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Mittausten perusteella savikerroksen konsolidaatiopainuma päättyi jo puolen vuoden
ylikuormitusajan jälkeen, mikä tukee oletusta savikerroksen sekoittuneisuudesta louheeseen ja silttiin tai hiekkaan. Lisäksi viimeisimmät sivusiirtymämittaukset ovat osoittaneet sivusiirtymien lähes pysähtyneen tai hidastuneen merkittävästi ennen ylikuormituksen loppua. Mittaustulosten ja laskelmien perusteella rakennusten painon ei voida
olettaa aiheuttavan haitallisen suuria siirtymiä maapohjassa, minkä vuoksi maanvarainen perustamistapa on tonteilla mahdollinen ja suositeltava. Ilman staattista ylikuormitusta maanvarainen perustaminen ei olisi ollut mahdollista, koska rakennusten kokonaispainumat ja painumaerot olisivat ylittäneet raja-arvot massanvaihdosta ja pudotustiivistyksestä huolimatta.
Avainsanat Esirakentaminen, louhetäyttö, pudotustiivistys, ylikuormitus, maanvaraiset
perustukset

Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi
Abstract of master's thesis

Author Juha Häkkänen
Title of thesis Shallow foundations on a pre-constructed rock fill
Department Civil engineering
Professorship Geoengineering

Code of professorship Rak -50

Thesissupervisor Professor Leena Korkiala-Tanttu
Thesis advisors / examiners M. Sc. Juho Mansikkamäki, M. Sc. Kalle Rantala
Date 02.09.2014

Number of pages 139 + 53

Language Finnish

Abstract
In this thesis sites 6 and 7 in block 20029 in Saukonpaasi were investigated. Saukonpaasi is located at Jätkäsaari in Helsinki, the capital city of Finland. In the sites 6 and 7
soil profile consists of thick, deep compacted rock fill. Based on the outcome data from
dredging, a thin irregular clay layer has remained under the rock fill. The clay layer is
presumably mixed with rock fill and silt or sand. Under the clay layer there are silt or
sand layers. Below the silt or sand layers there is moraine layer extending to the bedrock. The sites have been preloaded with surcharge embankment. Preloading time was
approximately 1 year and 3 months and several displacement measurements have been
made during it.
Four 7-storey residential building are designed to be constructed in the sites 6 and 7.
One main objective of this thesis was to estimate, if it is possible to use shallow foundations instead of drilled piles in these four buildings. The estimation has based on stability calculations, settlement calculations and the displacement measurements. The geotechnical calculations have been made using Geocalc and PLAXIS 3D programs. Calculation parameters of the soil layers were unknown, so they were estimated based on the
good common rules of a thumb and general table values. The calculation process was
iterative and the final results were achieved using soil parameters that were chosen
based on the measurement data of the preloading phase. Moreover, the inclination and
the height position of the upper surface and the thickness of the clay layer were unknown, so they also were estimated. Second main objective of this thesis was to estimate
benefits of the high quality pre-construction and the using of shallow foundations instead of drilled piles.
The measurements show that the consolidation of the clay layer stopped after 6 months
preloading, which indicates that the clay layer is mixed with rock fill and silt or sand. In
addition, the latest horizontal displacement measurements show that horizontal displacements have almost stopped or at least significantly decelerated before the end of
the preloading. Based on the geotechnical calculations and measurements the using of
shallow foundations is possible and recommendable – but not without the preloading
since the total and differential settlements of the buildings would otherwise exceed limit
values.
Keywords Pre-construction, rock fill, deep compaction, preloading with surcharge embankment, shallow foundations
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1 Johdanto
Suurten rantakaupunkien väkiluku kasvaa jatkuvasti. Rakennusmaat näiden kaupunkien
keskustoista on pääosin jo käytetty, minkä vuoksi kaupungeilla on tarve hankkia uutta
tonttimaata esimerkiksi esirakentamalla täyttöalueita mereen louheesta tai kitkamaista.
Perustaminen mereen tai muuhun vesistöön tehdyn louhetäytön varaan on ollut verrattain vähäistä Suomessa, minkä johdosta louhetäytöille perustettujen rakennusten pitkäaikaiseen käyttäytymiseen liittyvää toteumatietoa ei juuri ole ehtinyt kertyä. Vaikka
louhe on hyvin tiivistettynä laadukas pohjarakennusmateriaali, louhetäytön alle jäävien
maakerrosten selvittäminen täyttämisen jälkeen on vaikeaa, mikä lisää epävarmuutta.
Empiirisen tiedon puuttuessa riskien pienentämiseksi ja rakennusten käytettävyyden
varmistamiseksi perustamistapana kyseisillä alueilla on käytetty lähinnä teräksisiä porapaaluja. Käyttämällä maanvaraisia perustuksia porapaalujen sijasta on mahdollista saavuttaa monia, merkittäviä hyötyjä rakentamisen eri osapuolille.
Tässä diplomityössä tutkittiin Helsingin Jätkäsaaren Saukonpaaden korttelin 20029
tontteja 6 ja 7, joiden maapohja koostuu paksusta pudotustiivistetystä louhetäytöstä.
Täytön alapuolelle on jäänyt epämääräinen, oletettavasti louheeseen ja silttiin/hiekkaan
sekoittunut ohut savikerros. Tontit on ylikuormitettu penkereellä, jonka vaikutusaika
täydellä kuormalla oli noin 1 vuosi ja 3 kuukautta. Ylikuormitusaikana tonteilla ja niiden läheisyydessä on tehty siirtymämittauksia.
Saukonpaaden tonteille 6 ja 7 on suunniteltu rakennettavaksi neljä 7-kerroksista maanvaraista asuinkerrostaloa. Työn tavoitteena oli tutkia stabiliteetti-, painuma- ja sivusiirtymälaskelmien sekä siirtymämittausten avulla, onko näiden rakennusten maanvaraisperustaminen mahdollista. Geotekniset laskelmat tehtiin Geocalc ja PLAXIS 3D ohjelmilla. Lisäksi työssä arvioitiin hyvin suunnitellusta ja toteutetusta esirakentamisesta ja maanvaraisperustusten käyttämisestä aiheutuvia hyötyjä eri osapuolille.
Tätä työtä voidaan käyttää hyväksi mereen tai sisävesistöön tehtävien louhetäyttöalueiden esirakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työtä voidaan soveltaen käyttää
hyväksi myös kitkamaatäyttöalueiden esirakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Työn tavoitteena on olla tekninen osoitus siitä, että rakennuksia voidaan perustaa maanvaraisesti mereen tehdylle louhetäytölle. Lisäksi työn tavoitteena on tuoda esille maanvaraisperustuksille soveltuvan louhetäyttöalueen suunnitelmallisesta esirakentamisesta
aiheutuvia hyötyjä eri osapuolille.
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2 Esirakentaminen
2.1 Yleistä
Esirakentaminen tarkoittaa rakentamisedellytysten luomista rakentamattomille alueille,
joissa on huonot maapohjat sekä pehmeikköalueen laadun parantamista maarakennusteknisillä menetelmillä ennen alueen varsinaista rakentamista. Esirakentaminen käsittää
kaivu-, ruoppaus-, louhinta- ja täyttötyöt sekä pilaantuneiden maiden kunnostamisen.
Esirakentamista voidaan soveltaa muun muassa pehmeikkö-, täyttö-, mäki-, kallio- ja
painannealueilla sekä ranta-alueilla ja matalikoilla. (Nauska ja Havukainen 1998, s. 11,
13.)
Esirakentamisen päätavoitteita ovat alueellisen stabiliteetin ja kantavuuden varmistaminen sekä alueelle myöhemmin rakennettavien rakennusten, teiden, katujen, putkijohtojen ja muiden rakenteiden tulevien painumien pienentäminen hyväksyttävälle tasolle.
Esirakentamisella siis parannetaan alueen rakennettavuutta. Pehmeikköalueilla esirakentaminen on välttämätön toimenpide rakentamiskelpoisuuden saavuttamiseksi. (Nauska
ja Havukainen 1998, s. 11.)
Helsingin kaupungin geotekninen osasto on aluesuunnittelun pohjaksi laatinut nomogrammin (kuva 2.1), jota voidaan käyttää esirakentamistarpeen arviointiin. Nomogrammissa on asetettu tuleville rakenteille painumarajat alkuperäisissä maaperäolosuhteissa. Näiden rajojen ylittyessä tulisi ryhtyä esirakentamistoimenpiteisiin. Rakenteiden
lopulliset painuma- ja siirtymärajat esirakennetuissa pohjaolosuhteissa määrätään yksityiskohtaisessa suunnittelussa. (Nauska ja Havukainen 1998, s. 11.)

Kuva 2.1. Painumarajat, joiden ylittyessä suositellaan esirakentamista (Nauska ja Havukainen 1998, s. 11).
Esirakentamisella kaupunki saavuttaa yleensä taloudellista hyötyä, koska esirakennetun
alueen rakentamisen myötä kaupungille tuloa tuottava toiminta lisääntyy. Tämän lisäksi
alueen vuosittaiset kunnossapitokustannukset pienenevät. Esirakentamiskustannukset
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ovat kohdekohtaisia ja monesta tekijästä riippuvaisia. Kustannuksiin vaikuttavia asioita
ovat muun muassa pohjaolosuhteet, maamassojen järjestely ja käsittely sekä käytettävät
pohjarakennusmenetelmät. Esirakennettavan alueen tulee olla laaja, mielellään vähintään 0,5 hehtaaria, jotta sillä saavutetaan merkittävää taloudellista hyötyä. (Nauska ja
Havukainen 1998, s. 13.)

2.2 Esirakentamismenetelmät
Esirakentamismenetelmiä ovat muun muassa (Nauska ja Havukainen 1998, s. 25–38):
- esikuormitus
o esikuormituspenger
o pystyojitus ja esikuormituspenger
o vakuumikonsolidaatio
- keventäminen
o kevytsora
o EPS
o tuhka
o käytetyt renkaat
- massanvaihto
o kaivamalla
o pengertämällä
- stabilointi
o pilaristabilointi
o massastabilointi
- pengerpaalutus
- geovahvisteet
- pudotustiivistys
- tiivistyspaalutus
- täryhuuhtelu
- maan jäädytys.
Tässä diplomityössä keskitytään edellä mainituista menetelmistä vain esikuormitukseen
(ylikuormitus) ja pudotustiivistykseen.

