnmönjohtavuus
(tilavuus—% cal/an2°C i—3 ca1/cus0C

Hiekka 0,4 0 0,3 0,7
0,4 40 0,7 5,2

Savi 0,4 0 0,3 0,6
0,4 40 0,7 3,8

Turve 0,8 0 0,35 0,14
0,8 40 1,15 0,15

Lumi 0,95 0 0,05 0,15
0,5 0 0,5 1,7

Lämm siirtyminen voi tapahtua maaperässä periaat
teessa kolmella eri tavalla:

1. Johtumalla rakeiden ja niitä kalvoina ympäröivien
sidosvesien sekä huokosilman kautta.

2. Säteilynä huokosten läpi.

3. Konvektiona nesteenä tai höyrynä olevan veden tai
ilman välittämänä.

Säteily ja konvektio riippuvat jäätymispisteen yläpuo
lella lämpötilasta. Lämpötilan 0 °C yläpuolella kas
vaa yleensä kaikkien maalajien lämmönjohtavuus lineaa—
risti noin 25 °C saakka, minkä jälkeen se kasvaa jyr
kemmin. Suurin muutos lämmönjohtavuudessa tapahtuu
0 0C alapuolella, jolloin vesi alkaa jäätyä. Jään
lämmönjohtavuus on kolme kertaa niin suuri kuin veden.

Maan jäätyessä ei kaikki vesi muutu jääksi samassa
lämpötilassa, vaan maassa oleva vesi jäätyy melko
laajalla lämpötila—alueella. Mitä hienompirakeista
maa on, sitä suuremmalla lämpötila-alueella jäätyminen
tapahtuu.
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Maalajin tiiveys vaikuttaa myös lämmönjohtavuuteen.
Tilavuuspainon kasvaessa sekä lämmönjohtavuus että
lämpökapasiteetti suurenevat. Edellinen kasvaa kuiten
kin suhteellisesti nopeammin, joten myös routa tunkeu
tuu tiiviissä maassa syvemmälle. Kivennäismaissa
roudan syvyys kasvaa raekoon kasvaessa, koska karkei—
den maalajien tilavuuspaino on suurempi kuin hienojen
maalaj ien.

Watzingerin (1967) mukaan routa tunkeutuu maahan niin
syvälle, että jäätyneen maakerroksen pakkasvastus on
yhtä suuri kuin ilman pakkasmäärä. Pakkasvastuksessa
otetaan huomioon sulan ja jäätyneen maan lämpötilan
muutoksista vapautuvat lämpömäärät sekä veden jääty
mislämpö. Lisäksi roudan maahantunkeutumiseen vaikut
taa kesäaikana varastoituneen maalämmön määrä,

3 ILMASTO-OLOISTA SUOMESSA

3.1 YLEISET NÄKKOHDÄT

Routaantumiseen vaikuttavien monien tekijöiden vuoksi
roudan syvyyden vuotuiset ja alueelliset vaihtelut
ovat Suomessa suuria. Lumettomilla alueilla, missä
lumi- ja kasvipeitteen suojaava vaikutus puuttuu, rou—
dan syvyys määräytyy talven pakkasmäärien mukaan,
jolloin routakerroksen paksuus kasvaa aina pohjoista
kohti

Rannikkoalueella myös merellisyys pienentää pakkassum
maa ja vähentää roudan muodostumista, Pohjanlahden
rannikolla on aina huomattavasti vähemmän routaa lumet—
tomilla paikoilla kuin vastaavilla leveyspiireillä
Itä-Suomessa, Samoin Jäämeri vaikuttaa pienentävästi
Pohjois-Lapin roudan syvyyksiin.

Lapissa ovat routasyvyydet lähes kaksi kertaa niin
suuret kuin Etelä—Suomessa. Kovina pakkastalvina saat
taa Etelä-Suomessa savimaa jäätyä lähes kahden metrin
syvyyteen ja sora- ja hiekkamaa yli kahden metrin syvyy
teen. Lapissa voi routakerros olla tietyissä olosuh
teissa yli kolme metriä paksu.

Lumen peittämillä luonnontilaisilla alueilla roudan
syvyys ei kasva pakkasmäärän mukaan niin kuin lumesta
raivatuilla alueilla, Maan lämpimimmässä osassa,
Lounais—Suomessa, on päinvastoin yleensä paksumpi
routakerros kuin Itä-Suomessa ja Kuusamossa. Tämä
johtuu lumipeitteen erilaisesta ajallisesta jakautumi
sesta ja paksuudesta.
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3.2 LÄMPÖTILÄSTÄ JA PÄKKÄSSUMMÄSTÄ

Ilmastotieteellisesti katsotaan talven alkavan sil
loin, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi
0 0C:n alapuolelle ja talven päättyvän silloin, kun
vuorokauden keskilämpötila nousee 0 0C:n yläpuolelle.
Kuvissa 4 a - d on esitetty vuoden keskilämpötilat ja
talven keskimääräinen pituus.

/4/.
a) vuoden keskilämpötilat
b) termisen talven pituus
c) 0 °C isotermin ajankohdat syksyllä
d) 0 0C isotermin ajankohdat kesällä

c d

Kuva 4. Suomen lämpöolosuhteita valaisevia karttoja
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Lämpötilan vaihtelut ovat talvisin suuret eri vuosina,
kuukausina ja päivinäkin. Lämpötilaerot johtuvat sätei
lyolosuhteiden jaksollisesta vaihtelusta sekä pilvi
syyden, tuulen, sateen ym. ilmastotekijöiden vaihte
lusta.

Kuvissa 5 a d on esitetty keskimäärin ja tietyillä
todennäköisyyksillä kertyvät talven pakkasmäärät. Pak
kasmäärällä tarkoitetaan pakkasasteiden ja pakkaskau
den pituuden tuloa

a

Kuva 5. a) kerran 2 vuodessa toistuva pakkasmäärä
F, h °C, b) kerran 10 vuodessa toistuva pakkasmäärä
F, h °C, c) kerran 20 vuodessa toistuva pakkasmäärä
F, h °C, d) kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä
F, h °C /4/.
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3.3 LUMIM2ÄRISTÄ

Talven ensimmäisen lumisateen keskimääräinen ajoittu—
minen ja pysyvän lumipeitteen tuloaika on esitetty
kuvassa 6. Verrattaessa talven alkamisajankohtaa ja
pysyvän lumipeitteen tuloa voidaan havaita, että Itä-
ja Pohjois-Suomessa niiden välinen ero on noin 20
vuorokautta, Keski—Suomessa 25 vuorokautta ja ranni
kolla noin kuukausi.

