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Hankkeen esittely

• Oulun yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteishanke

• EAKR-rahoitteinen ( kokonaisuus noin 585 000€)

• Alkanut 5/2020 ja päättyy 12/2022

• Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Lapin liitto 
• Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää Pohjois-Suomen arktisia olosuhteita 

kuljetuskapasiteetin nostamiseen raskaankaluston kuljetuksissa.

• Tavoitteet ja selvitettävät asiat:

• 1) voidaanko raskaiden kuljetusten painorajoituksia nostaa aiheuttamatta tiestön rikkoutumista 

ajanjaksolla, jolloin tiestö on roudassa, ja voidaanko yksittäisten tieosuuksien routatilanne ja tien 

kantavuus määrittää riittävällä tarkkuudella ajoneuvon maksimimassan määrittämiseksi.

– Riittävän paksu routa kantaa, mutta varsinkin sulamis-jäätymisjaksot ovat hankalia. 

– Hanke antaa lisätietoa siitä, että mikä olisi riittävä roudan paksuus ja voidaanko 

routakantavuuden ennustamiseen/määrittämiseen kehittää jokin suhteellisen yksinkertainen 

menetelmä

• 2. Perusvaatimukset tieolosuhdeperustaisen raskaiden kuljetusten maksimipainon 

määrittämisjärjestelmän pohjaksi

• Jatkohanke 2015-2018 toteutetulle EAKR rahoitteiselle hankkeelle. Sen tulokset ovat vahvasti 

olleet pohjana nykyisessä tieliikennelaissa oleville raskaan kaluston mittasäännöksille
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Winter Premium Suomessa ja maailmalla

• Roudan lujittavaa vaikutusta on hyödynnetty kuljetuksissa pitkään
– Nykyisin talvitiet ja kevään kelirikkoajan yöliikennöinti metsäteillä jne. 

• Suomessa on ollut käytössä myös tieverkolla korkeammat 

talvipainorajoitukset 90-luvun alussa.
– Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassat ovat toki silloin olleet huomattavasti alempia

• HCT- ajoneuvoilla on testattu osaltaan korkeampia painoja viime vuosina 

akselimäärää lisäämällä

• Aiempien tutkimusten valossa tierasitus kasvaa ( paksupäällysteisellä 

urautuminen ei juuri muutu) jonkin verran ajoneuvoyhdistelmän 

kokonaismassan lisääntyessä, vaikka akselimassat eivät kasvaisi 

• Tämän hetken tiedon valossa tiet ( myös päällystetyt) kuitenkin vaurioituvat 

pääosin kelirikkoaikoina, jolloin routakantavuus voi olla varteenotettava 

keino lisätä kuljetustehokkuutta ja vähentää raskaan kaluston tuottamia 

hiilidioksidipäästöjä

• Hankkeen yksi ja erittäin tärkeä lähtökohta on vastata liikennesektorin 

päästövähennystavoitteisiin löytämällä mahdollisia keinoja 

kuljetustehokkuuden parantamiseksi 
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Jos tavoitteena on puolittaa raskaan liikenteen 

päästöt vuoteen 2030 mennessä niin kokonaisuus 

vaatii monia toimenpiteitä

- Sähköiset ajoneuvot, sähköhybridit, vaihtoehtoiset 

polttoaineet ( uusiutuvat), raskaan kaluston osalta 

kuljetustehokkuuden nostaminen tutkitusti yksi 

tehokkaimmista

Vasemmassa kuvassa liikenteen osuus suomen 

kasvihuonepäästöistä vuonna 2018. Yläkuvassa 

liikennesektorin hiilidioksidipäästöt ajoneuvoluokittain 

jaoteltuna.



Winter Premium taustaa ja tavoitteita
• Liikenteen CO²-päästöjä halutaan vähentää erittäin merkittävästi seuraavien 

kymmenen vuoden aikana

• Massaintensiivisissä kuljetuslajeissa perinteiset polttoaineet ovat vielä pitkään 

järkevä vaihtoehto. 

– Mahdollisuuksia pienentää CO²-päästöjä

• Uusiutuvat polttoaineet 

• Kuljetustehokkuuden parantaminen -> Winter Premium voi olla yksi osa tätä

• MEPA-kuljetukset

• Polttomoottorien kehittyminen 

• Hybridivoimanlähteet 

– Kuljetustehokkuuden parantaminen tuo samalla myös muita etuja. 