2.3 Esirakentamisen soveltuvuus
Eri esirakentamismenetelmien aluekohtainen soveltuvuus tulisi selvittää heti esirakentamistarpeen ilmetessä. Esirakennettavan alueen maaperän geotekniset ominaisuudet
selvitetään pohjatutkimuksilla, joiden perusteella voidaan selvittää kyseiselle alueelle
parhaiten soveltuva esirakentamismenetelmä alueen tuleva käyttö huomioiden. Maaperän geoteknisten ominaisuuksien lisäksi esirakentamismenetelmän valintaan vaikuttaa
myös käytettävissä oleva aika. Jotkin esirakentamismenetelmät voivat vaatia jopa useiden vuosien vaikutusajan ennen alueen varsinaisen rakentamisen aloitusta. (Nauska ja
Havukainen 1998, s. 15.) Kuvassa 2.2 on esitetty eri esirakentamismenetelmien käyttöalueet ja kuvassa 2.3 menetelmien vaatima aika ennen varsinaisen rakentamisen aloitusta. Esirakentamismenetelmien alustavaa kustannusvertailua varten voidaan käyttää kuvaa 2.4, jossa alkuperäiset markkoina ilmoitetut yksikköhinnat on muutettu nykyhintaan
euroiksi jakamalla markkahinnat aluksi luvulla 6 ja kertomalla osamäärä luvulla 1,5.
Kuvassa 2.4 menetelmien alustavat hinnat on esitetty suhteessa rakennettavan alueen
pinta-alaan.
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Kuva 2.2. Esirakentamismenetelmien käyttöalueet (Nauska ja Havukainen 1998, s. 15).

Kuva 2.3. Esirakentamismenetelmien vaatima tyypillinen aika ennen varsinaisen rakentamisen aloitusta (Nauska ja Havukainen 1998, s. 15).

Kuva 2.4. Esirakentamismenetelmien alustavat hinnat suhteessa rakennettavan alueen
pinta-alaan (Nauska ja Havukainen 1998, s. 16, muokattu).
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3 Ruoppaus
3.1 Yleistä
Ruoppaus tarkoittaa maansiirtotapaa, jossa vedenalainen maa (myös lohkareet, louhe ja
kivet) irrotetaan, siirretään ja läjitetään uivalla, erityisesti vedenalaiseen maansiirtoon
tarkoitetulla kalustolla. Edellä mainittuihin toimenpiteisiin käytettävää uivalle alustalle
pysyvästi rakennettua työkonetta kutsutaan ruoppaajaksi. Ruoppaajat tarvitsevat työskennellessään myös tietyn apukaluston. Suomessa ruoppausta tehdään eniten vesiväylien rakentamiseksi, parantamiseksi ja kunnossapitämiseksi. Muita ruoppausta edellyttäviä töitä ovat muun muassa laitureiden ja muiden vedenalaisten rakenteiden peruskuoppien rakentaminen, vesistöjen säännöstely, soran ja hiekan nosto rannikkoalueilla, patojen rakentaminen, vesistöjen tilan parantaminen sekä teollisuuden jätealtaiden jätteenpoistoruoppaus. Ruoppaajat voidaan jakaa toimintatavan perusteella kauharuoppaajiin ja
imuruoppaajiin, jotka molemmat voidaan jakaa useampaan tyyppiin. (Hartikainen 2000,
s. 151.) Suomessa kauharuoppaajat ovat yleisemmin käytettyjä, koska ne soveltuvat
paremmin tavallisiin suomalaisiin rannikko- ja vesistöolosuhteisiin, joissa ruopattava
maa on usein kerroksellista koostuen esimerkiksi savi-, hiekka- ja moreenikerroksista
sisältäen joskus myös kiviä ja lohkareita. Ruoppaus voidaan myös lukea esirakentamismenetelmäksi (massanvaihto); sen avulla voidaan esimerkiksi poistaa ranta-alueiden
pehmeikköjä tilalle tulevan kantavan karkearakeisen täytön alta.

3.2 Ruoppausmenetelmät
3.2.1 Kauharuoppaus
Kauharuoppaajat irrottavat maan mekaanisesti yhdellä tai useammalla kauhalla, joilla
maa edelleen siirretään suoraan läjitykseen, kuljettimille tai kuljetusaluksen maaruumaan. Kauharuoppaajia käytetään lähinnä vaihtelevien, kovien moreeni- ja kalliomateriaalien ruoppaukseen. Kauharuoppaajat voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin (Hartikainen 2000, s. 151, 152.):
- pistoruoppaajat
- kuokkaruoppaajat
- kahmariruoppaajat
- ketjukauharuoppaajat.
Pistoruoppauksessa, kuokkaruoppauksessa ja kahmariruoppauksessa työ on samankaltaista kuin vastaavilla maanpinnalla käytettävillä kaivinkoneilla työskenneltäessä (Hartikainen 2000, s. 151–153). Kuvassa 3.1 on esitetty kuokkaruoppaaja. Ketjukauharuoppaaja puolestaan toimii siten, että se irrottaa maan jäykkään puomiin kiinnitetyn ala- ja
ylätelan ympäri kääntyvän noin 45 asteen kulmaan kantoaluksen keskelle sijoitetun
kauhakuljettimen avulla (Hartikainen 2000, s. 153).
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Kuva 3.1. Kuokkaruoppaaja (Hartikainen 2000, s. 153).

3.2.2 Imuruoppaus
Imuruoppaaja (kuva 3.2) koostuu kannatusponttonista, imuputkesta, keskipakopumpusta, paineputkesta sekä voimakoneesta. Keskipakopumppu kehittää imuputkeen alipaineen riittävän nopeuden saamiseksi putkeen virtaavalle maan ja veden seokselle. Keskipakopumpun on kehitettävä riittävä ylipaine ja seoksen etenemisnopeus painepuolella,
jottei ruopattu maa valuisi putken pohjalle. Imuruoppauksessa veden ja maan seos, jossa
kiintoainesta on 10…20 massaprosenttia, johdetaan haluttuun paikkaan paineputkea
pitkin. Imuputken alapään rakenteen perusteella imuruoppaajat voidaan jakaa seuraaviin
luokkiin (Hartikainen 2000, s. 155–158.):
- pohjaimureihin, jotka irrottavat maan imuvoiman avulla
- leikkuri-imureihin, jotka irrottavat maan pyörivien ja leikkaavien terien avulla
- kauhapyöräimureihin, jotka irrottavat maan ketjukauharuoppaajan tavoin suuren
kauhoja sisältävän pyörän avulla
- suihkuimureihin, jotka irrottavat maan voimakkaan vesisuihkun avulla.
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Kuva 3.2. Imuruoppaaja (Bray 1979, s. 47).

3.3 Työn tarkkuus, laadunvarmistus ja ympäristövaikutukset
Ruoppaajissa on paikantamisjärjestelmä, jonka avulla työn aloituskohta ja eteneminen
pystytään tarkasti määrittämään. Ruoppaajissa on lisäksi tunnistimia, monitoreja ja kameroita, joilla ruoppaustyön tekijä näkee ohjaamoon kauhan tai imuputken pään suhteessa pohjan korkeusasemaan, ruopatun alueen sekä sille mahdollisesti jääneet matalat
kohdat. Edellä mainituilla kaivunvalvontajärjestelmillä päästään noin 0,1 metrin tarkkuuteen. (Hartikainen 2000, s. 160.) Automaatio on parantanut viime vuosina ruoppaustyön tarkkuutta ja tehokkuutta (Tang ym. 2008, s. 1, 2). Esimerkiksi DTPS-järjestelmän
(Dredge Track Presentation System) avulla kuokkakauharuoppaajan käyttäjä voi seurata
kuokkakauhan kolmiulotteisia liikkeitä tarkasti työn aikana. Kuokkakauhan liikkeitä voi
seurata laitteistoon kuluvan ohjelmiston ja internet-yhteyden avulla myös muualta, esimerkiksi työmaatoimistosta. Ruoppauksen toteuma päivittyy työn aikana ohjelman
maastomalliin ja syvyyskarttaan sekä absoluuttiseen sijaintiinsa. (IHC Merwede 2008.)
Ruoppaustyön päätavoitteena on yleensä riittävän vesisyvyyden saavuttaminen, joka
tarkistetaan haraamalla. Harauksessa haralautta vetää perässään suunnitellulla ruoppaussyvyydellä olevaa haratankoa, joka ei saa missään kohdassa koskea pohjaa, jotta ruoppaustyö täyttäisi sille asetetun syvyysvaatimuksen. Työlle asetettujen vaatimusten saavuttamiseksi ja kalliiden jälkiruoppaustöiden välttämiseksi joudutaan kaivamaan ”ylisyvää”, jota kutsutaan työvaraksi. Työvaran suuruus on tavallisesti noin 400 mm, ja se
joudutaan huomioimaan ruoppaustyön kustannuksia laskettaessa. (Hartikainen 2000, s.
160, 161.)
Ruoppaustyö aiheuttaa veden väliaikaista samenemista, melua sekä pahimmillaan esimerkiksi PCB-jätteitä tai muita ongelmajätteitä voi päätyä veteen, mikäli pohjan sedimentit niitä sisältävät. Suurien ruoppaustöiden yhteydessä veteen sekoittuvalle kiintoainekselle asetetaan raja-arvot, joihin ruoppausurakoitsijoiden on sitouduttava, esimerkiksi 5 % ruopatun kiintoaineksen määrästä. (Hartikainen 2000, s. 161.) Kiintoaineksen
sekoittumista voidaan rajata erilaisin puomiratkaisuin, esimerkiksi silttiverholla.
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4 Louhe maanvaraisten rakennusten pohjana
4.1 Yleistä louheesta
Louheella tarkoitetaan louhinnan yhteydessä kalliosta irtoavaa kiviainesta, joka pyritään
sellaisenaan hyödyntämään rakentamisessa, esimerkiksi teiden ja rakennusten pohjissa
tai esirakennusmateriaalina mereen tehtävillä täyttöalueilla. Louhe eroaa varsinaisista
maalajeista siten, että se ei ole syntynyt luonnollisesti kulkeutumalla tai kerrostumalla,
vaan se on ihmisen rakennustoiminnan aikaansaama materiaali. Lisäksi louheen raekoot
ovat huomattavasti muita maalajeja suurempia. Skandinavian alueelta saatava louhe
poikkeaa huomattavasti esimerkiksi Keski-Euroopasta saatavasta louheesta kovemmasta
kallioperästä johtuen. Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa rakennuksia on perustettu louheen varaan 1960-luvulta alkaen, kun taas tierakentamisessa louhetta on käytetty pidempään (Tammirinne 1974, s. 6). Kiinnostus louheen käyttämisestä maanvaraisten
rakennusten pohjana on lisääntynyt viime vuosina, esimerkiksi Helsingissä, jossa louheesta on tehty mereen syviäkin täyttöalueita rakennusmaaksi esimerkiksi Jätkäsaareen.
Kuvassa 4.1 on tämän diplomityön tutkimuskohteen louhetta.

