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Tiivistelmä 
ROADEX projektin selvityksissä on vuosien aikana todettu, että kuivatuksen 

kunnostuksella ja tämän jälkeen kuivatuksen hyvällä hoidolla voidaan merkittävästä 

lisätä päällystettyjen teiden elinikää ja sitä kautta tuottaa merkittäviä 

kustannussäästöjä teiden ylläpidossa. ROADEX projektissa on kehitetty myös 

kuivatusanalyysimenetelmä, jolla ongelmalliset kohteet voidaan paikantaa ja niille 

määrittää kunnostussuunnitelma. Kunnostuksen jälkeen ongelmakohteille 

määritetään hoitourakassa erikoiskuivatuskohteen status, mikä merkitsee sitä että 

hoitourakoitsijan on koko hoitourakan ajan pidettävä kyseiset jaksot moitteettomassa 

kunnossa. 

 

Tässä ROADEX osaprojektissa on selvitetty, miten urakoitsija on onnistunut Kittilän 

hoitourakan alueen erikoiskuivatuskohteiden hoidossa. Kohteita seurattiin kevään 

osittain keväällä 2010 ja laajemmin kevään ja kesän 2011 aikana. Kuivatuksen kunto 

määritettiin visuaalisesti ja lisäksi kohteilla tehtiin laser scanner mittauksia. 

 

Seurantatulokset osoittivat että, tiukalla kriteereillä analysoituna,  kuivatus toimi 

vuoden 2011 keväällä täysin moitteettomasti vain 35% erikoiskuivatuskohteista. 

Pieniä kuivatuspuutteita tavattiin 40 % kokonaispituudesta ja pahoja 

kuivatuspuutteita (lk 3) niinkin paljon kuin 7,3 km:n matkalla mikä on 25 % 

erikoiskuivatuskohteiden kokonaispituudesta. Suurimpana syynä luokan 3 suureen 

osuuteen oli todennäköisesti se, että Kt:llä 80 ja 93 ei alavilla ja laakeilla suokohteilla 

kuivatusta voitu kunnostaa.   

 

Yleisesti suurin syy kuivatuspuutteisiin olivat romahtaneet ojaluiskat, jotka estävät 

veden virtausta ojassa ja aiheuttavat paannetta ja aiheuttavat veden virtaamisen 

tierakenteisiin, jolloin tiessä syntyy routanousuvaurioita. Myös kuivatuksen kunnossa 

yksityistieliittymien kohdalla oli puutteita.  

 

Kuitenkin kaikki kuivatuspuutteet eivät ole vielä vaikuttaneet tien toiminnallisiin 

ominaisuuksiin ja selvitys osoitti, että IRI- ja URA-arvot olivat nousseet 

erikoiskuivatuskohteissa tällä hetkellä vasta noin 20 – 40 %:n matkalla. Myöhemmin 

tämä osuus todennäköisesti nousee jos puutteita ei korjata.  

 

Toisaalta nämä ROADEX seurantatutkimustulokset osoittivat, että kuivatuksen 

kunnostus on onnistunut ja estää tien vaurioitumista 60-80 %:n matkalla 

erikoiskuivatuskohteista, mitä voidaan pitää varsin hyvänä tuloksena kun muistetaan, 

että kohteiksi valittiin tien kestoiän kannalta kaikkein kriittisimmät jaksot.   

 

Jatkossa kuivatuksen hoidon ohjausta tulisi kehittää niin, ettei se perustu pelkästään 

visuaaliseen arvioon vain mittaukset tehdään esimerkiksi laser skanner tekniikalla. 
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1. Johdanto 
 

Lapin tiepiirissä ja myöhemmin Lapin ELY-keskuksessa on tehty vuodesta 2005 

alkaen ROADEX II, ROADEX III ja ROADEX IV projekteihin liittyen erilaisia 

tutkimuksia ja selvityksiä kuivatuksen merkityksestä päällysteen elinikään. Tulokset 

ovat osoittaneet, että huonosti toimiva kuivatus näkyy aina nopeampana tien 

urautumisena ja vaurioitumisena. Laskelmat ovat osoittaneet edelleen, että jos 

ongelmakohteissa saataisiin kuivatus kunnostettua - ja pidettyä se myös hyvässä 

kunnossa - tien kestoikä paranisi kohteesta riippuen 1,5 - 2 -kertaiseksi. Tutkimusten 

keskeinen johtopäätös on ollut, että jos ja kun kuivatuksen kunnostus ja hoito 

voidaan hoitaa taloudellisesti, merkitsee tämä todella suuria säästöjä päällystetyn 

tieverkon vuosikustannuksissa (Berntsen ja Saarenketo 2005, Saarenketo 2007, 

2008, 2009).  

 

Lapissa kuivatusanalyyseja on tehty mm Rovaniemen, Kittilän, Kemin, Pellon, 

Ranuan sekä Sodankylän hoitoalueiden tiestöllä. Näiden analyysien tuloksena 

alueille on määritetty tien kunnon kannalta kriittiset kuivatuskohteet, jotka on 

kunnostettava ja joissa hoitourakoitsija myös jatkossa vastaa että nämä 

erikoiskuivatusluokan omaavat kohteet myös pidetään moitteettomassa kunnossa.  

 

Tämä tutkimus on tehty ROADEX IV projektin tutkimusohjelman ”Local 

Demonstration Projects” puitteissa Lapin ELY-keskuksen ja Roadscanners Oy:n 

yhteistyönä. Työssä tavoitteena on ollut seurata Rovaniemen ja Kittilän hoidon ja 

ylläpidon alueurakoiden kuivatuksen hoitotoimenpiteitä ja samalla arvioida tehtyjen 

toimenpiteiden vaikutuksia tien kuntoon. Tavoitteena on ollut myös selvittää, miten 

hyvin hoitourakoitsijat ovat onnistuneet urakka-asiakirjoissa osoitetuissa 

erikoiskuivatuskohteissa parantamaan kuivatuksen kuntoa ja pitämään se tämän 

jälkeen moitteettomalla tasolla.  

 

Tässä raportissa esitellään keskeisimmät tulokset Kittilän hoitoalueella vuonna 2011 

seurannassa olleista erikoiskuivatuskohteista. Vuonna 2011 Kittilän hoitoalueella oli 

seurattavana 29.766 m erikoiskuivatuskohteita. Vuoden 2010 kuivatusanalyysien 

tulokset on esitetty väliraportissa ”Erikoiskuivatuskohteiden kuntoseuranta 

Rovaniemen ja Kittilän hoitoalueilla” (Saarenketo, 2010).  
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2. Seurantakohteet Kittilän hoitoalueella 
 

Kittilän hoitoalueella erikoiskuivatuskohteet olivat vuonna 2011 seuraavilla tieosilla 

(kuva 2_1): 

 

- Vt 21, tieosat 151, 152, 153, 205, 207, 208, 209, 220 

- Kt 80, tieosat 10, 11, 12 

- Kt 93, tieosa 3 

 

 
Kuva 1 

Kuva1 . Kartta tieosista Länsi-Lapista, joilla on erikoiskuivatuskohteita Kittilän 

hoitoalueella vuonna 2011. 

 

 

Päinvastoin kuin Rovaniemellä, kuivatuksen kunnostus tehtiin hoitourakan 

yhteydessä ja ne muuttuivat erikoiskuivatuskohteiksi vasta kunnostuksen jälkeen. 

Siksi osassa kohteista kuivatus oli kunnostettu vasta vuonna 2010 ja siksi keväällä 

2011 tehty tarkastelu vastasi ensimmäisen vuoden tilannetta. Valtatiellä 21 tieosa 

216 oli mukana referenssikohteena, eikä siinä ollut erikoiskuivatuskohteista.  
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3. Tutkimusmenetelmät 
 

Erikoiskuivatuskohteet pyrittiin tarkastamaan aikaisin keväällä lumien alkaessa sulaa, 

jotta saatiin selville paantavat kohdat, tukkeutuneet rummut sekä muut lumesta ja 

jäästä aiheutuneet ongelmakohdat. Tämä on osoittautunut Rovaniemellä 

erinomaiseksi menetelmäksi, sillä myöhemmin näitä kohteita ei olisi havaittu. Kaikki 

erikoiskuivatuskohteissa havaitut ongelmakohdat kirjattiin muistiin sekä valokuvattiin. 