• Alentaa kuljetuskustannuksia / yksikkö

• Suuri vaikutus kilpailukykyyn varsinkin pohjoisen pitkien välimatkojen kuljetuksissa
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Winter Premium periaate lyhyesti. 
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1. Kuinka paksu routa tarvitaan Winter 

Premiumia varten. 

2. Miten riittävä roudan määrä voidaan 

luotettavasti määrittää

3. Millaisten tietojen perusteella saadaan 

luotettava malli tien kantavuudesta 

laajemmin tieverkon osalta ( dynaaminen 

malli)

4. Tieolosuhdeperustainen 

maksimipainojärjestelmä voi olla 

tulevaisuuden näkökohta asiaan

Tutkimuskysymyksiä



Ilmatieteen 
laitos ja Winter 
Premium

• Ilmatieteen laitos tutkii tiesään ja 
sen ennusteiden yhteyttä
routakantavuuteen ja Winter 
Premium toimintamalliin.

• Tarkennettu tiesääennuste
hankkeessa valituille tarkasteltaville
tieosuuksille, hankkeen
instrumenteilla sekä IL:n mittauksilla
(tiesääasemat,  routamittaukset, 
mobiilimittaukset kaivosrekoissa ja 
omissa autoissa)

• Tavoitteena Winter Premium-
järjestelmän toimintamallin
kehittäminen sekä tien kantavuuden
nousun yhteyden osoittamiseen
tiestön routatilanteen ja sään
mukaan.
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Tiesäämalli
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Roudan ja kelirikon ennustamisessa tiesäämallin avulla täytyy huomioida soratiet

→ Tiesäämallin tierakenne konfiguroitava soratielle (lämpökapasiteetti, 

tiheys, lämmönjohtavuus)



Tutkimustiedon hankkiminen 
• Hankkeessa tehdään mittauksia monesta eri kohteesta ( jatkuvat mittaukset + testipäivät) ja 

yhdistetään erityyppisten mittausten tuloksia. 

– Tierakenteesta 

• Rasitusmittaukset maanpaineantureilla ja venymäliuskoilla 

• Tien jäätymistila ( lämpötilatiedot eri syvyyksiltä, tierakenteen sähkönjohtavuus, maan 

rakennekerrokset). 

• Kaksi mittauskohdetta hankkeessa. Toinen päällystetyllä tiellä ja toinen soratiellä.

– Ilmasta

• Ilman lämpötila ja kosteus edellisten lisäksi. Tiesäämallien tarkentaminen

• Ilmatieteen laitos pääroolissa tässä 

– Ajoneuvosta

• Ajoneuvon omista järjestelmistä saatavat monenlaiset tiedot

• GPS, kiihtyvyysanturitiedot yms., kitkamittari

– Laajan tulosotannan kautta pyritään kehittämään ja tarkentamaan laskentamalleja

• Roudan hyödyntämismahdollisuudet

• Miten Winter Premium voidaan ”helposti” määrittää 

• Optiona syvällisempi paneutuminen kelirikkoaikoihin
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Hankkeen vaikutuksia koottuna 

• Raskaan kaluston kuljetustehokkuuden parantaminen vähentää raskaan kaluston 

hiilidioksidipäästöjä ( + muita päästökomponentteja) -> tukee EU:n 

päästövähennystavoitteita

• Winter Premium parantaa kuljetusyritysten kilpailukykyä verrattuna esim. ulkomaisiin 

kuljetuksiin

• Teiden kunnon jatkuva seuranta luo mahdollisuudet dynaamisten painorajoitusten käyttöön 

tulevaisuudessa → tiestön parempi kestävyys ( tutkimustiedon valossa teiden vaurioituminen 

tapahtuu pääosin muutaman kelirikkoviikon aikana) 

• Yhteistyö viranomaisten kanssa → mahdolliset muutokset lainsäädäntöön 
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Mittauksia Syksyllä 2021 kolmen ajoneuvoyhdistelmän ja 

Roadscannersin mittausauton voimin. 

12 Perttu Niskanen & Timo Sukuvaara 26.11.2021

Mittauksia tiekohteilla tehdään 

jatkuvien mittausten lisäksi eri 

vuodenaikoina kuvan 

mittauskalustolla. Mittauspäivistä 

saadaan erilaisten yhdistelmien 

vaikutuksia selville samoissa 

olosuhteissa sekä saadaan 

ajettua paljon toistoja saman 

päivän aikana. 



Kiitos mielenkiinnosta
Lisätietoja:

Perttu Niskanen

050 3506013

Perttu.niskanen@oulu.fi

Timo Sukuvaara

040 5294977 

Timo.sukuvaara@fmi.fi
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