Lumen tiheys on suurin Etelä— ja Lounais—Suomessa.
Maaliskuun puolivälissä se on näissä osissa Suomea
noin 0,25 gjcm3 ja Pohjois-Suomessa vastaavasti noin
0,22 g/cm3.

Talven alkupuolella on tiheys huo9ttavasti pienempi,
tavallisesti noin 0,15 - 0,20 g/cm . Vastasataneen
pakkaslumen keskitiheys on 0,10 g/cm3, kun taas vanhan
hankilumen tiheys saattaa usein nousta arvoon 0,40 —

0,50 g/cm3 ollen joskus jopa yli 0,70 g/cm3.

Lumipeitteen paksuus riippuu sateen määrän lisäksi
myös lämpötilasta. Keskimääräinen lumen maksimisyvyys
vuosilta 1921 - 60 on esitetty kuvassa 6 b. Lumen
syvyys ei vastaa eri puolilla maata talven aikana
sataneen lumen määrää, sillä etelässä lumipeite on
tiiviinpää kuin pohjoisessa ja toisaalta lumi sulaa
talven aikana suojakausina etelässä enemmän kuin poh
joisessa. Lumipeitteen paksuus on paikkakunnan maan—
tieteellisstä sijainnista riippuen suurimmillaan
yleensä maalis—huhtikuussa.

a

—

Kuva 6. Talven ensimmäisen lumisateen ja pysyvän
lumipeitteen tuloajat (a) sekä lumen keskimääräinen
maksimisyvyys vuosina 1921 - 60 (b) /4/.
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3.4 ROUDÄN PÄKSUUDESTÄ

Routahavaintojen perusteella Suomi voidaan jakaa
viiteen osa—alueeseen roudan syvyyssuhteiden mukaan.
Jako perustuu ilmasto-olojen alueellisiin eroihin.
Kuvassa 7 on esitetty roudan vuosittaisten maksimi—
syvyyksien viiden vuoden keskiarvot (1970 - 75) ja
suluissa eräiden asemien kohdalla 20 vuoden keski-
arvot (1955 — 1975)

no
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Kuva 7. Roudan alueellinen jako ja roudan vuosittai
set keskimääräiset maksimisyvyydet aukeal la/metsässä
hieta— ja hiesumoreenimailla (1955 - 1975) /10/.

Kuvassa 8 on esitetty roudan keskimääräiset vuotuiset
maksimisyvyydet lumesta raivatuilla alueilla Suomen
eri osissa vuosilta 1955 — 1975. Routa-arvojen laske
misessa on käytetty hyväksi ajanjakson 1955 - 1975
keskimääräisiä pakkasmääriä, joista kaavan d = C V’
avulla on laskettu routasyvyydet moreenimaalla,
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/10/.

Älue 1

Lounais-Suomi on maan lämpimintä aluetta, missä pakkas—
määrät jäävät usein alle 800 d°C. Lumen vuotuinen
maksimikeskisyvyys on 5 - 20 cm. Metsissä on yleensä
vähemmän lunta kuin aukeilla mailla. Joskus maa on
lähes lumeton koko talven. Leudoista talvista huolimat
ta routa tunkeutuu melko syvälle keskimääräisen vuotui
sen maksimisyvyyden ollessa noin 40 cm aukeilla mailla.
Pienemästä lumisuojasta huolimatta metsissä on usein
vähemmän routaa kuin aukeilla mailla.

Alue II

Kaakkois-, Keski- ja Länsi-Suomessa ovat pakkasmäärät
keskimäärin 800 - 1 450 d°C. Etelärannikolla ja Pohjan
lahden rannikolla lumipeite on yleensä verraten ohut,
10 - 40 cm. Sisämaassa lumipeite on jonkin verran pak—
sumpi. Tämän takia routa tunkeutuu usein syvemmälle
rannikolla kuin alueen sisäosissa. Roudan keskisyvyyden
vuotuinen maksimi on 20 - 40 cm. Alueen eteläosissa
aukeilla mailla rauta on usein paksummasta lumipeit
teestä huolimatta usein syvemmällä kuin metsissä.

Kuva 8. Roudan vuosittainen maksimisyvyys keskimäärin
vuosina 1955 — 1975 lumesta raivatulla moreenimaalla
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Alue III

Itä—Suomen, Kainuun ja Kuusamon alueilla on manterei—
nen ilmasto. Kesät ovat 1&npimiä ja talvet huomatta
vasti kylmempiä kuin vastaavilla leveyksillä ranni
kolla. Pakkasmäärät ovat 1 100 - 1 650 d0C. Paksu,
rnojaava lumipeite sataa maahan yleensä jo talven
alussa ennen varsinaista pakkasia ja siksi maa routaan
tuli verraten vähän. Leutoina talvina saattaa maa olla
koko talven sulana. Lumen keskisyvyyden vuotuinen
maksimi on 30 - 60 cm ja rauta usein alle 20 cm. Tämä
on Suomen vähäroutaisin alue.

Alue IV

Etelä-Lapissa pakkasmäärät vaihtelevat välillä 1 450 —

1 850 d°C. Paksusta lumipeitteestä huolimatta routa
tunkeutuu melko syvälle, 40 - 100 cm, johtuen suuris
ta pakkasmääristä ja maan vähäisestä lämpövarastosta.

Alue V

Pohjois-’Sucmi on Suomen kilmintä aluetta, missä pak—
kasmäärlit ovat yli 2 100 d°C. Lumipeitteen paksuus
vaihtelee keskimäärin 30 60 cm. Paksusta lumipeit
teestä huolimatta routa tunkeutuu usein yli metrin
syvyyteen. Inarin ja Utsjoen hiekkamailla routakerrok
sen paksuus on useina vuosina yli 1,5 metriä.