Kuitenkin ongelmana oli keväällä 2011, että kun Kittilän hoitoalueen ensimmäinen 

maastotarkastus tehtiin 27.–28.4.2011, oltiin paantavien kohtien tarkastelussa jo 

hieman myöhästytty. Syynä oli se, että kevät 2011 eteni nopeasti ja huhtikuun 

lopussa lumet olivat sulaneet lähes kokonaan, eikä etenkin paantavia kohteita enää 

nähty. Siksi tässä raportissa paantavien kohteiden tarkastelu on tehty pääasiassa 

laser skanner aineistoon perustuen. 

 

Myöhemmin keväällä ja lumien kokonaan sulettua kohteista tehtiin normaalit 

kuivatusanalyysit ja ne videoitiin. Lisäksi kohteista tehtiin laser skanner mittaukset, 

jolla saatiin mitattua mm ojien pohjien syvyydet. Myöhemmin Road Doctor -projektiin 

linkitettiin myös ne 2011 PTM-mittaustulokset, jotka oli saatavilla. Muissa kohteissa 

tuloksia tarkasteltaessa käytettiin uusimpia saatavilla olleita PTM –mittaustuloksia. 

 

Kuivatusluokat on jaettu kolmeen eri luokkaan, joiden perusteella kuivatusanalyysit 

on tehty. Luokassa 1 kuivatus on hyväkuntoinen ja veden virtaus sivuojassa on 

esteetön. Luokassa 2 kuivatus toimii välttävästi, jolloin kasvillisuus tai hieman 

valuneet luiskat hidastavat veden virtausta. Kuivatusluokassa 3 kuivatus toimii 

huonosti. Kasvillisuus, epästabiilit luiskat sekä tukkeutunut laskuoja tai rumpu estää 

veden virtauksen ojassa ja tien poikkileikkauksessa voi olla paikallisia 

muodonmuutoksia ja vauriota. (Saarenketo, 2009). Tätä raporttia luettaessa tulee 

muistaa, että koska tässä työssä haluttiin löytää myös pieniäkin eroja kuivatuksen 

kunnossa, pudotettiin kuivatusluokkaa 1 luokkaan 2  jo pienestäkin 

kuivatuspuutteesta. Sen sijaan kuivatusluokassa 3 oli jo selkeitä ongelmia. 
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4. Tutkimustulokset Kittilän hoitoalueella 

4.1 Kantatie 93, Palojoensuu – Norjan raja 

4.1.1 Tieosa 3 

Kantatiellä 93 erikoiskuivatuskohteita oli vain tieosalla 3 ja ne on esitetty taulukossa 

411_1. 

 

Taulukko 411_1. Kantatien 93 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 3. 

 
 

Taulukossa 411_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 3. Taulukosta nähdään, että moitteettomassa kunnossa 

kohteista oli vain 13,2 % ja kuivatusluokkaa 3 tavattiin 13,6 %:n matkalla.   

 

Taulukko 411_2. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 3. 

 
 

Tieosan ensimmäisessä erikoiskuivatuskohteessa (oikea 990-1300, vasen 1000-

1330) kuivatuksen arvioitiin toimivan pääasiassa välttävästi. Kohde on penkereellä, 

mutta vesi ei virtaa ojassa lainkaan. Vasemman ojan kuivatusluokka on myös 

pääasiassa välttävä, koska siinä oli paikoin paljon kasvillisuutta estämässä veden 

virtausta. Kevään maastotarkastuksen aikaan molemmat ojat tulvivat, koska laskuoja 

(kuvat 411_1 ja 411_2) ei johtanut vettä pois ojasta. 

 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 990 1300 310

Oikea oja 3500 3700 200

Oikea oja 5250 5400 150

Vasen oja 1000 1330 330

Vasen oja 3500 3700 200

Vasen oja 5170 5300 130

yht. 1320

93_3

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

19,3 66,8 13,6 100
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Kuva 411_1. Pl.1240 m. Huonosti toimiva laskuoja oikeassa ojassa. Kohteessa 

urautuminen on lähtenyt kasvuun. Poikkileikkauskuvasta (oikealla ylhäällä) nähdään, 

että oja on matala. Vasemmalla on esitetty  videokuva kohteesta. Keskellä ylhäällä 

laserskanner-aineisto tasokarttana, tämän alla IRI – sekä URA -mittaustulokset 

(punainen 2011, musta 2010), tien poikkiprofiililuokka ja alinna tien korkeusprofiili. 

 

 
Kuva 411_2.  Pl 1240 m. Kuva tulvivasta oikeasta ojasta, josta laskuoja laskee 

järveen. 

 

Toisessa tieosan erikoiskuivatuskohteessa (oikea, vasen 3500-3700) urasyvyys on 

kasvanut vuoden 2011 PTM- tuloksissa kohteen lopussa jaksossa, jossa tie kulkee 

pienessä kallioleikkauksessa. Visuaalisessa tarkastelussa molempien ojien 

kuivatuksen on arvioitu toimivan pääasiassa hyvin, mutta muutamissa kohdissa vesi 

ei kuitenkaan virtaa hyvin ja siksi kuivatuksen on arvioitu toimivan välttävästi. Kevään 

maastotarkastuksessa havaittiin vasemman ojan ulkoluiskan romahtaneen ja 

patoavan ojan heti seurantakohteen ulkopuolella, paalun 3750 m kohdalla (kuva 

411_3). 
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Kuva 411_3.  Pl. 3750 m. Vasemman ojan ulkoluiska on romahtanut heti 

erikoiskuivatuskohteen ulkopuolella. Kuva otettu suuntaan 2. 

    

Viimeisessä kohteessa (oikea 5250-5400, vasen 5170-5300) maasto on loivasti 

sivukalteva, ja vasen oja on ylärinteen puolella. Vasenta ojaa on kunnostettu, ja 

täällä kuivatus toimiikin osittain hyvin, mutta muutamissa kohdissa vesi seisoo 

ojassa. Oikea oja on paikoin tukkeutunut ja urasyvyys on kasvanut yhdessä 

vuodessa jopa yli 5 mm (kuva 411_4), mikä kertoo kuinka merkittävästä ongelmasta 

on kyse.  

 

Erikoiskuivatuskohteiden ulkopuolella urasyvyys on kasvanut ennen ja jälkeen 

paaluvälin 3500–3700 m erikoiskuivatuskohdetta, mikä kertoo että kohde olisi tullut 

valita pitemmäksi. Myös ensimmäisen erikoiskuivatuskohteen (plv. 990 – 1300 m) 

ympärillä ura-arvot ovat korkeat ja myös tätä kohdetta olisi ehkä voitu jatkaa 

pidemmälle.  
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Kuva 411_4. Pl. 5310 m. Videokuvasta ja poikkileikkauskuvasta (vasemmalla 

alhaalla) nähdään, että oikea oja on osittain tukkeutunut valuneista luiskista, jotka 

estävät veden virtausta. Oikealla ylhäällä IRI –mittaustulokset, keskellä URA -

mittaustulokset (punainen 2011, musta 2010) ja alinna tien korkeusprofiili. Huomaa 

suuri urasyvyyden kasvu romahtaneen luiskan yläpuolella! 

 

4.2 Kantatie 80, Kittilä - Sodankylä 

4.2.1 Tieosa 10 

Tieosalla 10 oli tutkittuja erikoiskuivatuskohteita vuonna 2011 seitsemän kappaletta 

(taulukko 421_1).  

 

Taulukko 421_1. Kantatien 80 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 10. 

 
 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 900 1150 250

Oikea oja 3600 3860 260

Oikea oja 7200 7700 500

Vasen oja 900 1150 250

Vasen oja 3050 3250 200

Vasen oja 3500 3850 350

Vasen oja 7100 7700 600

yht. 2410

80_10
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Taulukossa 421_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 10. Taulukko osoittaa, että tällä tieosalla havaittiin runsaasti 

pieniä puutteita, mutta ei lainkaan merkittäviä kuivatusongelmia. 

 

Taulukko 421_2. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 10. 

