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Uutta ymmärrystä jään ja rakenteen välisestä 
vuorovaikutusprosessista matalassa vedessä 
 
 

Väitöskirjan nimi Jään ja rakenteen välinen vuorovaikutus matalassa vedessä: mallimittakaavakokei-

siin ja diskreettielementtimenetelmämallinnukseen perustuva tutkimus 

Väitöskirjan sisältö Jääpeitteisiin merialueisiin liittyvän tutkimuksen merkitys kasvaa jatkuvasti. Tämä joh-

tuu ilmastonmuutoksen ja jääpeitteen vähenemisen seurauksena avaustuvista uu-

sista liikennöintireiteistä, uusiutuvan energian tuottamisesta ja luonnonvarojen hyö-

dyntämisestä merialueilla. Merirakenteiden optimointiin jääpeitteisille merialueille tar-

vitaan lisäymmärrystä jään ja rakenteen välisestä vuorovaikutuksesta. Tässä vuoro-

vaikutuksessa liikkuva jää törmää rakenteeseen ja murtuu jäälohkareiksi, joista syn-

tyy jääkasa rakenteen eteen. Jään murtumis- ja kasautumisprosessi aiheuttaa raken-

teelle suuria jääkuormia. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan jään ja leveän sekä kalte-

van rakenteen välistä vuorovaikutusta matalassa vedessä, jossa rakenteen eteen ka-

sautuva jäämassa voi ulottua pohjaan saakka. Tutkimuksessa käytettiin mallimitta-

kaavassa tehtyjä kokeita ja täydessä mittakaavassa tehtyä numeerista mallinnusta. 

 

Väitöskirja edistää kokonaisvaltaista ymmärrystä matalan veden merirakenteiden jää-

kuormien mekaniikasta ja jään ominaisuuksien vaikutuksesta jääkuormiin. Mallikokei-

den tulokset osoittavat, että jään ja rakenteen välisessä kuormitusprosessissa on 

kaksi erillistä vaihetta, joista ensimmäisen aikana jääkuorman suuruus riippuu raken-

teen eteen kasautuvan jään massasta ja toinen jään murtumistavasta. Työssä havait-

tiin myös, että jääkuormat eivät olleet suoraan verrannollisia jään lujuuteen, kuten on 

aiemmin oletettu. Numeerinen mallinnus osoitti jääkuormien kasvavan veden syvyy-

den pienentyessä. Lisäksi mallinnuksen avulla väitöskirjassa kehitettiin uusi tapa 

skaalata jääkasan mittasuhteita matalassa vedessä. Väitöskirjan tulosten avulla voi-

daan edistää turvallisempaa ja tehokkaampaa arktista rakentamista, parantaa malli-

koemenetelmien luotettavuutta sekä kehittää numeerista mallinnusta.  
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