Kuva 4.1. Louhetta.

4.2 Louheen ominaisuuksien vaikutus louhetäytön tiiviyteen
4.2.1 Yleistä
Mitä tiiviimpi louhetäyttö on, sitä kantavampi ja vähemmän painuva se on, ja sitä paremmin se soveltuu maanvaraisten rakennusten pohjaksi. Louhetäytön tiiviys riippuu
eniten louheen raekokojakaumasta, louhetäytön paksuudesta ja käytettävästä tiivistysmenetelmästä sekä jonkin verran rakeiden muodoista ja pintojen karheudesta.

4.2.2 Rakeisuuden vaikutus
Louheen raekokojakauma riippuu kalliomassan ominaisuuksien lisäksi louhintatavasta;
esimerkiksi tunnelilouhinnassa räjäytysreikien ollessa lähempänä toisiaan kalliosta irtoavat rakeet törmäilevät toisiinsa räjäytyksen aikana tehokkaammin ja murskautuvat
pienemmiksi kuin avolouhinnassa, jossa räjäytysreiät ovat tavallisesti kauempana toisis-

18
taan. Louheen raekoko riippuu lisäksi kallion rikkonaisuudesta; mitä rikkonaisempaa
kallio on, sitä pienempää louhetta saadaan. Louhetta ei nimetä raekokojakauman perusteella samalla tavalla kuin varsinaisia maalajeja, ja louhe voi sisältää raekokoja aina
lohkareista (halkaisijaltaan yli 600 mm rakeet) hienoon ainekseen. Louheen osalta hienoksi ainekseksi voidaan lukea halkaisijaltaan alle 25 mm olevat rakeet (Tammirinne
1974, s. 33). Pohjarakentamisessa käytettävän louheen raekokoa tarkkaillaan usein vain
silmämääräisesti, joskin erilaisten välppien käyttö raekokojen erotteluun on mahdollista.
Sopiva raekokojakauma määräytyy louheen käyttötarkoituksen ja tehtävän louhetäytön
paksuuden perusteella; paksuilla täyttöalueilla eri syvyyksillä käytetään erikokoista louhetta.
Jotta rakennuspohjaksi tehtävä louhetäyttö olisi riittävän tiivistä ja kantavaa, tulee käytettävän louheen olla raekokojakaumaltaan riittävän sekarakeista, eli isojen kivien ja
lohkareiden seassa tulee olla sopivasti hienompaa ainesta. Hienompaa ainesta (alle # 25
mm rakeet) tulee olla korkeintaan sen verran, että se täyttää isojen rakeiden väliin jäävät
tyhjätilat, korkeintaan 22 massa-%. Sekarakeisesta louheesta saadaan tiiviimpi täyttö
kuin tasarakeisesta. (Tammirinne 1974, s. 33, 37.) Periaate tasarakeisesta ja sekarakeisesta materiaalista on esitetty kuvassa 4.2.
Tasarakeisella louheella rakeiden välisten kosketuspintojen määrä on huomattavasti
pienempi kuin sekarakeisella louheella. Tämän vuoksi tasarakeisessa louheessa rakeiden
välisissä kosketuskohdissa vaikuttavat suuremmat jännitykset ja rakeiden kulmat murtuvat helpommin, ja murtumisesta johtuva rakeiden uudelleen järjestäytyminen voi kestää pitkään louhetäytön rakentamisen jälkeen. Rakeet pyrkivät murskautumisen myötä
järjestäytymään siten, että koko massa muodostuu tiiviimmäksi. Staattinen kuormitus ei
juuri aiheuta tätä murskaantumista, vaan louhetäytön tiivistämisestä aiheutuva dynaaminen kuormitus. Louheen raekoolla on suuri merkitys rakeiden kosketuskohdissa vallitseviin jännityksiin ja muodostuviin halkeamiin; mitä suurempi raekoko, sitä suurempi
on kosketuskohtiin muodostuvien heikkousvyöhykkeiden ja halkeamien määrä. Tämän
vuoksi karkeampirakeinen louhe murskaantuu helpommin kuin hienorakeisempi louhe.
(Tammirinne 1974, s. 40–46.) Tiivistettäessä tasarakeista louhetta esimerkiksi pudotustiivistyksellä isompi osa pudotusenergiasta kuluu rakeiden murskaantumiseen eikä uudelleen järjestäytymiseen ja tiivistymiseen, kuten riittävän sekarakeista louhetta tiivistettäessä. Tämän vuoksi riittävän sekarakeinen louhe tiivistyy vähemmällä energialla ja
työllä kuin tasarakeinen.

Kuva 4.2. Sekarakeinen ja tasarakeinen materiaali.

19

4.2.3 Rakeiden muotojen ja pintojen karheuden vaikutus
Louheen rakeiden muodoilla ja pintojen karheudella on merkitystä lähinnä tiivistettäessä louhetta. Erilaisia raemuotoja on esitetty kuvassa 4.3. Esimerkiksi pitkulaiset ja litteät
rakeet pienentävät louheen maksimitiheyttä, lujuutta ja jäykkyyttä. Ainakin teoriassa
karheapintaiset rakeet tiivistyvät sileäpintaisia rakeita heikommin, koska niiden liikkuminen toistensa ohi on hankalampaa. Toisaalta rakeiden pinnan karheus on kitkaa ja
lujuutta lisäävä tekijä, minkä vuoksi pinnan karheuden todellista merkitystä on vaikea
arvioida. Louhetäytön lujuuden ja jäykkyyden kannalta parhaita raemuotoja ovat kulmikkaat tai pyöreäsärmäiset rakeet. Litteät ja pitkulaiset rakeet sen sijaan tiivistyvät
kuutiomaisia ja pyöreäsärmäisiä rakeita heikommin, koska ne särkyvät helpommin tiivistämisen aikana. (Kalliainen ym. 2011, s. 21, 22.)

Kuva 4.3. Raemuotoja (Korhonen ym. 1974, s. 15, muokattu).

4.2.4 Kivilajien ja vesipitoisuuden vaikutus
Suomesta saatavassa louheessa usein esiintyvä kivilajeja ovat esimerkiksi graniitti,
pegmatiitti, kiilleliuske, diabaasi ja sarvivälkegneissi. Louheen kivilajien lujuudella ja
rakenteella on käytännön merkitystä vain louheen tiivistämisessä tapahtuvaan murskaantumiseen sekä rakeiden uudelleen järjestäytymiseen ja tiivistymiseen. (Tammirinne
1974, s. 41–45.) Vesipitoisuus vaikuttaa louhetäyttöön siten, että vesi heikentää louheen
kiviaineksen kontaktipintojen murtolujuutta pienentämällä kiviainesmineraalien välisiä
sidosvoimia, ja että vesi voi tunkeutua rakeiden kosketuskohdissa rakeiden mikrohalkeamiin ja aiheuttaa siten rakeiden sisäisten jännitysten kasvua. Edellä mainituilla tekijöillä on hieman merkitystä lähinnä tiivistettäessä louhetta esimerkiksi pudotustiivistyksellä. Veden ei voida katsoa toimivan staattisen kuorman aiheuttamaa painumaa merkittävästi lisäävänä voiteluaineena louheessa olevien rakeiden välissä. (Tammirinne 1974,
s. 41–45.)

4.3 Louhetäytön tekeminen mereen
Ennen louhetäytön pengerrystä mereen, hienorakeiset maakerrokset tulee ruopata alta
pois mahdollisimman hyvin, jotta tulevan louhetäytön varaan perustettavan maanvaraisen rakenteen aiheuttamat painumat ja painumaerot jäävät mahdollisimman pieniksi.
Kun ruoppaustyö laadunvarmistustoimenpiteineen on tehty, suositeltu työjärjestys
maanvaraisperustuksille soveltuvan louhetäyttöalueen tekemiseksi on:
- louheen kuljettaminen täyttöalueelle ja kaataminen pengerrysalueen viereen
- louhepenkereen tekeminen päätypengerryksenä
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louhepenkereen pinnan tasaaminen ja iskuarinan tekeminen pudotus- tai RICtiivistystä (Rapid Impact Compaction, ns. nopeaiskutiivistys) varten
louhepenkereen tiivistäminen pudotus- tai RIC-tiivistyksellä sekä PDAmittaukset
louhepenkereen luiskien eroosiosuojaus
louhepenkereen pinnan kiilaaminen ennen ylikuormitusta
mahdollinen ylikuormitus
tulevien maanvaraisten perustusten alustäyttöjen tekeminen
perustustyöt.

Louhe tuodaan täyttöalueelle yleensä maansiirtoon tarkoitetuilla kuorma-autoilla, jotka
kaatavat louheen penkereen päälle 5…10 metrin etäisyydelle penkereen senhetkisestä
reunasta, josta louhe päätypengerretään luiskakaltevuuteen 1:1. Päätypengerryksessä
(kuva 4.4) louhekasa pusketaan esimerkiksi puskutraktorilla penkereen päädystä alas
kerralla suunniteltuun tasoon. Käytettävän louheen tulee olla sekarakeista, jotta rakeiden
väliset tyhjätilat jäävät mahdollisimman pieniksi. Louhetäyttömateriaali ei saa olla rapautunutta tai routivaa. (RT 14-11005 2010, s. 74, 75.) Vaikka käytettävän louheen olisi
suositeltavaa olla riittävän sekarakeista, käytännössä raekokojakauma määräytyy yleensä sen perusteella, minkä laatuista louhetta on saatavilla työmailta. Tyypillisiä raekokoja
merenrannalle tehtävillä esirakentamisalueilla ovat #0…300 mm, #0…1000 mm ja
#0…>1000 mm. Louheen raekoon tulisi pienetä systemaattisesti penkereen yläpintaa
kohti tultaessa, ja jokaisessa louhekerroksessa louheen tulisi olla riittävän sekarakeista,
jotta kukin kerros saadaan mahdollisimman tiiviiksi. Louhetta päätypengerrettäessä
kannattaa puskettavasta louheesta tehdä loiva ylämäki (kuva 4.4) penkereen reunalle,
jotta puskukoneen painopiste pysyy koko ajan tukevan penkereen puolella.