 
 

Alkukesällä 2011 tehdyssä visuaalisessa arvioinnissa ensimmäisen kohteen (oikea, 

vasen 900-1150) kuivatus on arvioitu pääasiassa hyväksi, mutta paikoin myös  

tyydyttäväksi, koska kuivatusluokkaa heikensi ojissa esiintyvä ja vettä patoava 

kasvillisuus. Lisäksi kevään maastokäynnillä oikeassa ojassa havaittiin paannejäätä 

(kuva 421_1), joka oli ehtinyt jo osittain sulaa kohteesta. 

 

 
 

Kuva 421_1. Paannejäätä oikeassa ojassa erikoiskuivatuskohteessa 900 – 1150 m. 

 

Toisessa kohteessa (3050–3250) vasemman ojan kuivatusluokka on arvioitu 

välttäväksi. Vesi ei virtaa ja kasvillisuus sekä osittain romahtaneet luiskat ovat 

padonneet ojaa (kuva 421_2).n Poikkileikkaus osoittaa, että ojan pohjan taso on vain 

80 cm tasausviivasta kun sen tulisi olla tämän luokan tiellä vähintään 110 cm (30 cm 

syvemmällä kuin tierakenteen alapinta). 

 

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

20,3 79,2 0,0 100



 

 Erikoiskuivatuskohteiden kuntoseuranta Kittilän hoitoalueella 2011 12 

 
Kuva 421_2. Plv. 3080 – 3200 m. Vasen oja on sivukaltevassa maastossa ylärinteen 

puolella ja valuneet ojaluiskat ovat osittain estäneet veden virtauksen. Tällä kohdalla 

oikealta kaistalta mitattu urasyvyys on lähtenyt kasvuun ja vasemmalla urasyvyys on 

todennäköisesti vieläkin suurempi. Kuvassa vasemmalla ylhäällä on videokuva 

kohteesta kuvattuna 2-suuntaan sekä alla tien poikkileikkauskuva. Oikealla ylimpänä 

IRI – sekä alhaalla URA -mittaustulokset (punainen 2011, musta 2010)suunnasta 1.  

 

Kolmannessa kohteessa (vasen 3500 – 3850, oikea 3600-3860) tarkkailtavana olivat 

molemmat ojat. Oikean ojan kuivatusluokka on arvioitu hyväkuntoiseksi ja vain 

kohteen alku- ja loppupäässä tavattiin lyhyet jaksot, joilla kuivatus on toiminut 

välttävästi. Syynä tähän oli ojan pohjassa seisova vesi. Vasemman ojan kuivatuksen 

arvioitiin toimivan välttävästi, koska ojan pohja on korkealla, vain 60 cm 

tasausviivasta, ja vesi ei virtaa ojassa kunnolla (kuva 421_3). Todennäköisin syy 

kohteen ongelmiin on kohteen lopussa oleva liittymä, joka näkyy kuvassa 421_3. 

Tämä liittymärumpu ei pysy auki ja patoutunut vesi aiheuttaa luiskien romahtamisen. 

 

Tieosan viimeisessä erikoiskuivatuskohteessa (vasen 7100-7700, oikea 7200-7700) 

sekä vasemman että oikea ojan kuivatus on luokiteltu välttäväksi virtaamattoman 

veden sekä valuneiden luiskien takia. Kohteen romahtaneista luiskista on raportoitu 

jo edellisenä vuonna 2010 (Saarenketo, 2010). Kevään maastotarkastuksessa 

vasemmassa ojassa paalujen 7400 m sekä 7470 m kohdalla olevien liittymien väliin 

oli patoutunut paljon vettä (kuva 421_4). Kohta sijaitsee maaston alavimmalla 

kohdalla ja vedelle pitäisi varmistaa tässä kohtaa poistumisväylä. Paannejäätä 

esiintyi seurantakohteen alussa (kuva 421_5). 
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Kuva 421_3. Urasyvyys on kasvanut paaluvälillä 3540 – 3590 m ja syynä tähän 

lienee kuvassa näkyvä liittymä, joka aiheuttaa luiskien romahtamisen. Valuneet 

luiskat ovat tukkineet ojan pohjaa estäen veden virtauksen. Oja on noin 70 cm 

syvyinen, mikä on liian matala. Vasemmalla ylhäällä kuva kohteesta kuvattuna 2-

suuntaanja tämän alla laser skanner poikkileikkaus. Oikealla ylhäällä IRI – ja keskellä 

URA -mittaustulokset (punainen 2011, musta 2010) sekä alla tien korkeusprofiili.  

 

 

 
 

Kuva 421_4. Paalujen 7400 m ja 7470 m kohdalla olevien liittymien väliillä 

vasempaan ojaan on patoutunut vettä. 
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Kuva 421_5. Paannejäätä oikeassa ojassa paalun 7200 m kohdalla (oikea kuva). 

Samalla kohtaa tiessä poikkihalkeama (vasen kuva). 

 

Erikoiskuivatuskohteiden ulkopuolella vuoden 2011 ura-arvot ovat pääosin vuoden 

2010 tasolla. Uramittaustuloksissa esiintyi kuitenkin korkeita arvoja paaluvälillä 570 – 

695 m, missä tie on sivukaltevassa maastossa ja kuivatus oli aiemmin arvioitu 

toimivan hyvin. Myös tieosan lopussa, paaluvälillä 6730 – 6840 m, urasyvyysarvot 

ovat hieman korkeampia kuin muualla tieosalla. Tällä kohteella tie on penkereellä ja 

kuivatus on aiemmin arvioitu toimivan hyvin. Jatkossa molemmat kohteet kannattaisi 

kunnostaa ja ottaa mukaan erityistarkkailuun.  

3.2.2 Tieosa 11 

Tieosalla tutkittiin vuonna 2011 yhteensä kuusi erikoiskuivatuskohdetta (taulukko 

322_1). 

 

Taulukko 322_1. Tien 80 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 11. 

 

 
 

Taulukossa 322_1 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 11. Kuten tulokset osoittavat on kuivatuksen kunto pääosin 

heikko ja vakavia puutteita tavattiin 67,6 %:lla kokonaispituudesta. 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 1780 2300 520

Oikea oja 2700 3350 650

Oikea oja 3730 5300 1570

Vasen oja 1780 2280 500

Vasen oja 2700 3300 600

Vasen oja 3730 5300 1570

yht. 5410

80_11
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Taulukko 322_1. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 11. 

 
 

PTM – mittauksista tieosalta oli käytettävissä tulokset vuosilta 2004 – 2006 sekä 

2010 – 2011. Tietä on kunnostettu näiden vuosien välillä, minkä vuoksi vuosien 2010 

ja 2011 PTM- tulokset poikkeavat aikaisemmista tuloksista.  

 

Ensimmäisessä kohteessa (oikea 1780-2300, vasen 1780-2280) molempia ojia on 

paikoin kunnostettu ja visuaalisesti arvioituna ne toimivatkin nyt pääosin hyvin. 

Kuivatusluokka on pudonnut välttäväksi kohteissa, joissa vesi seisoo ojassa, koska 

ojan pohjalla kasvillisuutta. Lisäksi kohteella oli paikoin reunapalletta. Jakson alku- ja 

loppupäässä URA – arvot ovat hieman kasvaneet vuodesta 2010, mutta ojat 

näyttävät olevan näillä kohdilla melko hyvässä kunnossa. Vasemman ojan puolella 

on huonosti toimiva yksityistieliittymän rumpu paalun 2170 m, joka voi aiheuttaa URA 

-arvojen nousua (kuva 322_1). 

 

 
Kuva 322_1. Pl. 2170 m. Yksityistien liittymän rumpu estää veden virtausta 

vasemmassa ojassa (kuva suunnasta 2). Oikealta kaistalta mitatut urasyvyydet ovat 

lähteneet nousuun liittymän yläpuolella. Vasemmalla kuva sekä kartta kohteesta. 

Oikealla ylhäällä IRI – ja alhaalla URA-mittaustulokset (punainen 2011, musta 2010). 

 

Tieosan toisessa erikoiskuivatuskohteessa (oikea 2700-3350, vasen 2700-3300)  

urasyvyys on kasvanut tasaisesti viime vuoden tuloksista. Samoin tien molempien 

ojien kuivatus on huonontunut edellisen vuoden tuloksista ja ne on luokiteltu toimivan 

huonosti. Ojat ovat reilusti alle metrin syvyiset ja kasvaneet paikoin kokonaan 

umpeen. Lisäksi molemmissa ojissa sisäluiskat ovat valuneet. Laser skannerin datan 

poikkileikkauskuvista näkyy selvästi, kuinka ojien pohjat ovat pyöristyneet (kuva 

322_2). 