4 ROUTASUOJAUKSESTA

4 • 1 ROUTASUOJAUKSEN PERUSVAATIMUKSET

Routasiaojaustoimenpiteille tulee asettaa seuraavat pe
rusvaatimukset

1. Rakennuksen perustustaso ja mahdolliset maan jääty
mistä estävät toimenpiteet tulee mitoittaa niin,
ettei maa perustusten alla pääse routimisen kannal
ta epäedullisena talvenakaan jäätymään.

2. Peruskaivannon täyttä rakennuksen ulkopuolella sekä
kuivatustoimenpiteet tulee tehdä sellaisiksi, ettei
perustustason yläpuolella tapahtuva maan jäätyminen
pääse perustusrakenteen sivuun vaikuttaen aiheutta
maan haitallista sivupainetta tai nostovoimaa.

3. Rakennustyöt tulee toteuttaa siten, ettei maapohja
pääse perustustason alapuolella jäätymään missään
rakennusvaiheessa.
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4.2 RÄKENTA4INEN ROUDÄTTOMAAN SYVYYTEEN

Pohjarakennuksen normeissa 1964 on ensisijaisena
routasuojausmenetelmänä annettu perustusten ulottami—
nen ns. normaaliolosuhteiden mukaisesti määritettyyn
roudattomaan syvyyteen, kuva 9.

‘2Q
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Jos rakennuksesta pääsee maahan huomattavasti lämpöä,
esim. maanvastaisen alapohjan kautta, on roudan tun
keutumissyvyys pienempi kuin normaaliolosuhteissa.

Perustussyvyys mitataan esim. maaluiskaan tehtävässä
perustuksessa maanpinnan ja anturan alapinnan välisenä
lyhimpänä etäisyytenä.

Perustuskaivannon täyttö tehdään routimattomalla kitka
maa—aineksella, joka pidetään kuivana salaojituksella.

Putkijohdon routasuojauksen ja lämmöneristämisen suun
nitteluun la mitoittamiseen vaikuttavat eniten ympä
rillä olevan maan tai kallion lämpötekniset ominaisuu
det, putkissa virtaavan nesteen määrä ja lämpötila,

Kuva 9. Perustamissyvyys (cm) routivalla maalla
normaaleissa olosuhteissa /7/.
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nesteelle saalittava lämpötilan alenema eristettäväl
lä osuudella, ilmastotekijät ja asennussyvyys.

Putkijohtoj en rakentamiskustannuksia kaivantokustan
nusten osalta voidaan joissakin tapauksissa pienentää
putkien asennussyvyyttä pienentämällä. Myös teknisis
tä syistä putket voidaan joutua asentamaan lähelle
maanpintaa routasyvyyden yläpuolelle.

4.3 LÄMMöNERISTEIDEN KÄYTTÖ

Routasuojauksina toimivina lämmöneristeinä on käytetty
hyvin monia eristysmateriaaleja: solumuoveja, mineraa
livilloja, kevytsoraa sekä kevytsora- ja kevytbetonia.

Lämmöneristeet joutuvat maassa erityisesti kosteuden
mutta myös jäätyrnisen, syövyttävien aineiden sekä
mekaanisten rasitusten vaikutuksille alttiiksi. Myös
maa—ainesta voi veden mukana kulkeutua eristyksen
sisälle, Kaikki nämä tekijät vaikuttavat ajan kuluessa
eristeen teknisiin ominaisuuksiin, joista mitoituk
sessa ovat merkittävimmät lämmönjohtavuus ja kuormitus
kestävyys.

Tärkein syy, miksi lämmöneriste ei säilytä eristysomi
naisuuksiaan ikuisesti, on kosteuspitoisuuden lisään
tyminen lämmöneristeessä. Kosteuden imeytyminen on
pienintä vaahtolasiin ja suulakepuristettuun solumuo
viin. Polyuretaani, muottipaisutettu solumuovi, kevyt-
sora ja mineraalivilla kostuvat suhteellisen paljon
eristeen käyttöaikana, jos niissä ei ole erityistä
kosteussuoj austa.

Routasuojaukseksi maahan asennetuissa lämmöneristeissä
suoritettujen mittausten mukaan vaihtelee eri materi
aalien lämmönjohtavuus seuraavasti 2

Solumuovi 0,035 - 0,050 W/K ‘ m
Mineraalivilla 0,060 — 0,080 W/K m
Kevytsora 0,120 - 0,150 W/K m
Kevytsoraharkko 0,255 W/K m

Kuormituskestävyyttä vaaditaan lämmöneristeiltä lähin
nä silloin, kun eristys sijoitetaan perusanturan,
maanvaraislattian tai liikennealueen alle. Määräävänä
tekijänä on yleensä kokoonpuristuvuus. Erityisesti
kevytsoraa käytettäessä on myös kantavuus selvitet
tävä.

Suunnittelussa tulee aina selvittää eristysmateriaa
lien maapohjan tasaisuudelle ja painumattomuudelle
sekä eristeen päälle tehtävän täytön rakeisuudelle
asettamat vaatimukset,
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Putkien alla olevan maan jäätyminen voidaan estää

seka tarvittaessa lammitskaaelilla Lammoneristys
tä käytetään routimattomassa maassa. Tällöin maa saa
jäätyä myös eristetyn putken alapuolelta. Routivaan
maahan asennetun putken jäätyminen estetään putken
yläpuolelle tehtävällä routaeristyksellä, jonka tulee
estää myös maan jäätyminen putken alla. Sekä routimat
tomassa että routivassa maassa voidaan käyttää lämmi
tyskaapeleita.

Mahdollinen lämmityskaapeli asennetaan jäätymiselle
alttiin putken viereen. Vesijohdon jäätyminen voidaan
estää myös putken sisälle asennettavalla kaapelilla
(kuva 10).

a)

b)

c)

1 öka ape 1
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Kuva 10. a) Lämmityskaapelin rakenne.
b) Lämmityskaapeli asenettuna putken ja

lämmöneristeen väliin.
c) Lämmityskaapeli asennettuna putken

sisään /8/.

Ytikuu mene mistecmostaatt

Kinnity synti OS m
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Kuvassa 11 on esitetty lämmityskaapelien ja termos
taatin sijainti johtokaivannossa.