Kuva 4.4. Päätypengerrys.
Kun päätypengerrys on tehty, louhetäytön yläpinta tasataan ja siihen tehdään mahdollisesti iskuarina hienorakeisemmasta materiaalista riippuen siitä, mitä tiivistysmenetelmää aiotaan käyttää. Pudotus- ja RIC-tiivistäminen ovat tällä hetkellä käytännössä ainoat tehokkaat menetelmät merenrannalle tehdyn louhetäytön tiivistämiseksi. Ne tehdään
vasta, kun louhepenger ulottuu suunniteltuun täyttötasoon. RIC-tiivistys ei vaadi erillistä iskuarinaa, vaan ainoastaan louhetäytön yläpinnan tasaamisen. Käytännössä pudotustiivistyksellä päästään louheen osalta yleensä noin 15 metrin syvyysvaikutukseen, kun
taas RIC-tiivistyksen syvyysvaikutus on maksimissaan noin 9 metriä. (Havukainen
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2014.) Pudotustiivistystä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 5, ja RIC-tiivistystä ei
juuri käsitellä.
Dynaamisen tiivistämisen jälkeen louhepenkereen luiskat loivennetaan suunnitelmien
mukaiseen kaltevuuteen, esimerkiksi kaltevuuteen 1:1,5; ja luiskiin tehdään riittävä
eroosiosuojaus. Lohkareet eivät saa ulottua 0,2 metriä lähemmäksi luiskaverhouksesta.
(RT 14-11005 2010, s. 75.) Luiskien eroosiosuojaus voidaan tehdä esimerkiksi kuvan
4.5 tavoin.

Kuva 4.5. Louhetäytön luiskan eroosiosuojaus, periaate.
Mikäli louhetäyttö on paksumpi kuin pudotus- tai RIC-tiivistyksen syvyysvaikutus, voidaan syvyysvaikutuksen alapuoliset täytön osat ja niiden alapuoliset maakerrokset tiivistää ylikuormituksella, jota on käsitelty kappaleessa 6. Ennen ylikuormitusta louhepenkereen yläpinta kiilataan tiiviiksi routimattomalla hienorakeisemmalla materiaalilla,
esimerkiksi murskeella tai pienlouheella. Kiilaus tehdään, jotta louheen päälle mahdollisesti tulevat muut rakenne- tai täyttökerrokset eivät varise louhetäyttöön. Jos louhetäytön yläosan raekoko on #0…300 mm, on pinnan kiilaamiseen käytettävä raekooltaan
#0…63 mm olevaa mursketta tai pienlouhetta. Mikäli louhetäytön yläosan raekoko on
#300…600 mm, on kiilaamiseen käytettävä raekooltaan #0…90 mm tai #0…125 mm
olevaa mursketta tai pienlouhetta. (RT 14-11005 2010, s. 74, 75.) Kiilauskerroksen paksuus riippuu louhetäytön pintaosan raekoosta; mitä suurempi raekoko, sitä paksumpi
kiilauskerroksen tulee olla. Tyypillinen kiilauskerroksen paksuus on vähintään 300 mm.
Ylikuormitusrakenteen purkamisen jälkeen tulevien maanvaraisten perustusten kohdille
tehdään vielä noin 200–300 mm paksu alustäyttö sorasta tai hienorakeisemmasta murskeesta, esimerkiksi murskeesta #0…16 mm. Tämän jälkeen tehdään varsinaiset perustustyöt. Maanvaraisia perustuksia on käsitelty kappaleessa 8.

4.4 Louhetäytön laadunvarmistus ja soveltuvuus maanvaraisten rakennusten pohjaksi
Louhetäytön riittävä tiiviys varmistetaan pudotustiivistyksen jälkeen tehtävillä PDAmittauksilla, joista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 5. Louhepenkereen luiskien muotoa ja mahdollisia kaltevuuden muutoksia voidaan tutkia luotaamalla. Meren rannalle
tehty louhetäyttö soveltuu maanvaraisten rakennusten pohjaksi, kun edellä mainitut työ-
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vaiheet tehty asianmukaisesti ja laadunvarmistukset ovat osoittaneet tämän, ja kun
PDA-mittauksista saatu maksimihidastuvuus on vähintään 170 m/s2 ja sen perusteella
laskettu dynaaminen E-moduuli vähintään 40 MPa (Havukainen 2014). Lisäksi mahdollisen ylikuormituksen aikana tehtävien siirtymämittausten sekä painuma- ja stabiliteettilaskelmien tulee osoittaa, että louhetäytössä ja sen alapuolisessa maapohjassa rakennuksen käytön aikana tapahtuvat siirtymät ja siirtymäerot pysyvät sallituissa rajoissa, ja että
stabiliteetti on riittävä. Perustusten sallittuja siirtymärajoja on esitetty kappaleessa 8.
Huolellisesti tehty ja hyvin tiivistetty louhetäyttö muodostaa erittäin hyvän rakennuspohjan sekä paikallavaletuille että elementtiperustuksille (Tammirinne 1974, s. 61). Hyvin tehdyn ja tiivistetyn louhetäytön voidaan itsessään olettaa käyttäytyvän elastisesti
rakennuksen aiheuttaman staattisen kuorman alaisuudessa.

4.5 Louhetäyttöön liittyvät riskit
Louhetäyttöön liittyvät riskit ovat lähinnä sen pitkäaikaiseen säilyvyyteen liittyviä.
Huolellisesti tehtynä louhetäyttö itsessään on hyvin kantava rakennuspohja, minkä
vuoksi kantavuusongelmaa ei ole. Lisäksi siirtymämittausten osoittaessa riittävän pitkältä havaintojaksolta, että louhetäytön ja sen alapuolisen maapohjan siirtymät ovat täysin
tai lähes kokonaan pysähtyneet, siirtymistäkään ei aiheudu ongelmia. Kenties suurimmat riskit merenrantaan tehtyyn louhetäyttöön liittyen ovat sen mahdollinen sisäinen
eroosio ja vierekkäisten suurien rakeiden aiheuttamien isojen tyhjätilojen muodostuminen. Sisäisellä eroosiolla tarkoitetaan louhetäytön yhteydessä hienomman aineksen valumista syvemmälle louhetäyttöön pitkän ajan kuluessa sekä vedenpinnan vaihtelujen
mahdollisesti aiheuttamaa hienomman aineksen huuhtoutumista. Sekä rakeiden välisten
tyhjätilojen muodostumiseen että eroosioriskiin voidaan vaikuttaa louhetäytön rakentamisella. Jos louhetäyttö rakennetaan kerroksittain raekokoa systemaattisesti täytön yläpintaa kohti pienentämällä siten, että jokaisessa kerroksessa louhe on mahdollisimman
sekarakeista, rakeiden väliset tyhjätilat jäävät pieniksi ja louhetäyttö saadaan kokonaisuudessaan tiiviiksi kaikkien välikerrosten osalta. Tällöin myös eroosioriski pienenee,
koska hienommalla aineksella ei ole mahdollisuutta valua alemmas, koska sen kulkureitit on tukittu. Vesistötäytöissä raekoon systemaattinen pienentäminen yläpintaa kohti
tultaessa on käytännössä aina vaikeata. Koska louhepenkereen luiskat eroosiosuojataan
suodatinkriteerien mukaisesti, niissä ei pitäisi tapahtua merkittävää siirtymistä tai loiventumista. Koska merenrantaan tehdyn louhetäytön käyttäminen maanvaraisten rakennusten pohjana on uutta Suomessa, ei vastaavista kohteista ole saatavilla kokemusperäistä tietoa, minkä vuoksi tällaisiin kohteisiin tulisi asentaa riittävästi pysyviä siirtymämittausinstrumentteja, joiden avulla voidaan tutkia rakennusten käytönaikaisia liikkeitä ja tarvittaessa ajoissa reagoida liian suuriin siirtymiin.

5 Pudotustiivistys ja maalajien tiivistettävyys
5.1 Yleistä
Pudotustiivistys on dynaaminen syvätiivistysmenetelmä, jossa raskas paino (järkäle)
nostetaan ylös riittävälle korkeudelle ja pudotetaan maanpinnalle määrättyihin pisteisiin.
Järkäleen iskeytyessä maanpinnalle syntyy voimakas impulssi, joka siirtyy maapohjaan
ja aikaansaa maakerrosten tiivistymisen syvällä putoamiskohdan alapuolella. Pudotuspisteet sijoitetaan tavallisesti neliö- tai kolmioverkkoon, jonka tiheys riippuu pudotuskorkeudesta sekä pudotusjärkäleen painosta. Pudotuskorkeus on tavallisesti 10–25 metriä sekä pudotusjärkäleen paino 5–30 tonnia. Järkäle on yleensä teräksinen tai teräskuorinen ja betonitäytteinen sekä muodoltaan ympyrä- tai neliöpohjainen lieriö.
Useimmiten nostokalustona käytetään tela-alustaista ristikkopuominosturia, jonka puomi soveltuu järkäleen vapaaseen pudottamiseen. Usein pudotusjärkäle on kiinni vaije-
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rissa pudotuksen aikana. Pudotukset tehdään kierroksissa, joita on normaalisti 2–4 kpl,
ja yhdellä kierroksella pudotuksia suoritetaan 2–5 kpl/pudotuspiste. Putoamiskohtiin
syntyvät kuopat täytetään ja tasataan ennen seuraavaa kierrosta. Pudotustiivistys soveltuu parhaiten karkeiden maalajien tiivistämiseen sekä huonosti tai ei ollenkaan hienorakeisille maalajeille. (Viljanen ja Korhonen 2002, s. 16, 43.) Pudotustiivistys aiheuttaa
ympäristövaikutuksena tärinää, melua, pölyä ja kivien sinkoilua. Kuvassa 5.1 on esitetty
tyypillinen pudotustiivistyskalusto.

Kuva 5.1. Tyypillinen pudotustiivistyskalusto (Kuva: Havukainen).
Pudotustiivistyksellä voidaan Massarsch:n (1999, kappale 1.4) mukaan muun muassakasvattaa maan jäykkyyttä ja lujuutta, alentaa maan vedenläpäisevyyttä, yleisesti parantaa maapohjan geoteknisiä ominaisuuksia epätasaisesti kerrostuneilla alueilla, pienentää
tukirakenteisiin kohdistuvaa vaakasuuntaista maanpainetta (mikäli pudotustiivistys suoritetaan ennen tukirakenteiden rakentamista/asennusta) sekä pienentää löyhien ja rakeisten maakerrosten nesteytymisvaaraa.
Menetelmä on kehitetty käytäntöön soveltuvaksi Ranskassa 1960-luvun lopulla, ja siitä
on tullut kansainvälisesti melko suosittu. Suomessa menetelmää on käytetty 1970-luvun
lopulta alkaen yhteensä yli 100 projektissa, ja menetelmän suosio on vain kasvanut vuosien saatossa. Sovelluskohteet ovat yleensä olleet silta-, asunto- ja satamatyömaita.
(Vuola 1996, s. ii, 7.)