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

3,9 28,4 67,6 100
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Kuva 322_2. Laserskanner-aineiston poikkileikkauskuvasta (oikealla ylhäällä) 

nähdään, että ojan pohja on vain noin 50 cm syvyydellä tasausviivasta ja ojan pohja 

on pyöristynyt. Vasemmalla on esitetty kuva oikeasta ojasta ja alla vasemmasta 

ojasta. Keskellä ylhäällä laserskanner-aineisto tasokarttana ja sen alla IRI – sekä 

URA-mittaustulokset (punainen 2011, musta 2010) ja alinna tien korkeusprofiili.  

 

Viimeisessä kohteessa (oikea ja vasen 3730-5300) vuoden 2011 PTM -tulokset ovat 

samalla tasolla vuoden 2010 tulosten kanssa. Alkukesän arvioinnissa molemmat ojat 

on pääasiassa luokiteltu huonosti toimiviksi, sillä sisäluiskat ovat paikoin pahoin 

painuneet, valuneet ja pyöristyneet ja ojan pohjat ovat pahasti kasvillisuuden 

peitossa. Kohde sijaitsee osittain suolla, jolloin ojien kunnostaminen on vaikeaa ja 

lisäksi kohteessa ei ole suuria eroja korkeusprofiilissa. Kevään 

maastotarkastuksessa jaksolla havaittiin paljon routaheittoja ja ojat olivat täynnä 

vettä (kuva 322_3).  

 

 
 

Kuva 322_3. Vasen sekä oikea oja kuvattuna 1- suuntaan. Tiellä routaheittoja.  
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Erikoiskuivatuskohteiden ulkopuolella epätasaisuus- että uraisuusarvot ovat 

nousseet selvästi myös tieosan alussa ja lopussa. Tieosan alussa kuivatus on 

vuonna 2010 arvioitu toimivan välttävästi, mutta tieosan lopussa se toimii hyvin ja tie 

on penkerellä. 

 

4.2.3 Tieosa 12 

Tieosan erikoiskuivatuskohteet on esitetty taulukossa 423_1. 

 

Taulukko 423_1. Tien 80 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 12. 

 
 

Taulukossa 423_1 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 12. 

 

Taulukko 423_1. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 12. Tällä kohdalla kuivatus toimi moitteetomasti vain 4,7 %:n matkalla. 

 
 

Ensimmäisessä kohteessa (vasen 260-2500, oikea 300-2500) PTM -mittausten 

tulokset vuonna 2010 ja 2011 ovat samalla tasolla vuoden 2006 tulosten kanssa. 

Vaikka tiellä on tehty urapaikkauksia ennen vuoden 2010 mittauksia, ei vuoden 2011 

PTM - tuloksissa näy selkeää pudotusta. Kuivatusta ei ole kohteessa kunnostettu ja 

sen kunto oikeassa ojassa on pääasiassa välttävä. Vasemmassa ojassa kunto on 

huono. Kohde sijaitsee suolla, jolloin ojien ja laskuojien kunnostaminen on vaikeaa. 

Urasyvyys on kasvanut todella nopeasti, jopa 4 mm vuodessa, paikoissa, joissa vettä 

on kertynyt ojiin (kuva 423_1). 

 

Toisessa erikoiskuivatuskohteessa (oikea 2650-2950) kuivatus toimii välttävästi. Ojan 

kunto on ollut melko hyvä, mutta silti vesi ei virtaa ojassa. Paikoin 

maksimiurasyvyydessä on tapahtunut loivaa kasvua. Kevään maastotarkastuksessa 

kohteessa havaittiin pahoja reuna- sekä pituushalkeamia, mikä kertoo että huono 

kuivatus aiheuttaa routaongelmia. 

 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 300 2500 2200

Oikea oja 2650 2950 300

Oikea oja 4200 5950 1750

Vasen oja 260 2500 2240

Vasen oja 4300 5500 1200

yht. 7690

80_12

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

4,7 52,3 43,1 100
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Kuva 423_1. Paalulta 2200 m alkaen urasyvyys on lähtenyt kasvuun, jopa 4 mm/v. 

Oikea oja näyttää kohdalla hyväkuntoiselta, mutta vesi ei virtaa. Vasemmalla 

videokuva kohteesta pl. 2220 m kohdalta. Oikealla ylhäällä IRI – sekä URA -

mittaustulokset (punainen 2011, musta 2010).  

 

 

Tieosan viimeisessä erikoiskuivatuskohteessa (oikea 4200-5950, vasen 4300-5500) 

kuivatus toimii visuaalisen arvioinnin mukaan pääasiassa välttävästi, mutta paikoin 

myös hyvin. Maksimiurasyvyydet vuoden 2011 PTM -tuloksissa eivät juuri poikkea 

edellisen vuoden tuloksista ja pientä kasvua tavattiin vain paikoin. Kevään 

maastokäynnillä havaittiin vasemman ojan olevan täynnä vettä paalulta n. 4590 m 

alkaen (kuva 423_2). Erityisen paljon vettä oli vasemmassa ojassa ennen Siitosen 

tien risteystä. Paalun 4960 m kohdalla on rumpu tien oikealle puolelle laskuojaan, 

mutta tarkasteluhetkellä se oli jäässä ja esti veden virtauksen vasemmasta ojasta 

(kuva 423_2). 

 

 
Kuva 423_2. Tulviva vasen oja (pl. 4590 m, vasen kuva) ja jäätynyt rumpu (pl. 4960 

m, oikea oja), joka esti veden virtauksen vasemmasta ojasta. 

  

Erikoiskuivatuskohteen loppupuolella, plv. 5715 – 5830 m, oli maaston alavassa 

kohdassa olevaan oikeaan ojaan kertynyt keväällä paljon sulamisvesiä (kuva 423_3).  
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Kuva 423_3. Pl 5750 m. Sulavedet ovat täyttäneet oikean ojan. Korkeusprofiilista 

(oikealla) näkee, että oja on maaston alavimmalla kohdalla. Paikalla on 

todennäköisesti rumpu, mutta tulvivasta ojasta johtuen sitä ei havaittu. 

 

Oikean rengasuran IRI –arvot ovat kohteessa pääasiassa laskeneet viime vuodesta 

tai pysyneet samana.  

 

Tieosalla suurimmat epätasaisuus- sekä URA -arvojen kasvut esiintyvät juuri 

erikoiskuivatuskohteiksi valituissa kohteissa. Korkeimmat urasyvyydet ovat 

ensimmäisen ja toisen erikoiskuivatuskohteen kohdalla.  

 

4.3 Valtatie 21, Tornio - Kilpisjärvi 

4.3.1 Tieosa 151 

Tieosan on erikoiskuivatuskohteet on esitetty taulukossa 431_1. 

 

Taulukko 431_1. Valtatien 21 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 151. 

 
 

Taulukossa 431_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 151. 

 

Taulukko 431_2. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 151. 

 
 

Ensimmäisessä kohteessa (vasen 750-1150) visuaalisesti arvioituna kuivatus on 

selvästi parantunut vuonna 2007 tehdyn arvioinnin välttävästä luokasta luokkaan 

hyvä. Oja on kunnostettu ja vesi virtaa ojassa hyvin (kuva 431_1). Ainoastaan 

paalujen 1060 m sekä 1190 m kohdalla olevien liittymien välissä kuivatus on arvioitu 

välttäväksi, sillä siellä vesi ei virtaa kunnolla ojassa. Paalun 1060 m kohdalla olevan 

Alkup. Loppup. jm.

Vasen oja 750 1150 400

Vasen oja 1420 2100 680

yht. 1080

21_151

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

78,1 22,1 0,0 100
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liittymän rumpu on todettu kevään tarkastuksessa olevan auki, mutta se on 

huonokuntoinen. 

 

 
Kuva 431_1. Esimerkki onnistuneesta kuivatuksen parantamisesta. Oikealla ylinnä  

IRI-arvot (musta 2006, punainen 2010), keskellä URA –arvot (värit samat kuin IRI 

kuvassa)  ja alinna korkeusprofiili. Videokuva vasemmalla on paalulta 900 m.  