Kuva 11,
/6/,

Lämmityskaapelien ja termostaatin sijainti

Lämmöneristeillä ympäröidyt putket tulisi asentaa
samaan tasoon tarvittavan eristemäärän pienentämi
seksi ja asennuksen helpottamiseksi. Putkien keski
näiset etäisyydet ja putkien ympärille tiivistettävä
maa ovat vastaavia kuin eristämättömillä putkilla.
Hienorakeisia materiaaleja ei kuitenkaan suositella
käytettäväksi kotelomaisten levyeristeiden sisäpuolel
la. Kotelon sisällä käytettäväksi soveltuu hyvin
sepeli, jonka raekoko on 4.. .18 mm. Sitä on helppo
tiivistää riittävästi. Vaakasuoraa levyeristystä ja
irtorakeisia eristemateriaaleja käytettäessä voidaan
putkien alkutäyttö tehdä samoin kuin eristämättömiä
putkia asennettaessa (kuva 12).

.1 2r.G Gf

- cr T

--.4’- t-f
f:.- e.n pow*j

Kuva 12. Esimerkkejä lämpöeristeen käytöstä putki
johdon routasuojauksena /14/,

1amnutys)oaeteiden
peiekerros QOSm

Tosussoro kerros 0,1 m

-- 3ø
n. 60cm
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4.4 ROUTÄSUOJÄUSTEN LÄMPTEKNINEN MITOITUS

Watzingerin ehdottama hieman muunneltu menetelmä
sopii myös kerroksellisille maapohjille. Menetelmän
käytännöllinen soveltaminen on havainnollisin käyt
täen ns. routavastusta. Jokaiselle kerrokselle n voi
daan laskea sen routavastus Q n. Routasyvyys voidaan
ratkaista kaavasta:

LZ AZ
(5) F= n+O,7X5gt (++

lj 2j n—l,j

F = pakkasmäärä (Kh)
= kerroksen n paksuus (m)

X = kerroksen n lämmönjohtavuus jäätyneenä
flJ (W/K m)

= kerrosten keskimääräinen lämmönjohtavuus sulana
5 (W/K.m)

g = maaperän luonnollinen lämpötilagradientti (K/m)
t = pakkaskauden pituus

= kerroksena i olevan lämpöeristyksen vastus =
1 missä d on paksuus (m) ja Å lämmönjohtavuus

(W/K . m)

Routasyvyys on nyt kerrospaksuuksien summa:

(6) Z = AZ + LZ + ... + Az
1 2 n

Kaavaa sovellettaessa on erilliseksi kerrokseksi käsi—
teltävä jokainen edellisestä kerroksesta lämpöteknil—
lisiltä ominaisuuksiltaan selvästi eroava kerros. Näin
on esimerkiksi pohjaveden pinnan ylä— ja alapuolinen
maa käsiteltävä erikseen, koska vesipitoisuus muuttuu
selvästi.

Kerroksen n routavastus lasketaan kaavasta:

L\Z AZ AZ
(7) Q = L * AZ. ( + + + ... + R. + ... +

fl

n n i2Å. ?. . 1 X
nj lj 2j n—l, j

Ln* on kerroksen jäätymis- ja jäähtymislämpö, Wh/m3.

Lämpökapasiteettiin L* on periaatteessa sisällytettä—
vä jäätymislämmön lisäksi kerroksen jäätymisestä vapau
tuva lämpö.

Koska kerroksen lämpötilan muutosta ei etukäteen tunne
ta, on tämä hankalaa, Jos maan vesipitoisuus ylittää
n. 10 %, on virhe yleensä pieni, kun asetetaan Ln*
Lni missä Ln on kerroksen n jäätymislämpö.
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6

Kuva 13. Maaperän luonnollinen lämpötilagradientti g.
Ärvot on valittu lähteen Skaven-Haug, Sv., Frostfunda—
menters dimensionering Frysevarme og jordvarme.
Frost i Jord, nro 3 käyrästöstä vastaamaan Suomen olo
suhteita /14/.

Kuva 14. Pakkaskauden pituus t . Arvot on valittu
vastaamaan Suomen olosuhteita /4/.

Eristeen tarvittava määrä ja muoto riippuvat lämmön
lähteestä ja sen suuruudesta Putken lämpöhäviöiden
pienentämiseksi on eristyskerroksen pinta—alan oltava
mahdollisimman pieni. Tällöin sekä vesi - että viemäri
johdosta vapautuvaa lämpöä voidaan käyttää merkittäväs
ti hyödyksi. Kun putken ympärillä on aina jonkin ver
ran jäätymätöntä maata, voi vain pitkäaikainen käyttö
keskeytys vaikuttaa vesihuollon toimintaan. Kun koko
eristysteho keskitetään suhteellisen ohueen eristeker
rokseen, on oleellista, että tämä kerros säilyttää
eristystehonsa putkijohdon koko käyttöiän.

Maahan asennettujen putkien routasuojauksessa ja läm
möneristämisessä käytettävien materiaalien mitoittavia
lämmönjohtavuus- ja kuormituskestävyysarvoja määritet
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täessä on edellytetty, että ne säilyttävät oletetut

ominaisuutensa 40 vuoden ajan. Tämän 40 vuoden kulues

sa heikkenevät eristeiden lämmöneristysominaisuudet

erityisesti kosteuden vaikutuksesta.

Mitoituslämmönjohtavuusarvojen valintaperusteina ovat

olleet seuraavat lähtökohdat:
- lämmöneristeen oletettu kosteuspitoisuus 20 vuoden

kuluttua asentamishetkestä
- sallittu kokoonpuristuma ja sen vaikutus lämmnönjohta

vuuteen
- levyeristeiden tiiviit raot tai saumat hyvää rakenta

mistapaa noudatettaessa
- lämmönjohtavuusarvojen määritys jäätyneestä lämmön

eristeestä
- lärnmöneristeen mahdollinen vanhenemisilmiö
- muut lämmönjohtavuusarvoa lisäävät tekijät, jotka

otetaan huomioon mm. tyyppihyväksyntämenettelyssä.

Mitoituslämmönjohtavuusarvoihin on sisällytetty mm.
asennustavasta, lämmöneristeen kokoonpuristumasta ja

muista arvaamattomista olosuhde— ym. tekijöistä aiheu
tuvaa laskennallista varmuutta 10 %. Lämmönjohtavuuden
valintakäyrästöihin on myös sisällytetty mahdollisten
kosteussuojausten vaikutukset lämmönvastusta paranta

vana tekijänä.