5.2 Maan ominaisuuksien vaikutus tiivistymiseen
Maa koostuu kolmesta komponentista: kiinteästä maa-aineksesta sekä huokostilan täyttävästä vedestä ja ilmasta (RIL 1985, s. 103). Tiivistämisellä pyritään pienentämään
maan huokostilavuutta. Pääsääntöisesti tiivistäminen myös kasvattaa maan leikkauslujuutta sekä pienentää vedenläpäisevyyttä ja tulevia painumia. Tiivistyksen lopputulok-
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seen vaikuttavat huokoisuuden lisäksi maalajin rakeisuus, tiiviys, vedenläpäisevyys,
vesipitoisuus ja lämpötila sekä hienorakeisilla mailla niiden plastiset ominaisuudet.
(Viljanen ja Korhonen 2002, s. 17.) Maalajien tyypillisiä vedenläpäisevyyksiä on esitetty taulukossa 5.1.
Taulukko 5.1. Maalajien tyypillisiä likimääräisiä vedenläpäisevyysarvoja (Rantamäki
ym. 1979, s. 101 & RIL 1985, s. 420, yhdistelty).
Maalaji

Vedenläpäisevyys k [m/s]

Huomautuksia

Sora

10-2…10-4

Hyvin vettäläpäisevä

Hiekka

10-4…10-6

Hyvin vettäläpäisevä

Siltti
Savi

-5

-9

Huonosti vettäläpäsevä

-8

-10

Lähes vettäläpäisemätön

10-5…10-7

Huonosti vettäläpäisevä

10 …10
10 …10

Moreenit
Soramoreeni

-6

Hiekkamoreeni

10 …10

-8

Huonosti vettäläpäisevä

Silttimoreeni

10-7…10-9

Huonosti vettäläpäisevä

Louheen ja murskeen vedenläpäisevyyttä voidaan pitää selvästi soran vedenläpäisevyyttä 10-2 m/s suurempana isommasta raekoosta ja rakeiden välisten huokostilojen suuremmasta koosta johtuen, mikäli louheen tai murskeen seassa ei ole paljoa hienoainesta.
Louheen ja murskeen vedenläpäisevyydet ovat niin suuria, ettei niitä voida käytännössä
määrittää.

5.3 Maalajien soveltuvuus pudotustiivistystä varten
Lukasin (1995, s. 10, 11) mukaan maalajit voidaan jaotella kolmeen luokkaan pudotustiivistystä varten sen perusteella, miten hyvin pudotustiivistys soveltuu kyseisten maalajien tiivistämiseen. Näitä luokkia ovat:
1. Hyvin soveltuvat maalajit. Maalajit, joiden vedenläpäisevyys on suurempi
kuin 10-5 m/s ja plastisuusluku on nolla.
2. Osittain soveltuvat maalajit. Maalajit, joiden vedenläpäisevyys vaihtelee välillä 10-5…10-8 m/s ja plastisuusluku on välillä 0…8 %.
3. Soveltumattomat maalajit. Maalajit, joiden vedenläpäisevyys on pienempi
kuin 10-8 m/s ja plastisuusluku on suurempi kuin 8 %.
Kuvassa 5.2 on esitetty edellä mainitut maalajien soveltuvuusluokat vyöhykkeinä.
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Kuva 5.2. Maalajien luokitus pudotustiivistystä varten (Havukainen 2013, s. 2, muokattu).
Parhaiten pudotustiivistykseen soveltuvia maalajeja ovat luokan 1 maalajit, joihin kuuluvat karkearakeiset maalajit, kuten hiekka, sora, murske, louhe sekä tietyt sekalaiset
kitkatäyttömaat. Näille maalajeille on tyypillistä hyvä vedenläpäisevyys. Myös jotkin
rakennusjätteet, hyvin maatuneet jätteet sekä teollisuus- ja kaivosjätteet, kuten kuona
soveltuvat hyvin pudotustiivistettäviksi. Pudotustiivistys toimii parhaiten pohjaveden
yläpuolisille, mutta hyvin myös pohjaveden alapuolisille karkearakeisille maakerroksille. Mikäli nämä maakerrokset sijaitsevat pohjavedenpinnan yläpuolella, maapartikkelit
pakkautuvat tiiviimpään tilaan välittömästi pudotuksen jälkeen. Jos kyseiset maakerrokset sijaitsevat pohjavedenpinnan alapuolella, pudotusten aiheuttama huokosveden ylipaine ehtii pudotusten välillä tasaantua nopeasti hyvästä vedenläpäisevyydestä johtuen.
Myös veden poistumisolosuhteiden tulee olla hyvät. (Lukas 1995, s. 11.)
Luokkaan 2 eli pudotustiivistykseen osittain soveltuviin maalajeihin kuuluvat lähinnä
siltit. Nämä maalajit voivat sisältää osittain myös savea. Tiivistystyö kyseisen luokan
maalajeista koostuvilla alueilla tulee suunnitella huolellisesti, jotta huokosveden ylipaine pääsee tasoittumaan pudotusten välillä. Näillä maalajeilla huokosveden ylipaineen
purkautuminen voi viedä aikaa päivistä viikkoihin. Tällaisilla alueilla tiivistäminen tulee suorittaa useassa vaiheessa tai usealla pudotuksella edellyttäen, että huokosveden
ylipaine pääsee poistumaan pudotusten välillä. Tällaisille alueille voidaan asentaa pystyojia nopeuttamaan veden poistumista huokosista. (Lukas 1995, s. 11.)
Luokkaan 3 eli pudotustiivistykseen soveltumattomiin maalajeihin kuuluvat luonnon
savet, jotkut saviset täyttömaat sekä savipitoiset maalajit, jotka ovat vedellä kyllästyneitä. Näillä maalajeilla on niin alhainen vedenläpäisevyys, ettei pudotusten aiheuttama
huokosveden ylipaine ehdi purkautua rakentamisen kannalta kohtuullisessa ajassa. (Lukas 1995, s. 11.) Joissain kohteissa on onnistuttu pudotustiivistämään osittain kyllästyneitä, pohjavedenpinnan yläpuolella sijaitsevia savisia täyttömaita. Näissä kohteissa
pintakuivatus on ollut hyvä. Tällaisissakaan kohteissa tiivistymistä ei ole enää tapahtunut maakerrosten kyllästymisen jälkeen, vaikka pudotusenergiaa on lisätty, minkä vuok-
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si pudotustiivistettävän savisen maan vesipitoisuuden tulisi olla vähemmän kuin plastisuusrajan. (Viljanen ja Korhonen 2002, s. 19.)

5.4 Pudotustiivistyksen suunnittelu
Pudotustiivistyksen syvyysvaikutus vaihtelee tavallisesti 10 metristä 30 metriin pohjaolosuhteista ja käytettävästä pudotusenergiasta riippuen. Suurin tiivistyminen tapahtuu
syvyydellä, joka on 1/3…1/2 arvioidusta maksimitiivistymissyvyydestä D max. Tiivistymisen syvyysvaikutusta voidaan arvioida kaavalla 5.1. (Viljanen ja Korhonen 2002, s.
42, 43, 44.) Kaavaa 5.1 (ns. Lukasin kaava) käytetään siten, että siihen sijoitettavat suureet sijoitetaan yksiköttöminä. Kuvassa 5.3 on esitetty pudotustiivistyksen periaate.
Dmax  k WH

missä

(5.1)

Dmax on maksimitiivistymisvaikutus metreinä maanpinnasta mitattuna
k on kokeellinen kerroin < 1
W on pudotusjärkäleen paino tonneina
H on järkäleen pudotuskorkeus metreinä

Kuva 5.3. Pudotustiivistyksen periaate.
Kokeellisen kertoimen k (kaava 5.1) suuruuteen vaikuttavat Lukasin (1995, s. 29) mukaan muun muassa nostokoneen pudotusmekanismin hyötysuhde, kokonaispudotusenergian määrä, tiivistettävän maakerroksen ominaisuudet, pohjavedenpinnan sijainti, energiaa absorboivat maakerrokset, kovan maakerroksen sijainti sekä pudotusjärkäleen kosketuspaine. Taulukossa 5.2 on esitetty suunnittelussa käytettäviä tyypillisiä arvoja kertoimelle k. Mitä karkeampi maakerros on kyseessä ja/tai mitä pienempi on tiivistettävän maakerroksen kyllästysaste, sitä suurempaa k:n arvoa voidaan käyttää.
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Taulukko 5.2. Suositeltavia k:n arvoja eri maalajeille (Lukas 1995, s. 30 & Kujala
2005, s. 25, yhdistelty).
Maalaji

Suositeltava k:n (kaava 4.6) arvo

Luokka 1: Hyvin soveltuvat maalajit
Murske- ja louhetäyttö, suurin raekoko < 600 mm

0,7…1,0

Humukseton kitkamaatäyttö

0,5…0,8

Keskihiekka – sora

0,65…0,8

Hieno hiekka

0,6…0,7

Silttinen hiekka

0,55…0,65

Hiekkainen siltti

0,5…0,6

Luokka 2: Osittain soveltuvat maalajit
Siltit, korkea kyllästysaste

0,35…0,4

Siltit, matala kyllästysaste

0,4…0,5

Luokka 3: Soveltumattomat maalajit
Saviset maalajit, korkea kyllästysaste

Ei suositella

Saviset maalajit, matala kyllästysaste

0,35…0,4 kun vesipitoisuus
< plastisuusraja

Pudotustiivistyksen syvyysvaikutusta voidaan arvioida myös kaavalla 5.2, johon suureet
sijoitetaan ilman yksiköitä (Kujala 2005, s. 35).
Dmax  f C  f M  f B  WH

missä

(5.2)

Dmax on maksimitiivistymisvaikutus metreinä maanpinnasta mitattuna
fC on iskuarinasta riippuva kerroin
fM on tiivistettävästä materiaalista riippuva kerroin
fB on kovan pohjan etäisyydestä riippuva kerroin
W on pudotusjärkäleen paino tonneina
H on järkäleen pudotuskorkeus metreinä