 

Myös toisessa kohteessa (vasen 1420-2100) on kuivatus visuaalisesti arvioituna 

parantunut huonosta pääosin hyväksi ja kuivatuksen parantaminen on pienentänyt 

urasyvyysarvoja. Kohteen lopussa olevan levähdyspaikan takana oja on muutamissa 

kohdissa reilusti alle metrin syvyinen. Vuonna 2006 urasyvyys oli tämän 

erikoiskuivatuskohteen lopussa yli 20 mm. Tien kunnostuksen ja kuivatuksen 

parantamisen ansiosta on vuoden 2010 urasyvyysarvot selvästi pienemmät, mutta ne 

ovat silti korkeimmillaan edelleen yli 15 mm juuri ennen levähdyspaikkaa (kuva 

431_2). Syynä voi olla pysäkin takana oleva aurausvalli, joka estää veden virtauksen 

ojassa ja toisaalta suuren lumimäärän sulaminen keväällä kestää pitkään pitäen ojaa 

märkänä (kuva 431_3). Toinen syy voi olla, että sivuojalle ei ole onnistuttu saamaan 

riittävää kaltevuutta pysäkin kohdalla. Kohde on sivukaltevassa maastossa ylärinteen 

puolella, jolloin myös vasemman ojan kuivatuksen tila vaikuttaa oikealta kaistalta 

mitattuihin PTM- tuloksiin. 

 

Tieosalta 151 ei ollut saatavilla PTM–tuloksia vuodelta 2011. 

Erikoiskuivatuskohteiden ulkopuolella urasyvyys on kasvanut eniten vuoden 2010 

PTM- tuloksissa paaluvälillä 5450 – 5530 m, jossa tie on penkerellä. Tällä jaksolla 

vasemman oja kuivatus on kohdalla arvioitu vuonna 2007 välttäväksi. 
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Kuva 431_2. Pl. 1950 m. Ennen levähdyspaikkaa ojaan on valunut vettä ylempänä 

olevasta maastosta ja ojasta. Oikealta kaistalta mitatut urasyvyysarvot ovat 

kasvaneet levähdyspaikan kohdalla. Keskellä ylinnä on laserskanneraineisto 

tasokarttana, tämän alla IRI-arvot (2010 punainen ja 2006 musta), tämän alla URA-

arvot (2010 punainen ja 2006 musta), kohteen tasausviiva sekä korkeusprofiili. 

Oikealla poikkileikkauskuva ojasta. 

 

 
Kuva 431_3. Paalun 2000 m kohdalla oleva levähdyspaikan takana on aurausvalli, 

joka pitää ojan märkänä pitkään keväällä ja estää osittain myös veden virtausta 

ojassa. Pysäkillä näkyy pahoja halkeamia.  
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4.3.2 Tieosa 152 

Tieosan on erikoiskuivatuskohteet on esitetty taulukossa 432_1. 

 

Taulukko 432_1. Valtatien 21 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 152. 

 
 

Taulukossa 432_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 152. Taulukko osoittaa, että tässä kohteessa kuivatuksen 

parantaminen on onnistunut erinomaisesti. 

 

Taulukko 432_1. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 152. 

 
 

Vuodesta 2007 vuoteen 2011 kuivatus on visuaalisesti tarkasteltuna parantunut 

huonosta hyvään. 

 

Urasyvyydet puolestaan ovat kohteessa laskeneet huomattavasti vuodesta 2006 

vuoteen 2010 erityisesti paaluvälillä 2730 – 2900 m, jossa kuivatus on parantunut 

eniten (kuvat 432_1 ja 432_2). Kohteen IRI- tuloksissa on silti edelleen yksittäisiä 

keskiarvoa korkeampia piikkejä. 

 

 
Kuva 432_1. Kuivatuksen parantamien on estänyt hyvin urasyvyyksien nousua 

kohteessa. Kuvassa IRI –tulokset on esitetty ylimmässä kentässä (2010 punainen ja 

2006 musta) ja urasyvyydet alemmassa kentässä (2010 punainen ja 2006 musta).  

 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 2700 3000 300

yht. 300

21_152

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

100,0 0,0 0,0 100
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Kuva 432_2. Pl. 2730 m. Vasemmassa kuvassa ojan kunto 2007 ja oikeassa kunto 

vuodelta 2011.  

 

Tieosalta ei ollut saatavilla vuoden 2011 PTM- mittaustuloksia. 

Erikoiskuivatuskohteen ulkopuolella PTM- mittaustuloste arvot ovat korkeimmillaan 

aivan tieosan lopussa, jossa myös kuivatuksen kunto on vuonna 2007 arvioitu 

osittain toimivan välttävästi tai huonosti. Tie on kohteessa penkereellä. 

 

4.2.3 Tieosa 153 

Tällä tieosalle sijoittui ainoastaan yksi erikoiskuivatuskohde (taulukko 423_1). 

 

Taulukko 423_1. Valtatien 21 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 153. 

 
 

Taulukossa 423_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteessa tavatut kuivatusluokat 

tieosalla 153.  

 

Taulukko 423_2. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 153. 

 
 

Kohteessa kuivatusluokka on visuaalisesti arvioituna parantunut välttävästä hyväksi, 

mutta osittain kuivatus on edelleen välttävä. Syynä ovat ojaluiskat, jotka ovat paikoin 

valuneet ojan pohjalle estäen veden virtauksen. Kuivatuksen parantaminen on 

vaikuttanut urasyvyyksien kehittymiseen.   

 

Aivan tieosan lopussa on yksittäisissä kohdissa urasyvyyksissä vuoden 2010 PTM –

tuloksissa keskiarvoa korkeampia arvoja. Vuoden 2007 kuivatusanalyysin mukaan 

kohteissa kuivatus on toiminut kuitenkin hyvin.  

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 0 450 450

yht. 450

21_153

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

46,2 53,3 0,0 100
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4.2.4 Tieosa 205 

Tieosan erikoiskuivatuskohteet on esitetty taulukossa 424_1. 

 

Taulukko 424_1. Valtatien 21 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 205. 

 

 
 

Taulukossa 424_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 205. Tällä kohteella tavattiin huonoa kuivatus 4,3 %:n 

matkalla. 

 

Taulukko 424_2. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 205. 

 
 

Tieosan ensimmäisessä erikoiskuivatuskohteessa (oikea ja vasen 0-600) tien ojia on 

parannettu oikealla puolella plv. 147 – 295 m ja vasemmalla puolella paalulta 220 

eteenpäin. Kuivatus toimii tällä kohdalla oikeassa ojassa muutoin hyvin, mutta 

paaluvälillä 196 – 250 m ojaan on kertynyt enemmän vettä liittymän yläpuolelle (kuva 

424_2). Toimimattoman laskuojan kohdalla (400 m) oja tulvii.  

 

Vasemman ojan kuivatuksen kunnossa ei ole visuaalisesti arvioituna tapahtunut 

muutoksia. Jakson alku- ja loppupuolella molemmat ojat sijaitsevat etäällä tiestä, eikä 

kuivatuksen kunto välttämättä vaikuta tien kuntoon merkittävästi näillä kohdilla.  

 

Tieosan toisessa erikoiskuivatuskohteessa (oikea 3350-4000, vasen 3350-3700) 

vettä on patoutunut molempiin ojiin liittymien (pl. 3350 m oikea oja sekä pl. 3620 m, 

vasen oja) yläpuolelle. IRI- tai URA -arvoihin nämä eivät kuitenkaan vielä ole 

vaikuttaneet.  Oikeassa ojassa kuivatusta on parannettu ja se onkin visuaalisessa 

tarkastelussa todettu hyvin toimivaksi. Myös vasemman ojan kuivatus toimii 

pääasiassa hyvin. Urasyvyys on parannetun kuivatuksen ansiosta laskenut. 