Levyeristeiden minimipaksuudeksi suositellaan 50 mm.
Vaakasuorien solumuovilevyeristeiden yläpinnalle suo—

sitellaan asennettavaksi 0,2 mm paksu muovikalvo. Muo—

vikalvoa ei kuitenkaan tarvitse käyttää Pohjois-Suomes

sa, jossa maapohjan lämpöolosuhteet ovat lähellä iki—
routatilaa.

Putkijohtojen lämmöneristyksen mitoitus lähtee siitä,
ettei putkessa oleva vesi saa jäätyä kertaakaan koko
käyttÖikänsä, 40 vuoden aikana. Tänä aikana ilmastol

lisen mitoittavan ääritilanteen otaksutaan esiintyvän

enintään yhden kerran.

Eristeiden käyttöolosuhteet voidaan jakaa hyviin,

keskinkertaisiin ja ankariin olosuhteisiin. Seuraa

vassa on esitetty tyypillisiä kuvauksia erilaisista

käyttöolosuhteista.

Helpot käyttöolosuhteet
- viheralueen, kevyen liikenteen väylät
- lämmöneriste ei ole milloinkaan kosketuksissa pohja-

veteen eikä kapillaarisesti nousevaan veteen
- lämmöneriste sijaitsee pengerretyllä katu- tai tie-

alueella eli kadunpinta on selvästi luonnollisen
maanpinnan yläpuolella

- putkikaivanto on salaojitettu tai kaivanto on kuiva

tettu muulla tavalla tai maapohja on routimatonta
karkearakeista maata

- putkien ja lämmöneristeiden ympärystäytössä on käy

tetty hyvin vettä läpäisevää karkearakeista maata
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- pintavedet eivät valu kaivantoon ja eristeen päälle
- putkijohdot sijaitsevat katualueen ulkopuolella

Keskimääriset käyttöolosuhteet
- asunto- ja pihakadut, kokoojakadut
- lämmöneriste ei ole kosketuksissa pohjaveteen eikä

kapillaarisesti nousevaan veteen
- putkikaivanto on kuivatettu eristeen sijainnin suh

teen
— maapohja voi olla routiva
— tavallisin tilanne matalaan asennettavissa putki—

johdoissa

Vaikeat käyttöolosuhteet
- kokoojakadut, raskaasti liikennöidyt väylät
- lmmöneriste on pohjavedenpinnan yläpuolella, mutta

hyvin märkänä aikana pohjavesi voi nousta lämmön—
eristeeseen asti

- pintavedet voivat valuä kaivantoon ja kastella ajoit
tain lämmöneristeen

- kaivantoa ei ole erityisesti kuivatettu
— maapohja on routiva
- lämmöneristetty osuus on katu- tai tieleikkauksen

kohdalla
- kaivanto on täytetty hienorakeisella maalla.

Putkijohtojen routasuojausta mitoitettaessa on otet
tava huomioon putkiin kohdistuva mekaaninen kuormitus.
Merkittävin lähelle maanpintaa asennettuihin putkijoh
toihin kohdistuva kuormitus aiheutuu liikenteestä.
Maan aiheuttama kuormitua tulee määrääväksi noin 1 met
rin syvyydellä, jos pyöräkuorman suuruus on 50 kN, Jos
peitesyvyys on liikennealueella 0,5 — 0,8 m, sallitaan
mineraalivillaa lukuun ottamatta kaikkien polystyreeni
ja polyuretaanieristeiden käyttö.

Eristettävät johtolinjat tulisi pyrkiä sekä kuormi
tusten kannalta että myös putkistojen huollon ja kor
jauksen kannalta rakentamaan ajoradan ulkopuolelle.
Peitesyvyys tulee olla vähintään 0,8 m pääliikenne
väylillä, muualla vähintään 0,5 m.

Päävesijohdoissa, joissa on jokseenkin jatkuva virtaa
ma, veden lämpövarastoa voidaan käyttää hyödyksi asen
nussyvyyden pienentämiseksi. Lyhyillä putkiosuuksilla
veden lämpötila ei alene oleellisesti.

5 KYSELYTUTKIMUKSESTÄ

5.1 KYSELYN SUORITTAMINEN

Oulun vesipiirin vesitoimiston toimesta ja Kokkolan,
Kainuun ja Lapin vesipiirien avustuksella suoritettiin
tarkoitukseen laaditulla kyselylomakkeella vesihuolto
verkostojen jäätymistä koskeva kysely Oulun ja Lapin
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läänien alueilla. Kyselylomakkeet lähetettiin tammi
kuun 1985 aikana kaikille vesihuoltolaitoksille,
joiden piirissä olevien asukkaiden määrä ylittää 200
asukasta.

Vastauksia saatiin 69 vesilaitokselta ja 49 viemäri—
laitokselta. Nämä määrät vastaavat 43,7 % kyselyn pii
rissä olevista vesilaitoksista ja 69,4 % liittyjinä
olevista vedenkäyttäjistä sekä 47,6 % viemärilaitok—
sista ja 76,7 % viemärilaitosten piirissä olevista
asukkaista. Katso taulukko 3.

Taulukossa 3 oleva aluejako, jota on myös käytetty
hyväksi myöhemmin tulosten tarkastelussa, on esitetty
kuvassa 15. Äluejako perustuu pakkassumman ja lumen
määrän vaihteluihin ja kuntarajoihin.

Taulukko 3. Kyselytutkimukseen vastanneiden vesi- ja
viemärilaitosten määrät sekä prosenttiosuudet laitok—
sista ja liittyjinä olevien asukkaiden määrästä. Alue-
jako esitetty kuvassa 15.

Vastaukset

Vesilaitokset Viemärilaitokset

Alue kpl kpl-% as-% kpl kpl-% as-%

1 27 45,0 68,3 14 41,2 70,1
2 28 44,4 70,6 24 54,5 72,4
3 14 40,0 66,7 11 44,0 85,7

Yhteensä 69 43,7 69,4 49 47,6 76,7

ALUE 1

Sodankylä

Kuva 15. Kyselytutkimustulosten tarkastelussa käytet
ty aluejako ja säähavaintopaikkakunnat.
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5.2 SÄÄOLOISTÄ TÄLVELLÄ 1984 - 85

Kuvissa 16, 17 ja 18 on esitetty kolmella Pohjois-
Suomen paikkakunnalla, Sodankylässä, Ruukin Revon
lahdella ja Vaalassa, mitatut lumen määrät ja ilman
lämpötilat, joista on laskettu pakkassummat. Paikka-
kunnat on merkitty kuvaan 15.