Materiaalikertoimelle fM voidaan käyttää samoja arvoja kuin kaavan 5.1 kertoimelle k
edellä. Tasauskertoimesta riippuvalle kertoimelle fC voidaan käyttää taulukon 5.3 mukaisia arvoja.
Taulukko 5.3. Suositeltavia fC:n arvoja eri maalajeille (Kujala 2005, s. 25).
Materiaali

Tasauskerroksen paksuus [m]

fC

Löyhä hiekka

0,5…1

0,5…0,8

Tiivis hiekka

0,5…1

0,8…0,9

Sora

0,5…1

0,85…1

Murske

0…0,5

0,7…1
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Kertoimelle fB voidaan käyttää arvoja väliltä 0,8…1,7. Kerroin fB = 1 vastaa tapausta,
jossa kova pohja tai kallio on erittäin syvällä, eivätkä tiivistymissyvyyden alapuolisten
maakerrosten ominaisuudet poikkea merkittävästi tiivistettävän maakerroksen ominaisuuksista. Kerroin fB = 1,7 kuvaa tapausta, jossa kallio on arvioidussa tiivistymissyvyydessä. Kerroin fB < 1 vastaa tilannetta, jossa arvioidun tiivistymissyvyyden alapuoliset
maakerrokset ovat huomattavasti heikompia kuin tiivistyvät maakerrokset. (Kujala
2005, s. 25, 26.) Käytännön suunnittelussa kaavaa 5.1 käytetään useammin kuin kaavaa
5.2.
Pudotustiivistyksen syvyysvaikutus määräytyy pinta-alayksikköä kohti tulevan kokonaispudotusenergian määrän perusteella. Kokonaispudotusenergia voidaan tuottaa joko
yhdellä tai useammalla pudotuksella. Karkearakeisia maakerroksia tiivistettäessä voidaan kasvattaa yhden pudotuksen energiaa ja aikaansaada suunniteltu tiivistysvaikutus
vähemmillä pudotuskerroilla kuin alun perin on suunniteltu. Hienorakeisia maakerroksia tiivistettäessä ainoastaan pudotuskertoja lisäämällä voidaan kasvattaa tiivistyksen
syvyysvaikutusta. (Viljanen ja Korhonen 2002, s. 43.)

5.5 Tiivistymiseen vaadittava kokonaisenergia
Maakerrosten tiivistymiseen vaadittava kokonaisenergia riippuu tiivistettävistä maakerroksista, pudotuskorkeudesta ja pudotusjärkäleen painosta. Sama pudotusenergia voidaan teoriassa aikaansaada painavammalla järkäleellä ja pienemmällä pudotuskorkeudella sekä kevyemmällä järkäleellä ja suuremmalla pudotuskorkeudella. Käytännön
tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tiivistymisvaikutuksen parantamiseksi olisi
suotavampaa kasvattaa järkäleen massaa kuin pudotuskorkeutta, koska järkäleen massa
vaikuttaa järkäleen kosketusajan kestoon ja iskuaallon vaimenemiseen. Tiivistymiseen
vaadittava kokonaisenergia voidaan laskea kaavalla 5.3. (Viljanen ja Korhonen 2002, s.
46.)
EVK 

missä

NWH
A

(5.3)
EVK on vaadittava kokonaisenergia pinta-alayksikköä kohti [kJ/m2]
N on pudotusten kokonaislukumäärä per piste [kpl]
W on pudotusjärkäleen paino [kN]
H on pudotuskorkeus [m]
A = d2 on neliön muotoisen tiivistysruudun pinta-ala [m2]

Yleensä pudotustiivistys suoritetaan kahdella erisuuruisella energiatasolla. Aluksi tiivistetään maakerros suunniteltuun syvyyteen saakka suurella energiamäärällä, joka aikaansaadaan pudottamalla raskaampaa järkälettä korkeammalta. Tämän jälkeen maakerros
tiivistetään pienemmällä pudotusenergialla, joka saadaan aikaan vähentämällä järkäleen
pudotuskorkeutta ja painoa. Kahta erisuuruista energiatasoa käytetään, koska suuremmalla energiatasolla tiivistettäessä maan pintakerros löyhtyy pudotuksessa muodostuvan
kuopan syvyydeltä, ja pienemmällä pudotusenergialla saadaan tiivistettyä tämä löyhtynyt pintakerros. (Viljanen ja Korhonen 2002, s. 46, 47.) Löyhtyneen pintakerroksen
tiivistämiseen riittää muutama pudotus matalalta. Jos pudotuksessa syntynyt kuoppa on
syvyydeltään alle 0,5 metriä, voidaan löyhtynyt pintakerros vaihtoehtoisesti tiivistää
perinteisellä tiivistyskalustolla, esimerkiksi täryjyrällä. (Lukas 1995, s. 36.)
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Tiivistymiseen vaadittava kokonaisenergia tilavuusyksikköä kohti saadaan laskettua
kaavalla 5.4 (Viljanen ja Korhonen 2002, s. 47). Taulukossa 5.4 on esitetty suuntaa antavia määriä vaaditulle kokonaisenergialle tilavuusyksikköä kohti.
EVKZ 

EVK
d

(5.4)
EVKZ on vaadittava kokonaisenergia tilavuusyksikköä kohti [kJ/m3]
EVK on vaadittava kokonaisenergia pinta-alayksikköä kohti [kJ/m2]
d on tiivistettävän maakerroksen paksuus [m]

missä

Taulukko 5.4. Suuntaa antavat vaadittavan kokonaisenergian määrät tilavuusyksikköä
kohti (Lukas 1995, s. 34, muokattu).
Maalaji

Vaadittava kokonaisenergia [kJ/m3]

Luokka 1: Hyvin soveltuvat maalajit

200…250

Luokka 2: Osittain soveltuvat maalajit

250…350

Muut täyttömaat

600…1100

5.6 Pudotusverkon tiheys
Pudotustiivistys tehdään useimmiten neliöverkkoon, jonka tulee kattaa koko tiivistettävä
alue. Verkossa pudotuspisteiden välinen etäisyys on suhteellisen tiivis, tavallisimmin
suuruusluokkaa 1,5…2,5 kertaa järkäleen sivumitta tai halkaisija. (Lukas 1995, s. 35,
36.)
Yhteen pisteeseen tehtävien pudotusten kokonaislukumäärä voidaan ratkaista yhtälöstä
5.3, jolloin saadaan yhtälö 5.5. Yhtälöä 5.5 käytettäessä oletetaan aluksi, että kaikki
pudotukset suoritetaan yhdellä kierroksella. Kun kyseisestä yhtälöstä on ratkaistu pistekohtainen pudotusten kokonaislukumäärä, voidaan kokonaislukumäärä jaotella halutulla
tavalla useampiin vaiheisiin. (Viljanen ja Korhonen 2002, s. 48.)

d 2 EVK
N
WH
missä

(5.5)
N on pudotusten kokonaislukumäärä per piste [kpl]
d on pudotuspisteiden välinen etäisyys pudotusverkossa [m]
EVK on vaadittava kokonaisenergia pinta-alayksikköä kohti [kJ/m2]
W on pudotusjärkäleen massa [kN]
H on pudotuskorkeus [m]

Tavallisesti suurella energialla suoritetaan 7…15 pudotusta kuhunkin pisteeseen. Mikäli
kaavalla 5.5 laskettu pudotusten pistekohtainen lukumäärä poikkeaa huomattavasti edellä mainitusta vaihteluvälistä, on syytä muokata pudotuspisteiden välistä etäisyyttä d. Jos
pudotustiivistettävälle alueelle perustetaan rakenteita, joista kohdistuu maapohjaan suuria keskittyneitä kuormia, on suositeltavaa suorittaa vielä ylimääräinen pudotuskierros
näillä kohdilla. (Lukas 1995, s. 36.)
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5.7 Pudotuskierrokset
Suoritettavat pudotukset voidaan jakaa useampaan vaiheeseen siten, että pudotusten
pistekohtainen kokonaislukumäärä pysyy muuttumattomana. Pistekohtaisten pudotusten
lukumäärää rajoittaa pudotuksessa syntyvän kuopan syvyys, jonka tulisi olla pienempi
kuin järkäleen korkeus plus 0,3 metriä. Mikäli vaadittua kokonaisenergiaa ei ole saavutettu lasketulla pudotusmäärällä, pudotuskuopat täytetään karkealla materiaalilla ja tiivistetään sekä tasataan maanpintaan, minkä jälkeen tiivistettävällä alueella suoritetaan
niin monta pudotusta kuin on tarpeen riittävän kokonaisenergian saavuttamiseksi. (Lukas 1995, s. 37.)
Hyvin vettäläpäiseviä maalajeja tiivistettäessä kaikki pudotukset voidaan suorittaa yhdellä kierroksella, kunhan pudotuskuopan syvyys ei kasva liian suureksi. Pudotuksessa
syntyvä huokosveden ylipaine ehtii tällöin purkautua yksittäisten pudotusten välillä.
Hienorakeisilla maalajeilla yhdellä kierroksella samaan pisteeseen tehtävien pudotusten
lukumäärää rajoittaa pudotuskuopan syvyyden lisäksi syntyvä huokosveden ylipaine,
jonka poistuminen voi kestää päivistä viikkoihin, minkä vuoksi pudotukset joudutaan
suorittamaan useassa vaiheessa. Seuraavan vaiheen pudotukset tehdään edeltävän vaiheen pudotuspisteiden väliin. (Lukas 1995, s. 37.)
Lopullisessa työselostuksessa suunnittelijan kannattaa ilmoittaa kierroskohtaiset pudotusten lukumäärät, jotta urakoitsija voi suunnitella pudotustiivistystyön sen mukaisesti.
(Lukas 1995, s. 37.) Kuvassa 5.4 on havainnollistettu pudotustiivistyksen vaiheistamista
kolmeen kierrokseen.

Kuva 5.4. Pudotustiivistyksen vaiheistaminen kolmeen vaiheeseen (Viljanen ja Korhonen 2002, s. 50).