 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 0 600 600

Oikea oja 3350 4000 650

Oikea oja 5100 5320 220

Oikea oja 5650 6038 388

Vasen oja 0 600 600

Vasen oja 3350 3700 350

Vasen oja 5100 5300 200

Vasen oja 5650 6038 388

yht. 3396

21_205

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

49,3 46,3 4,3 100
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Kuva 424_2. Paalun 200 m kohdalla liittymän yläpuolelle leikkaukseen on patoutunut 

vettä, joka nostaa URA –arvoja vuoden 2010 PTM -tuloksissa. Stillkuva on paalun 

210 m kohdalta. Kuvan alla olevasta ojan poikkileikkauskuvasta nähdään, että oikea 

oja on alle metrin syvyinen ja lisäksi vasemmalla kaistan reunassa on vaurioita. 

Oikealla ylimpänä on esitetty IRI - sekä keskellä URA -arvot (2010 punainen ja 2006 

musta) sekä korkeusprofiili.   

 

Kolmannessa kohteessa (oikea 5100-5320, vasen 5100-5300) oikean ojan kuivatusta 

on parannettu, mutta kunnostuksesta huolimatta paikoitellen ojassa seisoo vesi (kuva 

424_3).  

 

Kuva 424_3. Paaluvälille 5175 - 5230 m alavaan suokohtaan on kertynyt vettä. 

Osittain kasvillisuus sekä valuneet ojaluiskat ovat padonneet ojaa. Kohteessa 

urasyvyys on pahimmillaan yli 20 mm ja jopa suurempi kuin aiemmin. Samalla 

kohdalla myös vasemman ojan kuivatus toimii huonosti ja oja on täynnä vettä. Kuva 
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on paalulta 5190 m ja tämän alla on kartta kohteesta. Oikealla ylinnä IRI - sekä 

keskellä URA -arvot (2010 punainen ja 2006 musta) sekä alinna korkeusprofiili.   

 

Viimeisessä kohteessa (oikea ja vasen 5650-6038) ojia on kunnostettu ja kuivatus on 

selvästi parantunut. Ojat ovat auki, mutta muutamissa kohdissa vesi ei virtaa ojissa. 

Etenkin paalun 5915 m kohdalla olevan liittymän yläpuolelle on patoutunut vettä 

(kuva 423_4).  

 

 
Kuva 423_4. Paalun 5915 m kohdalla liittymän yläpuolelle ojaan on patoutunut vettä 

(vasen kuva), sillä yksityistien liittymän rumpu on tukkeutunut. Liittymän alapuolella 

oja on kuiva (oikea kuva). Kohdalla kuivatuksen kunnostaminen on kuitenkin 

merkittävästi parantanut urasyvyysarvoja. 

 

Erikoiskuivatuskohteiden ulkopuolella keskiarvoa korkeampia urasyvyysarvoja 

esiintyy vuoden 2010 PTM-tuloksissa paaluvälillä 4190–4340 m. Tällä kohtaa 

kuivatus toimi kuitenkin vuoden 2007 arvioinnin mukaan hyvin. 

 

4.2.5 Tieosa 207 

Tieosan erikoiskuivatuskohteet on esitetty taulukossa 425_1. 

 

Taulukko 425_1. Valtatien 21 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 207. 

 

 
 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 0 50 50

Oikea oja 5300 5750 450

Oikea oja 5950 6100 150

Vasen oja 1930 2300 370

Vasen oja 2950 3200 250

yht. 1270

21_207
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Taulukossa 425_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 207. Siitä nähdään, että tällä kohteella kuivatuksen kunto 

on pääosin moitteeton. 

 

Taulukko 425_1. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 207. 

 
 

Ensimmäisessä kohteessa (0-50 m) tien oikealla puolella kohde on kuunnostettu ja 

kuivatus toimii hyvin. Myös vasemman ojan ensimmäisessä erikoiskuivatuskohteessa 

(1930-2300) on kuivatusta kunnostettu. Kohteen alussa on tien molemmin puolin 

päällystetty uudelleen oikeita ajouria. URA – arvot ovat laskeneet kohteen alussa ja 

lopussa, jossa ne ovat olleet korkeimmillaan. Tie on näillä kohdin korkealla 

penkereellä. Erikoiskuivatuskohteen alussa rummun kohdalla havaittiin kevään 

maastotarkastuksessa paha routaheitto rummun kohdalla (kuva 425_1). 

 

 
 

Kuva 425_1. Pl. 1930 m. Kohteen alussa on rummun kohdalla paha routaheitto. 

Kuva on otettu 2-suuntaan. 

 

Myös toisessa vasemman ojan erikoiskuivatuskohteessa (vasen 2950-3200) on ojaa 

kunnostettu. Alkukesällä 2011 kuivatuksen kunto on todettu hyväksi, kun se on 

vuonna 2007 toiminut välttävästi tai huonosti. Kohteen lopussa ojan valunut luiska 

tukkii hieman veden virtausta. URA -arvot ovat laskeneet leikkauksen kohdalla 

parannetun kuivatuksen ansiosta selvästi (kuva 425_2).  

 

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

92,4 7,7 0,0 100
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Kuva 425_2. Plv. 3000 – 3150 m. Kuivatuksen parantaminen vasemmassa ojassa on 

aiheuttanut sen, että oikealta kaistalta mitatut urasyvyydet eivät ole enää nousseet 

leikkauksessa aiemmalla tavalla. Sen sijaan IRI-arvot ovat samalla tasolla kuin 

aiemmin tai jopa nousseet .  Vasemmalla videokuva vasemmasta ojasta suuntaan 2. 

Oikealla ylinnä ovat IRI -arvot (2010 punainen ja 2006 musta), keskellä URA -arvot 

(2010 punainen ja 2006 musta) sekä alinna korkeusprofiili. 

 

Kuivatusta on parannettu myös oikean ojan toisessa erikoiskuivatuskohteessa (oikea 

5300-5750) ja se toimii nyt hyvin. Kohteen alussa urasyvyydet ovat selvästi vuoden 

2006 tasoa alemmat.  

 

Tieosan viimeisessä kohteessa (oikea 5950-6100) kuivatus on myös korjattu ja se 

toimii nyt hyvin. Tien oikeaa ajouraa on myös paikattu. Kuitenkin PTM – 

mittaustulokset puuttuvat vuodelta 2010 juuri tämän erikoiskuivatuskohteen kohdalta, 

joten kuivatuksen vaikutusta IRI- ja URA –arvoihin ei voida arvioida. 

 

Tieosan erikoiskuivatuskohteiden ulkopuolella urasyvyys on keskiarvoa korkeampi 

vuoden 2010 PTM –tuloksissa paaluvälillä 940–1215 m, jossa tie on leikkauksessa. 

Tällä kohtaa vuonna 2007 kuivatus toimi pääasiassa hyvin, ainoastaan oikeassa 

ojassa kuivatuksen kunto lyhyellä matkaa todettiin tuolloin välttäväksi. 

Erikoiskuivatuskohteessa plv. 1930–2300 m tien vasemmalla puolella urasyvyys 

nousee juuri kohteen alussa sekä lopussa, mistä syystä kohteesta olisi voitu tehdä 

pidempi.  

 

4.2.6 Tieosa 208 

Tieosan erikoiskuivatuskohteet on esitetty taulukossa 426_1. 
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Taulukko 426_1. Valtatien 21 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 208. 

 
 

Taulukossa 426_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 208. Noin puolessa kohteista havaittiin pieniä puutteita. 

 

Taulukko 426_2. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 208. 

 
 

Ensimmäisen erikoiskuivatuskohteen (vasen 810-910, oikea 820-910) ojat on 

kunnostettu molemmilta puolilta tietä. Suon kohdalla vesi kuitenkin makaa 

molemmissa ojissa ja siksi kuivatus on näillä kohdilla arvioitu välttäväksi. Parannetun 

kuivatuksen ansiosta URA–arvot eivät ole kuitenkaan enää nouse ympäristöään 

korkeammalla  

 

Toisessa kohteessa (oikea 1050-2850, vasen 1300-1720) tien oikealla puolella 

kuivatuksen kuntoa on parannettu ja se toimii pääasiassa hyvin. Paalun 2670 m 

kohdalla olevan liittymän rumpu on korkealla ja voi estää veden virtauksen pitkälläkin 

matkalla ojassa liittymän yläpuolella (kuva 426_1) Suokohdilla ojat ovat 

hyväkuntoisia, mutta vesi ei virtaa niissä. Myös vasemman puolen oja on 

kunnostettu, mutta suokohdissa niissäkään vesi ei virtaa. Lisäksi kasvillisuus on 

osittain tukkinut laskuojia.  