Oleellisena piirteenä talven 1984 - 85 sääoloissa on
pitkä ankara pakkaskausi joulukuun loppupuoleta maa
liskuun alkuun sekä lumen kertymisen painottuminen
lopputalvelle erityisesti Pohjanmaan alueella. Pakkas
summa vastaa noin kerran kymmenessä vuodessa toistuvaa
pakkassummaa koko tutkimusalueella. Lumikerroksen
maksimipaksuus vastaa kutakuinkin viimeisen 50 vuoden
aikana mitattua lumen maksimipaksuuden keskiarvoa.
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Kuva 16. Viiden vuorokauden keskilämpötila, lumen
syvyys ja pakkassumma Ruukin kunnan Revonlahdella
talvella 1984 - 85, Katso kuva 15.
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Kuva 17. Viiden vuorokauden keskilämpötila, lumen
syvyys ja pakkassumma Vaalan Pelsolla talvella 1984 -

85. Katso kuva 15.
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5.3 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET
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Kuva 18. Viiden vuorokauden keskilämpötila, lumen
syvyys ja pakkassumma Sodankylän observatoriolla
talvella 1984 - 85. Katso kuva 15.

Taulukossa 4 on esitetty kyselytutkimustulosten mukai
set jäätymismäärät vesi— ja viemärijohdoissa talvella
1984 - 85 Oulrni ja Lapin lääneissä.

Jäätymistapauksia ilmoitettiin kaikkiaan 3635, joista
3045 (83,8 %) vesijohdoissa ja 589 (16,2 %) viemäreis—
sä. Alueellisesti rannikolla (alue 2) tapahtui eniten
jäätymisiä yhteensä 2756 tapausta (75,8 %), mikä vas
taa 12,4 jäätymistapausta 1000 liittyjäasukasta kohti,
kun vastaavasti Lapin alueella luku oli 7 , 0 ja Kainuun
alueella 5,7 tapausta 1000 liittyjaasukasta kohti.
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Taulukko 4. Vesi- ja viemärijohtojen jäätymiset,
prosentuaalinen jakauma ja tapaukset 1000 asukasta
kohti talvella 1984 — 85 Oulun ja Lapin läänien
alueella. Aluejako esitetty kuvassa 15.

Vesilaitos Vianärilaitos Yhteensä

Alue kpl % kpl %
kpl! kpl,

kpl %
1000’as 1000as l000’as

1 436 14,3 6,4 39 6,6 0,6 475 13,1 7,0
2 2228 73,1 10,1 528 89,7 2,8 2756 75,8 12,0
3 382 12,6 5,4 22 3,7 0,4 404 11,1 5,7

Yhteen
3046 100,0 8,5 589 100,0 1,9 3635 100,0 10,1

sä

Taulukossa 5 nähdään, että vesijohtojen osalta jääty
miset ovat tapahtuneet lähes 90 %:sti talojohdoissa
ja viemäreidenkin osalta 66,7 %:sti.

Putkikoosta mainittakoon, että ilmoitetuissa jäätymi
sissä on yksi 200 mm runkovesijohto ja viisi 200 mm
tai isompaa runkoviemäriä. Pääasiassa jäätyneet putket
ovat olleet 40 - 50 mm suuruisia, millä on selvä
yhteys talovesijohtoihin, jotka ovat suurimmaksi osak
si mainittua kokoa.

Taulukko 5. Vesi- ja viemärijohtojen jäätymisten
jakauma talo- ja runkojohdoittain talvella 1984 - 85
Oulun ja Lapin iäänien alueella.

Vesijohdot Vianärit dteensä

kpl % kpl % kpl %

Talojohdot 2652 88,9 381 66,7 3033 85,4
Runkojohdot 330 11,1 190 33,3 520 14,6

Yhteensä 2982 100,0 571 100,0 3553 100,0

Ei tietoa 64 18 82

Yhteensä 2046 589 3635

Kuvissa 19 ja 20 on esitetty vesi- ja viemärijohtojen
jäätymiset viiden vuorokauden jaksoissa.

Vesijohtojen jäätymisissä on ollut kaksi selvää huip
pua, tammikuun alkupuolella ja helmikuun lopussa, jol
loin on ollut yli 250 jäätymistapausta viiden vuorokau
den aikana. Ensimmäiset kirjatut jäätymiset on havait
tu vuodenvaihteessa ja viimeiset kesäkuun loppupuo
lella.



Viernäreiden jäätymisten huippu keskittyy heimikuulle,
jolloin on 0llut yli 40 jäätyinistapäut viidesä
vuorok:udessa Kuten veijöhdoikin näit
jäätyrniset ovat tapahtuneet ta.irnikuun alussa ja Viimei
set kesäkuun löpussa.

fOUKO KESÄ

KUUKAUSI

Kuva 19. Vesijohtojen jäätymiset viiden vuorokauden
jaksoissa talvella 1984 - $5 Oulun ja Lapin läänien
alueella. (2115 tapausta)
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Kuva 20, Viemäreiden jäätymiset viiden vuorokauden
jaksoissa talvella 1984 85 Oulun ja Lapin läänien
alueella. (364 tapausta)
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Jäätymispaikan suhteen tapaukset on esitetty taulu—
kossa 6. Vesijohtojen osalta jäätymiset ovat tapahtu
neet melkein täysin piha—alueella (42,8 %), liikenne-
alueella (33,4 %) ja talon sisällä (18,4 %) , jotka
yhdessä kattavat lähes 95 % tapauksista. Viemärit sen
sijaan ovat jäätyneet yli 95 % piha- ja liikennealu—
eilla, joista liikennealue kattaa yli puolet tapauk—
sista. Lumipeitteisten alueiden jäätymiset kokonai
suudessaan ovat olleet varsin harvinaisia vain 4,3 %.