5.8 Iskuarina
Tiivistettävillä alueilla tulisi useimmiten lisätä pintaan iskuenergiaa jakava ja stabiloiva
kerros, iskuarina. Iskuarina tehdään karkearakeisesta materiaalista, ja se tulee tiivistää
hyvin ennen pudotuksia. Hyviä iskuarinamateriaaleja ovat esimerkiksi sora, murske ja
rakennusjäte. Tavallisesti arinan paksuus vaihtelee välillä 0,3…1,2 m. (Lukas 1995, s.
38.) Iskuarinan paksuus 0,3 m on myös Suomessa yleisesti käytetty minimiarvo.
Liian paksua iskuarinaa tulee välttää, koska se voi rajoittaa iskuenergian välittymistä
tiivistettäviin maakerroksiin. Arina tulisi myös tiivistää jokaisen pudotuskierroksen jäl-
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keen, jottei syntyisi energiaa absorboivaa vaikutusta. Mitä raskaampaa työkonetta ja
suurempaa pudotusenergiaa käytetään, sitä paksumpi iskuarinan tulee olla. (Viljanen ja
Korhonen 2002, s. 51.)
Laadukas iskuarina lisää huomattavasti pudotustiivistyksen kustannuksia, minkä vuoksi
sitä ei aina käytetä. Tästä huolimatta pudotustiivistyksessä syntyneet kuopat tulisi aina
täyttää ja tasata karkearakeisella materiaalilla. (Lukas 1995, s. 38.)

5.9 Laadunvarmistus
Pudotustiivistettävällä alueella maanpinta vaaitaan ennen pudotustiivistystä ja sen jälkeen. Mitatusta korkeuserosta voidaan laskea tiivistetyn maapohjan likimääräinen tilavuuden muutos, josta suurin osa on pystysuoraa kokoonpuristumaa eli varsinaista tiivistymistä. Tavallisesti pudotustiivistyksellä päästään 2…5 %:n suhteelliseen kokoonpuristumaan tiivistettävän maakerroksen paksuudesta. (Havukainen 2013, s. 5.)
Pudotustiivistyksen aikana laadunvarmistus tehdään useimmiten seuraamalla viimeisten
pudotusten aiheuttamaa painumaa. Viimeisen pudotuskierroksen kahden viimeisen pudotuksen yhteenlaskettu painuma ei saa ylittää suunnitelmassa määritettyä tai koetiivistyksessä todettua maksimiarvoa. Kitkamaatäytön tiivistyssyvyyttä ja tiiviyttä voidaan
pudotustiivistystyön jälkeen arvioida puristinheijarikairauksen kärkivastuksen avulla.
Kairausvastus on suurempi pudotustiivistyksen jälkeen. Louhetäyttöjen laadunvalvonnassa käytetään PDA-mittauksia viimeisten pudotusten aiheuttamien painumien mittaamisen ohella. PDA-mittauksessa pudotusjärkäleeseen kiinnitetään 1–2 kiihtyvyysanturia, jotka mittaavat järkäleen hidastuvuutta sen iskeytyessä iskuarinaan. Mittausten
tuloksiksi saadaan järkäleen keskinopeus, maksiminopeus, keskihidastuvuus ja maksimihidastuvuus, joiden avulla voidaan laskea maakerroksessa vallitseva dynaaminen
maksimijännitys. Dynaamisen maksimijännityksen sekä kokoonpuristuman avulla voidaan puolestaan laskea maakerroksen keskimääräinen dynaaminen kokoonpuristuvuusmoduuli, joka on sitä suurempi, mitä tiiviimmäksi maakerros on onnistuttu tiivistämään.
(Havukainen 2013, s. 4, 5.)
Pudotustiivistystyöstä pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan työkohteen tiedot, pudotustiivistystyön suorittaja, työnjohtaja, työn suorittamisajankohta, sää ja lämpötila, pudotuskentän numero, pudotuskierros ja pudotusten lukumäärä per piste, pudotuskone ja tapa, pudotusjärkäleen paino ja pudotuskorkeus, pudotuspiste ja pudotuskerta, järkäleen
painumat sekä muut työn aikana tehdyt havainnot (Havukainen 2013, s. 4).

6 Ylikuormitus ja sen mitoitus
6.1 Yleistä
Ylikuormituksella tarkoitetaan pohjanvahvistusmenetelmää (esikuormitus), jolla hienorakeisen maakerroksen huokoslukua ja vesipitoisuutta pienennetään kuormittamalla
maapohjaa tulevaa rakennetta suuremmalla kuormalla. Menetelmän päätavoitteena on
poistaa tai pienentää lopullisen rakenteen aiheuttamaa konsolidaatiopainumaa ja sekundääripainumaa eli virumaa maapohjassa olevassa hienorakeisessa maakerroksessa, esimerkiksi savikerroksessa. Ylikuormituksella voidaan tiivistää myös kitkamaita sekä
louhe- ja mursketäyttöjä. Ylikuormitus toteutetaan yleensä maamassoista rakennettavilla penkereillä, joita kutsutaan ylipenkereiksi. (RIL 1990, s. 231.) Ylikuormitus voidaan
toteuttaa myös esimerkiksi raskailla vesisäiliöillä. Ylikuorman käyttämisellä saadaan
nopeampi lopputulos kuin käyttämällä kevyempää, esimerkiksi tulevan rakenteen suuruista kuormaa. (Leroueil ym. 1990, s. 266, 267.) Ylikuormitus on oikein suunniteltuna
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ja toteutettuna taloudellinen sekä tehokas menetelmä (Mohamad 2008, s. 1). Ylikuormitus voidaan myös yhdistää muiden pohjanvahvistusmenetelmien, esimerkiksi pystyojituksen ja vakuumikonsolidaation kanssa (Stapelfeldt 2006, s. 3, 6). Kuvassa 6.1 on esitetty ylikuormituksen periaate. Tässä työssä ylikuormitusta on käsitelty talonrakennusalueiden esirakentamisen näkökulmasta olettaen ylikuormitettavien savikerrosten olevan
ohuempia kuin esimerkiksi tie- ja puistorakentamisessa, koska rakennukset eivät kestä
yhtä suuria painumia ja painumaeroja.

Kuva 6.1. Ylikuormituksen periaate. Kuvan maapohjassa kaikki maakerrokset ovat ylikuormitettuja, mutta keskeinen huomio on savikerroksessa, koska sen painumat ovat
merkittävimmät.

6.2 Maan käyttäytyminen ylikuormituksessa
6.2.1 Yleistä
Ylikuormitettavilla alueilla maapohja on usein kerroksellista, ja siellä esiintyvät hienorakeiset maakerrokset, esimerkiksi savikerrokset, ovat ylikuormituksen kannalta määrääviä. Maan käyttäytyminen on riippuvainen vallitsevasta tehokkaasta jännityksestä σ’,
joka määritellään yhtälöllä 6.1 (Wood 1990, s. 14). Maassa pystyjännitys on yleensä
vaakajännitystä suurempi.

  u
missä

(6.1)
σ’ on vallitseva tehokas jännitys [kPa]
σ on vallitseva kokonaisjännitys [kPa]
u on huokosvedenpaine [kPa]

Maassa vaikuttava kolmiulotteinen jännitystila esitetään yleensä tehokkaan keskimääräisen ja deviatorisen jännityksen avulla olettaen jännitystilan olevan aksisymmetrinen
siten, että σ2’ = σ3’. Tehokas keskimääräinen jännitys p’ ja deviatorinen jännitys q ovat
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jännitysavaruudesta riippumattomia invariantteja, ja ne määritellään kaavoilla 6.2 ja 6.3
aksisymmetrisessä jännitystilassa (kuva 6.2). (Wood 1990, s. 42).
p 

1
1
( 1   2   3 )  ( 1  2 3 )
3
3

(6.3)

q   1   3

missä

(6.2)

p’ on tehokas keskimääräinen jännitys [kPa]
q on deviatorinen jännitys [kPa]
σ1’ on suurin tehokas pääjännitys [kPa]
σ2’ on keskimmäinen tehokas pääjännitys [kPa]
σ3’ on pienin tehokas pääjännitys [kPa]
σ2’ = σ3’ aksisymmetrisessä jännitystilassa

Jännitysinvariantteja p’ ja q vastaavat muodonmuutosinvariantit ovat aksisymmetrisessä
jännitystilassa (Wood 1990):

 p   v   1   2   3   1  2 3

q 

2
( 1   3 )
3

missä

(6.4)
(6.5)

εp suhteellinen tilavuudenmuutos, käytetään myös merkintää ε v [%]
εq on suhteellinen leikkausmuodonmuutos [%]
ε1, ε2 ja ε3 ovat pääjännityksiä σ1’, σ2’ ja σ3’ vastaavat suhteelliset
muodonmuutokset [%]

Kuva 6.2. Aksisymmetrinen jännitystila.
Maassa vallitsevan tehokkaan vaakasuuntaisen ja pystysuuntaisen pääjännityksen suhdetta ilmaistaan lepopainekertoimen K0 avulla. Jännityssuhteella η K0 puolestaan tarkoitetaan deviatorisen ja keskimääräisen tehokkaan jännityksen suhdetta. Jännityssuhteella
ηK0 maassa ei pitäisi tapahtua vaakasuuntaista muodonmuutosta. Suureet K0 ja ηK0 voidaan määrittää kaavoilla 6.6 ja 6.7.
K0 

 3
 1

(6.6)
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K0 

q
p'

(6.7)