 

 
Kuva 426_1. Paalun 2670 m kohdalla olevan liittymän rumpu (merkitty nuolella) on 

korkealla ja  estää veden virtausta ojassa pitkällä matkalla liittymän yläpuolelta.  

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 820 910 90

Oikea oja 1050 2850 1800

Vasen oja 810 910 100

Vasen oja 1300 1720 420

yht. 2410

21_208

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

52,2 47,8 0,0 100
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Tieosalla erikoiskuivatuskohteiden ulkopuolella etenkin urasyvyysarvot ovat matalia 

vuoden 2010 PTM- tuloksissa. Korkeimmat arvot mitattiin edelleen 

erikoiskuivatuskohteiden kohdalla. Näin ollen erikoiskuivatuskohteet on valittu 

oikeista paikoista. 

4.2.7 Tieosa 209 

Tieosalta oli saatavilla PTM–mittaustuloksia vuodelta 2006. Tieosan 

erikoiskuivatuskohteet on esitetty taulukossa 427_1. 

 

Taulukko 427_1. Valtatien 21 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 209. 

 

 
 

Taulukossa 427_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla 209. Tällä jaksolla kaikki kuivatuskohteet ovat hyvässä 

kunnossa. 

 

Taulukko 427_2. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 209. 

 
 

Ensimmäisessä kohteessa (oikea 700-900, vasen 750-900) kuivatus on parannettu 

molemmilla puolin tietä, ja se toimii nyt hyvin.  

 

Myös jakson lopussa viimeisessä erikoiskuivatuskohteessa (oikea 3700-3850) 

kuivatusta on parannettu ja se toimii hyvin. Keväällä tehdyssä tarkastuksessa 

kuitenkin havaittiin, että vesi ei virtaa ojassa.  

 

4.2.8 Tieosa 216, referenssikohde 

Tieosalla ei ole erikoiskuivatuskohteita, vaan se on otettu mukaan 

referenssikohteeksi, koska sillä on aiemmin tehty muita tutkimuksia ja sen rakenteet 

tunnettiin hyvin. Tieosalla kuivatuksen kunto oli vuoden 2007 inventoinnin mukaan 

pääasiassa hyvä. Taulukoissa 428_1 sekä 428_2 on esitetty tieosan jakaantuminen 

eri kuivatusluokkiin oikeassa ja vasemmassa ojassa 2011. 

 

 

 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 700 900 200

Oikea oja 3700 3850 150

Vasen oja 750 900 150

yht. 500

21_209

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

100 0 0 100
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Taulukko 428_1. Tieosan 216 jakaantuminen eri kuivatusluokkiin oikeassa ojassa. 

 
 

 

Taulukko 428_2. Tieosan 216 jakaantuminen eri kuivatusluokkiin vasemmassa 

ojassa. 

 
 

Kuivatusta ei ole tieosalla kunnostettu. Tie kulkee useassa kohdassa korkealla 

penkereellä, jolloin märkä suo ei ole vaikuttanut niin paljon tien IRI- tai URA- arvoihin. 

Korkeimmillaan urasyvyys on tieosan alussa (kuva 428_1) liittymien välissä sekä 

tieosan lopussa. 

 

 
Kuva 428_1. Esimerkki ongelmakohteesta tieosalla 216 paaluvälillä 380 – 520 m, 

jossa sekä IRI arvot että urasyvyydet ovat korkeat. Tie on sivukaltevassa maastossa 

ja oikea oja ylärinteen puolella. Poikkileikkauskuvasta (oikealla ylhäällä) nähdään, 

että oja tien ja kevyen liikenteen väylän välissä on paikoin vain noin puolen metrin 

syvyinen. Myös liittymät todennäköisesti estävät veden virtausta ja aiheuttavat sen, 

että vesi virtaa tien alle. Vasemmalla on esitetty kuva paalun 420 m kohdalta. 

Keskellä ylinnä on laserskanneraineisto tasokarttana, tämän alla IRI - (2010 

punainen ja 2006 musta) ja edelleen  URA -arvot (2010 punainen ja 2006 musta). 

Alinna on korkeusprofiili. 

 

Tieosan 216 loppuosalla penger on paikoitellen painumista johtuen melko matala, ja 

oja on ollut kuivatusanalyysiä tehdessä täynnä vettä. Tällaisessa tapauksessa 

kuivatuksen on arvioitu toimivan huonosti (kuva 428_2). 

 

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

39,6 57,6 2,8 100

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

67,3 20,3 12,5 100
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Kuva 428_2. Pl. 2330 m. Esimerkki tieosan 216 kohteesta, jossa kuivatus toimii 

huonosti. Poikkileikkauksesta (oikealla) nähdään, että oja on matala, vain noin 50 cm 

syvyinen. Toisaalta se on leveä ja siinä on vesitilaa. Kuva vasemmasta ojasta 2-

suuntaan. 

 

Tieosan lopussa on kuivatuksen kunto visuaalisessa tarkastelussa arvioitu vuonna 

2011 välttäväksi, kun se aikaisemmin on todettu hyväksi. Tie kulkee penkereellä 

suon reunassa, jossa märkä suo ulottuu penkereen reunaan asti. Suon kohdalla 

urasyvyys on kasvanut merkittävästi (kuva 428_3). 

 

 
Kuva 428_3. Urasyvyys on kasvanut vuodesta 2006 etenkin paaluvälillä 3005  – 

3260 m. Tien on kohteella korkealla penkereellä.  Kuva paalun 3120 m kohdalta. 

Oikealla ylhäällä IRI - ja alhaalla URA -arvot (2010 punainen ja 2006 musta). 
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4.2.9 Tieosa 220 

Tieosan 220 erikoiskuivatuskohteet on esitetty taulukossa 429_1.  

 

Taulukko 429_1. Valtatien 21 erikoiskuivatuskohteet tieosalla 220. 

 
 

Taulukossa 429_2 on esitetty erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri 

kuivatusluokkiin tieosalla vuonna 2011. Suurin osa kohteista on moitteettomassa 

kunnossa. 

 

Taulukko 429_2. Erikoiskuivatuskohteiden jakaantuminen eri kuivatusluokkiin 

tieosalla 220.  

 
 

Ensimmäinen erikoiskuivatuskohde (oikea 0-530) heti tieosan alussa sijaitsee 

sivukaltevassa maastossa, jossa oikea oja on ylärinteen puolella. Kohteessa on oja 

kunnostettu ja kuivatus toimii nyt pääasiassa hyvin. Tien oikeaa reunaa on 

mahdollisesti paikattu vuosin 2006 ja 2010 välillä ja maksimiurasyvyydet eivät ole 

enää kohteessa anomaalisen korkeat (kuva 429_1). 

 

 
Kuva 429_1. Oikea oja on sivukaltevassa maastossa ylärinteen puolella. Kuvassa 

vasemmalla kunnostettu oja pl. 235 m kohdalla. Oikealla ylhäällä IRI - ja alhaalla 

URA -arvot (2010 punainen ja 2006 musta). 

 

Alkup. Loppup. jm.

Oikea oja 0 530 530

Oikea oja 1050 3550 2500

Oikea oja 5000 5500 500

yht. 3530

21_220

Luokka 1 (%) Luokka 2 (%) Luokka 3 (%) Yht. %

91,7 8,1 0,0 100
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Myös toisessa erikoiskuivatuskohteessa (1050-3550) oja on hyväkuntoinen. 

Ainoastaan muutamilla lyhyillä kohdilla kohteen alkupuolella sivukaltevassa 

maastossa vesi ei virrannut kunnolla, vaan sitä oli kertynyt ojaan, jolloin kuivatuksen 

kunto on arvioitu välttäväksi. 

 

Vuoden 2010 PTM – mittaustuloksissa urasyvyydet ovat alhaisemmat oikean ajouran 

päällystämisen ja kunnostetun kuivatuksen ansiosta. Etenkin kohteen alussa 

urasyvyys on parempi kun kuivatusta on parannettu sivukaltevassa maastossa. 

Oikea oja on sivukaltevassa maastossa ylärinteen puolella kuten tieosan 

ensimmäisessäkin erikoiskuivatuskohteessa, joten sen kunto vaikuttaa merkittävästi 

myös tien kuntoon.  