Taulukko 6. Vesi- ja viemärijohtojen jäätymiset pai
kan suhteen talvella 1984 - 85 Oulun ja Lapin läänien
alueella.

Vesijohdot Vinirit Yhteensä

Jäätymispaikka kpl kpl kpl

Talon sis. laite 387 18,4 9 2,4 396 16,0
Piha—alue 903 42,8 143 39,0 1046 42,2
Liikennealue 705 33,4 208 56,7 913 36,9
Muu lunton 7 0,3 1 0,3 8 0,3
Luminen 102 4,8 5 1,3 107 4,3
Vesistön alitus 6 0,3 1 0,3 7 0,3

Yhteensä 2110 100,0 367 100,0 2477 100,0

Ei tietoa 936 222 1158

Yhteensä 3046 589 3635

Putkikaivannon maalajin osalta (taulukko 7) voidaan
todeta, että eniten jäätymistapauksia on ollut hieno
rakeisissa maalajeissa sekä moreenissa. Kalliokaivan
non suhteellinen osuus (13,2 %) vesijohtojen jäätymis
sä vaikuttaa suurelta, kun taas turpeen osuus alle 1 %
tapauksista on pieni.

Taulukko 7. Vesi- ja viemärijohtojen jäätymiset putki
kaivannon maalajin suhteen talvella 1984 - 85 Oulun ja
Lapin läänien alueella.

Maalaji Vesijohdot Vinrit Yhteensä

pikaivannossa kpl % kpl % kpl %

Savi, hiesu, hieta 567 39,7 102 48,3 669 40,8
Hiekka, sora 213 14,9 16 7,6 229 14,0
1’breeni 451 31,6 85 40,3 536 32,7
Kallio 188 13,2 7 3,3 195 12,0
Turve 8 0,6 1 0,5 9 0,5

Yhteensä 1427 100,0 211 100,0 1638 100,0

Ei tietoa 1622 378 1997

Yhteensä 3049 589 3635
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Jäätyneiden vesi- ja viemäriputkien materiaalit noudat
tavat kutakuinkin käytössä olevien putkimateriaalien
suhteelilsia määriä Jäätymistapaukset putkimateriaa
lin suhteen on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8 Vesi- ja viemärijohtojen jäätymiset putki
materiaalin suhteen talvella 1984 - 85 Oulun ja Lapin
lääneissä. Talon sisäiset jäätymiset ovat rivillä
“ei tietoa”.

Putkimateriaali kpl kpl kpl

4uovi 1802 67,7 358 73,0 2160 68,5
Metalli 835 31,4 — — 835 26,5
Betoni — — 112 22,9 112 3,6
Muu materiaali — — 18 3,7 18 0,6
Jokin laite 24 0,9 2 0,4 26 0,8

Yhteensä 2661 100,0 490 100,0 3151 100,0

Ei tietoa 385 99 484

Yhteensä 3046 589 3635

Taulukossa 9 on esitetty jäätyneiden putkien sulatus
tapajakauma. Vesijohtoja on eniten sulatettu lämpi—
mäilä vedellä (35,4 %), joskin vesihöyryä (28,0 %) ja
sähköä (39,6 %) on käytetty lähes yhtä paljon. Viemä
rin sulattaminen on tehty pääasiallisesti vesihöyryllä
(65,9 %).

Taulukko 9, Vesi— ja viemärijohtojen sulattaminen
talvella 1984 - 85 Oulun ja Lapin lääneissä.

Vesijohto Viaiäri Yhteensä

tujJ

Höyry 717 28,0 373 65,9 1090 34,9
Vesi 904 35,4 176 31,1 1080 34,6
Sähkö 772 30,2 2 0,3 774 24,8
Muu tapa 163 6,4 15 2,7 178 5,7

Yhteensä 2556 100,0 566 100,0 3122 100,0

Ei tietoa 490 23 513

Yhteensä 3046 589 3635

Välittömistä vesi- ja viemärijohtojen jäätymisistä
aiheutuneista kustannuksista on yhteenveto taulukois
sa 10 ja 11. Tapausten (3149 kpl), joista on ilmoitet
tu kustannus, yhteenlaskettu välitön kustannus on yli
4 miljoonaa markkaa, josta talovesijohtojen osuus on
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yli 2,5 miljoonaa markkaa. Keskikustannus vesijohto—

jen osalta on noin 1 400 markkaa ja viemärin osalta

650 markkaa. Kallein jäätyminen runkovesijohdossa on

maksanut 33 000 markkaa, talovesijohdossa 14 000 mark

kaa, runkoviemärissä 17 000 markkaa ja taloviemärissä

7 000 markkaa. Eniten kustannuksia yksittäisissä jää

tymistapauksissa on aiheuttanut roudassa olevan maan

kaivaminen, joka on saattanut muodostaa koko kustan—

nuksesta lähes 90 %.

Taulukko 10. Vesi- ja viemärijohtojen jäätymisestä

aiheutuneista kustannuksista keskiarvo, maksimi ja

kokonaiskustannus talvella 1984 - 85 Oulun ja Lapin

lääheissä.

.esij4vies. vesij. vesij. vesij. vian.johto vET1.johLo ViaiLjohto piuLtuu

vht. yht. Laloh. runkoh. yht. taloh. runkoh.tppi

yhteensä nk 4006977 3642587 2547038 1095549 362390 170129 192261 2000

1km kpl 3149 2537 2296 291 559 375 184 3

keskiarvO mk 1272 1408 1109 3765 648 454 1045 667

maksiini mk 0 0 14000 33000 0 7000 17000 900

puuttuu kpl 436 395 356 39 12 6 6 79

Taulukko 11. Vesi- ja viemärijohtojen jäätymisestä

aiheutuneiden kustannusten jakauma talvella 1984 - 85

Oulun ja Lapin lääneissä.

kustannus- vesij+vicm. vesij. vesij. vesij. vi.johto vieii.johto viei.johto p.]utbJu

maksuluokka yht. yht. taloh. ninkoh. yht. taloh. runkoh. johtotyyp

0—200 mk 285 156 155 1 129 112 17 0

201—500 mk 920 691 682 9 228 196 32 1

501—1000 mk 719 564 517 47 153 46 107 2

1001—5000 mk 1135 1090 914 176 45 20 25 0

5001—10000 mk 71 68 25 43 3 1 2 0

yli 10000 mk 19 18 3 15 1 0 1 0

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄT5KSIÄ

KYSELYTUTKIMUKSESTÄ

6.1 YHTEENVETO KYSELYTUTKIMUKSESTÄ

Kyselytutkimukseen saatiin vastauksia kohtalaisen

hyvin ottaen huomioon kyselykaavakkeiden jakelun myö

häinen ajankohta (tammikuun loppu) ja varmasti hyvin

kiireinen aika vesihuoltolaitoksilla. Laitoksista

vastasi noin 45 %, joka kattaa liittyjinä olevista

asukkaista lähes 75 %. Kyselykaavakkeen ymmärrettä—

vyydessä tai yksiselitteisyydessä on varmasti ollut

toivomisen varaa, koska eräisiin kohtiin, kuten “put

ki rikki”, saatiin ristiriitaisia vastauksia. Tulos-
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ten niukkuus ja ristiriitaisuus. nåissä särakkeissa
Qfl aiheuttanut niiden poisjättämis;en tstä raportista

Taive:lla 1964 - 85 Oulun j.a Lapin 1äneiss.ä ilmoitet—
tuja vesi- ja viemarijohtojen jaatymisia tapahtui
3635 kappaletta, jotka aiheuttivat yhteensä yli 4,5 mii-
joonan markan vaiittoman kustannuksen iaitoksiiie ja
yksityistaiouksiiie Pahiten jaatyrnisista karsi rannik—
koalue (katso kuvä 15) , jo:lla iimoitetuista jä.tymi—
sistä tapahtui 75 %, mikä vastaa noin 12 tapausta
1000 liittyjana olevaa asukasta kohti Muuaiia vastaa-
va luku jaa reilusti aile 10 tapausta 1000 asukasta
kohti Pahin ajankohta oli helmikuun ]oppu, jolloin
ilmoitettuja jaatymistapauksia oli lahes 350 kappalet
ta. viiden vuorokauden aikäna. Jäätyneistä vesijohdois
ta oli noin 90 % talojohtoja ja viemäreistä lähes
70 %e Jäätyrniset tapahtuivat ennen kaikkea lumettomil
la alueilla kuten pihoilla ja liikennealueilla. Vesi—
johdoista nailla alueilla jaatyi noin 75 % ja viema—
reistä 95 %• Ehkä huomiota herättävin on melkein 20 %
talon sisaisten vesijohtojen ja laitteiden jaatymis—
osuus Nämä tapaukset olisi yo itu suurimmalta osal—
taan välttää huolehtimalla, ettei vesijohdot ja lait-
teet pääse suoraan kosketukseen ulkoilman kanssa

Jäätyneiden putkien sulätus on tehty vesihöyryllä,
lämpimällä vedellä ja sähköllä jakaantuen suunnilleen
tasan kullekin tavalie Kun otetaan huomioon putki—
materiaalin jakauturninen, noin 70 % muoviputkia,
tulee väistämättä siihen johtopäätökseen, että myös
muoviputkia on sulatettu vesihoyrya hyvaksi kayttaen,
vaikka muoviputkien valmistajat eivät sitä saili

6 2 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KYSELYTUTKIMUKSESTÄ

Talven 1984 - 85 kokemukset herättivät monia kysymyk—
siä vesi- ja viemäriverkostojen toimivuudesta poik
keuksellisissa olosuhteissa Ovatko vesijohtojen ja
viemäreiden suunnittelu- j a rakentamisohj eet aj an
tasalla? Noudatetaanko niitä käytännössä7 Paiveleeko
alan tutkimus kaytannon tarpeita ja tulisiko kysely—
tutkimusta j atkaa7

Yhden kovankaan pakkastalven kokemusten perusteella
ei ole syyta suinpain muuttaa ohjeita Arnmattimiesten
on kuitenkin syyta tiedostaa entista tarkemmin roudan
muodostumiseen ja jäätiseen vaikuttavat ilmasto-,
maasto-, maaperä ja maankäyttöolosuhteet j a ottaa ne
huomioon johtojen ja laitteiden suunnittelussa, raken—
tamisessa j a kunnossapidossa Äsianmukaisesta asen
nussyvyydestä ja roatasuoj auksesta tulee huolehtia.
Poikkeukselliset sääolot ja maankäytön muutokset saat
tavat aiheuttaa kuitenkin yllätyksiä, joihin niihinkin
tulisi ennalta varautua, Suunnittelijoiden, rakenta
jien ja kunnossapitäjien koulutuksen tehostaminen
onkin tarpeen.
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Vesi- ja viemäriverkostot edustavat siinä määrin suu
ria taloudellisia arvoja, että niiden toimivuuden ja
kestävyyden tutkiminen tulisi systemaattisesti käyn
nistää. Pohjois-Suomessa tutkimustyön johdon on otta
nut Oulun yliopiston vesitekniikan laboratorio, joka
on jatkanut yhdessä asianomaisten vesipiirien vesi
toimistojen kanssa kyselytutkimusta talvikaudella
1985 - 86. Kyselytutkimus tulisi koordinoida valta
kunnallisesti ja sovittaa yhteen alan kansainvälisen
tutkimuksen kanssa. Oulun yliopiston vesitekniikan
laboratorion toimesta on myös suunnitteilla vesijohto
verkoston jäätymistutkimus, Tutkimusten avulla on
mahdollista saada tietoa suunnittelu- ja rakentamis
ohjeiden tarkistamiseksi

Vesijohtojen sulanapitojuoksutukset rasittavat veden
hankintajärjestelmää ja paljastavat siinä olevia toimi
vuusepäkohtia. Oulun vesipiirin vesitoimiston toimesta
on selvitetty konsulttityönä piirin eteläisen alueen
vesijohtoverkon toimivuus ja vedenjohtokyky erilaisis
sa olosuhteissa. Suunnittelualueella toimii 25 itse
näistä vesilaitosta ja lähes viisikymmentä vedenotta
moa. Selvityksen perusteella laaditaan yleissuunni
telma vedenhankintajärjestelmän kehittämiseksi. On
huomattava, että häiriötilanne voi johtua jäätymisen
ohella mm. teknisestä viasta ja saastumisesta, joten
toimivuuden varmistaminen on monessa mielessä tarpeel
lista.
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