 

Muutamissa kohdissa urasyvyys on kääntynyt nousuun, kuten kuvan 429_2 

kohteessa, jossa urautuminen sijoittuu liittymän ja rummun väliin tasaiselle alueelle. 

Myös kohteen loppupuolella paalulta 3290 m alkaen urasyvyys kääntyy nousuun 

vastamäessä. Syynä on todennäköisesti paantava oja.  

 

 
Kuva 429_2. Esimerkki ongelmakohteesta tieosalla 220. Kohteessa on ojassa paljon 

vettä, ja urasyvyys on kasvanut. Kuvassa vasemmalla videokuva kohteesta, johon 

rumpu (paalu 2750 m) on merkitty nuolella. Keskellä ylinnä laserskanneraineisto 

tasokarttana, jonka alla IRI- (2010 punainen, 2006 musta) sekä URA –arvot (2010 

punainen, 2006 musta) ja alinna korkeusprofiili.  

 

Myös viimeisessä kohteessa (5000-5500) oja on kunnostettu ja kuivatus toimii 

kohteessa hyvin. Tien oikeaa ajouraa on paikoin päällystetty uudelleen. Kohteen 

urasyvyys on puolittunut kuivatuksen sekä tien kunnostamisen ansiosta. Paalun 5450 

m kohdalla on päätierumpu ja tähän kohtaan on syntynyt paannetta, johon vesi tulee 

ojan yläpuolelta rinteestä (kuva 429_3).  
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Kuva 429_3. Paannekohta oikeassa ojassa rummun kohdalla paaluulla 5450 m. 

 

Erikoiskuivatuskohteiden ulkopuolella vuoden 2010 PTM -tuloksissa korkeita 

urasyvyysarvoja esiintyy tieosalla vain lyhyellä osalla jakson loppupuolella, plv. 4620 

– 4700 m. Koko tieosalla epätasaisuuden ja uraisuuden keskiarvot (IRI 2,15 ja URA 

8,81) ovat huomattavasti korkeammat muihin tieosiin verrattuna. 
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5. Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 
Erikoiskuivatuskohteiden seuranta osoitti, että tiukalla kriteereillä analysoituna 
kuivatus toimi vuoden 2011keväällä hoitourakan tavoitteiden mukaisesti eli täysin 
moitteettomasti vain 35% matkalla kohteissa. Pieniä kuivatuspuutteita tavattiin 40% 
matkalla, mutta pahoja puutteita niinkin paljon kuin 25% matkalla. Syynä tähän lienee  
se, että etenkin kantatiellä 80 suoalueilla kuivatusta ei ole kyetty parantamaan.  

 
 
Suurimpana syynä ongelmiin oli kunnostetuissa kohteissa se, että ojaluiskat olivat 
romahtaneet ja estäneet veden virtauksen ojassa. Muita syitä olivat liittymäongelmat, 
leikkauksien epästabiilit luiskat sekä laskuojaongelmat. Myös ojien viettokaltevuus oli 
painkoin puuttellinen. Yhteenveto ongelmien sysitä nähdään tutkituilla teillä kuvissa 
5_1, 5_2 ja 5_3. 

 

Kuitenkaan havaitut  kuivatuspuutteet eivät aina vaikuttaneet tien urautumiseen ja 

tasaisuuteen ja siksi selvitettiin kuinka paljon kohonneita URA ja IRI arvoja tavattiin 

erikoiskuivatuskohteiden alueella. Näiden arvioiden tulokset (kuvat 5_1, 5_2 ja 5_3) 

osoittavat, että URA- ja IRI arvot ovat kohonneet  erikoiskuivatuskohteissa 20 – 40 

%:n matkalla. Eniten ongelmia oli kantatiellä 93, jossa oli vain yksi tutkittu kohde ja 

vähiten valtatiellä 21, jossa tavattiin täysin moitteettomasti toimivia kuivatuskohteita. 

Määrällisesti ongelmia oli eniten kantatiellä 80. Täällä tieosat sijaitsevat soilla, ja 

kuivatuksen kunnostus on näillä kohteilla erittäin hankalaa. Siksi kohteissa tulisi 

miettiä penkereen nostoa.  Lisäksi 2.11.2010 päivätyssä hoitourakan muistiossa on 

todettu to 11 plv. 2700 – 5300 m sekä to 12 plv. 260 – 2950 m osilta, ettei ojia 

syvennetä.    

 

Kantatiellä yhden kohdan ongelmat aiheutuvat todennäköisesti ikiroudan 

sulamisesta. Valtatiellä 21 erikoiskuivatuskohteita oli useilla eri tieosilla usean sadan 

kilometrin matkalla. Tieosat 216 sekä 220 poikkesivat maasto-olosuhteissa valtatien 

muista tieosista huomattavasti. Osa kasvaneisiin IRI- tai URA- arvoihin liittyneistä 

kuivatusongelmista valtatiellä 21 on esiintynyt vain yksittäisissä kohdissa, jolloin 

niiden merkitys kokonaistuloksissa on vähäinen, mutta vaikuttaa tien kuntoon 

pakallisesti.  

 

Rovaniemen tapaan Kittilän analyysin puutteena oli kuitenkin se, että PTM auton 

mittaustulokset on tehty vain toiselta puolelta tietä ja tästä syystä kaikki 

kuivatuspuutteiden aiheuttamat ongelmat eivät näy aineistossa.  Toisaalta asiaa 

voidaan tarkastella  positiivisesti ja todeta, että kuivatuksen kunnostus on onnistunut 

60-80 %:n matkalla erikoiskuivatuskohteista. Tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena 

kun muistetaan, että kohteet olivat aiemmin pahasti ongelmallisia käytännössä koko 

matkaltaan.     

 

Yleisesto ottaen erikoiskuivatuskohteiden valinnassa on onnistuttu hyvin, mutta 

muuta lisäkohde olisi voitu ottaa mukaan sekä nykyisiä kohteita paikoin jatkaa. 
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Kuva 5_1. Epätasaisuuden tai uraisuuden kasvun syy tien 80 erikoiskuivatuskohteilla 

vuonna 2011. 

 

 
Kuva 5_2. Epätasaisuuden tai uraisuuden kasvun syy tien 93 erikoiskuivatuskohteilla 

vuonna 2011. 

 

 
Kuva 5_3. Epätasaisuuden tai uraisuuden kasvun syy tien 21 erikoiskuivatuskohteilla 

vuonna 2011. 
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Lopuksi voidaan todeta, että ROADEX projektissa kehitetty kuivatusanalyysi ja sen 
pohjalta tehty erikoiskuivatuskohteiden valinta ja kunnostus ovat osoittautuneet 
Kittilän hoitoalueella valtaosin onnistuneeksi. Suurin osa kuivatusanalyysin pohjalta 
valituista kohteista osoittautui päällysteen kestoiän kannalta kriittisiksi kohteiksi ja 
aiemmat analyysit ovat osoittaneet, että juuri Kittilän alueella, pohjoisesta sijainnista 
johtuen, tien kestoikään vaikuttaa erityisen merkittävästi kuivatuksen kunto.  
 
Koska kuivatuksen kunnostustyöt on tehty vasta viime vuosina, tarkempaa 
johtopäätöstä hoitourakoitsijan työn onnistumisesta pitemmällä tähtäyksellä ei vielä 
voi päätellä. Kuitenkin mahdolliset kuivatuksen hoidon laiminlyönnit alkavat varmasti 
näkyä jatkossa tien kasvavana vaurioitumisena. Rovaniemen tapaan myös Kittilässä 
Suurimpia ongelmia aiheuttavat valuvat ojaluiskat, paannejää ja sekä 
yksityistieliittyminen tukkeutuneet rummut.  
 
Kuivatusten visuaalinen analyysi on hyvin subjektiivinen ja sen pohjalta saattaa olla 
hankala määrittää sakkoja huonosta kuivatuksen hoidosta. Siksi jatkossa tulisi 
kehittää tekniikoita, kuten laser scanner tekniikkaa, jolla voidaan luotettavasti 
määrittää  ojan pohjan syvyys ja kohdat, joissa luiskat  ovat valuneet ojan pohjalle 
estäen veden virtauksen ojassa.  
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