6.2.2 Saven mekaaninen käyttäytyminen ylikuormituksessa
Tässä kappaleessa on käsitelty vain saven ja riittävän suuren savipitoisuuden vuoksi
puhtaan saven kaltaisesti käyttäytyvän maan mekaanista käyttäytymistä, koska kitkamaan painuminen on huomattavasti savikerroksen painumaa nopeampi ja yksinkertaisempi ilmiö. Ylikuormituksessa vedellä kyllästyneeseen kitkamaahan ei pääse muodostumaan pitkäaikaista huokosveden ylipainetta kuten savikerrokseen. Edellä mainittu
johtuu siitä, että käytännössä ylikuormitusrakenteen, esimerkiksi ylipenkereen, rakentaminen tapahtuu portaittain työvuorojen sisäisten ja välisten taukojen vuoksi. Ylikuorman portaittainen kasvattaminen aiheuttaa aina nopean ja verrattain pienen huokosveden ylipaineen, joka pääsee hyvästä vedenläpäisevyydestä johtuen nopeasti purkautumaan kitkamaasta ja joka on jo kokonaan poistunut ennen seuraavaa kuormitusporrasta.
Kun ylikuormitusrakenne on kokonaan valmis, ei kitkamaassa ole huokosveden ylipainetta.
Saven mekaanista käyttäytymistä voidaan kuvata myötöpinnoilla, jotka tulostetaan käyrinä tavallisesti (p’, q) -tasolle, ja muodostetaan vähintään kolmen pisteen (pisteet Y1–
Y3) avulla. Myötöpinnan sisäpuolella savi on elastisessa tilassa, jolloin saveen syntyy
palautuvia muodonmuutoksia. Myötöpinnalla ja sen ulkopuolella savi on puolestaan
plastisessa tilassa, jolloin siihen syntyy palautumattomia muodonmuutoksia. (Wood
1990.)
Havainnollistetaan myötöpinnan muodostumista kolmen identtisen sylinterinmuotoisen
normaalikonsolidoituneen savinäytteen ja niille tehtävien kolmen kolmiaksiaalikokeen
avulla. Kaikkien näytteiden jännitystila on aluksi pisteessä A. Kun savinäytettä 1 puristetaan isotrooppisesti (sekä tehokasta pystysuuntaista aksiaalijännitystä σ1’ ja tehokasta
sellipainetta σ3’ kasvatetaan siten, että ne pysyvät koko ajan yhtä suurina), myötö havaitaan pisteessä Y1, jossa savinäytteen jäykkyys pienenee huomattavasti. Kun savinäytettä 2 puristetaan ödometrikokeen kaltaisesti pystysuunnassa pitämällä tehokas sellipaine
σ3’ sellaisena, ettei näytteessä pääse tapahtumaan vaakasuuntaisia muodonmuutoksia ja
että näytteestä pääsee poistumaan huokosvettä pystysuunnassa, myötö havaitaan pisteessä Y2. Pisteestä Y2 kaltevuudessa 3:2 p’-akselille piirrettyä linjaa vastaavaa jännityslukemaa p’-akselilla kutsutaan (tehokkaaksi) esikonsolidaatiojännitykseksi σ c’ (kuva
6.4). (Wood 1990, s. 65–76.) Esikonsolidaatiojännityksellä tarkoitetaan suurinta tehokasta pystysuuntaista jännitystä, joka maakerroksessa on joskus vallinnut (RIL 1985, s.
110). Kun savinäytettä 3 puristetaan suljetussa tilassa sellipaineen pysyessä vakiona,
myötö saavutetaan pisteessä Y3, jolloin tapahtuu leikkausmurto. Yhdistämällä pisteet
Y1, Y2 ja Y3 saadaan myötöpinta MP1, joka on esitetty kuvissa 6.3 ja 6.4. Kuvassa 6.3
suure υ = 1 + e, joka tarkoittaa ominaistilavuutta. (Wood 1990, s. 10, 65–76.) Käytännössä samalle savimateriaalille saadaan määritettyä myötöpinta tekemällä avoimia kolmiaksiaalikokeita eri jännityssuhteilla.
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Kuva 6.3. Myötöpinnan muodostaminen (Wood 1990, s. 68, muokattu).
Tarkastellaan seuraavaksi normaalikonsolidoituneen saven käyttäytymistä ylikuormituksessa. Oletetaan aluksi savikerroksen keskellä olevan pistettä Y2 vastaava jännitystila, jossa vallitseva tehokas pystyjännitys σ z1’ on yhtä suuri kuin esikonsolidaatiojännitys
σc1’ ja geostaattinen jännitys σ0’. Lisäksi myötöpinnan oletetaan olevan MP1:n kaltainen. Kun jännitystilassa Y2 olevaan saveen mobilisoituu ylikuormasta aiheutuvaa lisäjännitystä Δσz1 huokosveden ylipaineen purkautumisen aikana, myötöpinta alkaa laajeta. Kun ylikuormitus lopetetaan ja huokosveden ylipaine on poistunut ja lisäjännitys
Δσz1 mobilisoitunut kokonaan, myötöpinta MP1 on laajentunut myötöpinnaksi MP2.
Vastaavasti pisteet Y1, Y2, ja Y3 ovat ”päätyneet” pisteisiin Y1’, Y2’ ja Y3’, ja saven
kimmoinen jännitysalue on laajentunut. Kun ylikuormitetulle maapohjalle rakennetaan
ylikuorman poiston jälkeen pitkäaikainen rakenne, saven jännitystila pysyy myötöpinnan MP2 sisäpuolella rakenteen painosta aiheutuvan lisäjännityksen Δσ z2 mobilisoitumisen jälkeen ja muodonmuutokset kimmoisina. Mikäli ylikuormitusta ei tehtäisi, saven
myötöpinta laajenisi MP3:ksi tulevan pitkäaikaisen rakenteen saveen mobilisoiman lisäjännityksen ansiosta ja pitkäaikaisen rakenteen aiheuttamat muodonmuutokset olisivat
plastisia. Myötöpintojen MP2 ja MP3 väliin jäävä alue kuvaa lopullisen ylikonsolidaation suuruutta pitkäaikaisen rakenteen käytön aikana. (Wood 1990 & Leroueil ym. 1990.)
Ylikonsolidaation suuruus voidaan ilmoittaa suureilla POP (Pre-Overpurden Pressure,
ns. ylikonsolidaatio) ja OCR (Over-Consolidation Ratio, ylikonsolidaatioaste). Kun
OCR > 1 ja POP > 0, maakerros on ylikonsolidoituneessa tilassa. POP ja OCR voidaan
laskea kaavoilla 6.8 ja 6.9. Kuvassa 6.4 on esitetty edellä kuvailtu saven myötöpinnan
laajeneminen.
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POP   c   z
OCR 

missä

 c
 z

(6.8)
(6.9)

POP on ylikonsolidaatio [kPa]
OCR on ylikonsolidaatioaste [-]
σc’ on esikonsolidaatiojännitys [kPa]
σz’ on tehokas pystyjännitys [kPa]

Kuva 6.4. Saven myötöpinnan laajeneminen ylikuormituksessa (laadittu lähteiden Wood
1990 & Leroueil ym. 1990 pohjalta).
Kuvassa 6.4:
- σ0’ on geostaattinen jännitys eli maakerrosten painosta aiheutuva tehokas jännitys, joka pysyy vakiona, jollei ylikuormitusrakennetta ympäröivää maapohjaa ei
koroteta tai lasketa ylikuormituksen aikana tai pohjavedenpinta vaihtele
- σz1’ on tehokas pystyjännitys ylikuormituksen alkaessa
- σc1’ on saven alkuperäinen esikonsolidaatiojännitys ylikuormituksen alkaessa,
σz1’ = σc1’= σ0’
- Δσz1 on ylikuormitusrakenteen aiheuttama lisäjännitys savessa, ja se mobilisoituu ylikuormitusrakenteen pintakuormasta pf + ps
- Δσz2 on pitkäaikaisen rakenteen aiheuttama lisäjännitys savessa, ja se mobilisoituu pitkäaikaisen rakenteen pintakuormasta pf, Δσz1 > Δσz2
- σc2’ on saven esikonsolidaatiojännitys ylikuormituksen loppuessa, kun huokosveden ylipaine on kokonaan purkautunut ja Δσz1 kokonaan mobilisoitunut,
σc2’ = σ0’ + Δσz1
- σz2’ on tehokas pystyjännitys savessa, kun pitkäaikaisen rakenteen aiheuttama lisäjännitys Δσz2 on kokonaan mobilisoitunut, σz2’ = σ0’ + Δσz2
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-

POP = σc2’ - σz2’ = Δσz1 - Δσz2
OCR = σc2’ / σz2’
vihreä alue kuvaa kimmoisen käyttäytymisen aluetta ylikuormituksen jälkeen,
punainen plastisen
harmailla vinoviivoilla rasteroitu alue kuvaa ylikuormituksella saavutetun ylikonsolidaation laajuutta
paksu musta nuoli kuvaa ylikuormitusta
ηK0-suora (NCL, Normally Consolidated Line) kuvaa jännityssuhdetta, jolla savessa ei tapahdu vaakasuuntaista muodonmuutosta, eli ödometrikoetta vastaavaa
jännityssuhdetta
kriittisen tilan suora (CSL, Critical State Line) on jännityspolkujen välille origon
kautta vedetty suora, joka yhdistää myötöpintojen pisteet, joissa deviatorinen
jännitys q saavuttaa maksimiarvonsa (Wood 1990, s. 141).

Kriittisellä tilalla tarkoitetaan jännitystilaa, jossa leikkausmuodonmuutokset kasvavat
tilavuuden pysyessä muuttumattomana ja jännityssuhde η K0 lähestyy vakioarvoa. Kriittinen tila voidaan ilmaista kaavalla 6.10. (Wood 1990, s. 139.)
p'
q



0
 q  q  q

(6.10)

6.2.3 Maan aika-painumakäyttäytyminen ylikuormituksessa
Ylikuormituksessa suunnitellulle alueelle asetetaan vaikuttamaan kuorma p f + ps (esimerkiksi ylipenger), jossa p f on tulevan pitkäaikaisen rakenteen kuorma ja p s pitkäaikaisen rakenteen kuormasta ylimenevä osuus eli ylikuorma. Kuorman p f + ps annetaan
kuormittaa pohjamaata vaikutusajan Tp verran, jolloin maapohja painuu. (Mohamad
2008, s. 1.) Ylikuormituksessa hienorakeiseen maakerrokseen, esimerkiksi savikerrokseen, muodostuu huokosveden ylipainetta, joka vähitellen purkautuu pystysuunnassa
vaikutusajan kuluessa (Stapelfeldt 2006, s. 2). Vaikutusajan T p jälkeen ylikuorma poistetaan ja rakennetaan pitkäaikainen rakenne eli asetetaan vaikuttamaan kuorma p f, joka
vaikuttaa käyttöikänsä ajan. Kuormalla p f + ps on tavoitteena ajassa Tp aikaansaada vähintään tulevan pitkäaikaisen rakenteen ylikuormittamattomassa maapohjassa aiheuttaman konsolidaatiopainuman suuruinen painuma ja mahdollisesti osa sekundääripainumasta, minkä vuoksi kuorman p f ei tulisi aiheuttaa konsolidaatiopainumaa ylikuormitetulla maapohjalla. (Mohamad 2008, s. 2.) Ylikuormitusajan T p tulee olla riittävä, jotta huokosveden ylipaine ehtii kokonaan (tai lähes kokonaan) purkautua ja lasketut
painumat riittävällä tarkkuudella tapahtua (Stapelfeldt 2006, s. 2). Kuvassa 6.5 on esitetty periaate tyypillisestä ylikuormituksen aika-painumakuvaajasta. Kuvassa ei ole huomioitu ylikuormitusrakenteen rakentamis- ja purkuaikaa sekä tulevan rakenteen rakentamisaikaa. Laskelmissa rakentamis- ja purkutöiden oletetaan kasvattavan ja pienentävän kuormaa likimain lineaarisesti, vaikka työt tapahtuvat todellisuudessa portaittain.
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Kuva 6.5. Tyypillinen aika-painumakuvaaja ylikuormituksessa (Stapelfeldt, s. 3, muokattu).

6.3 Ylikuormituksen suunnittelu
Ylikuormitusta suunniteltaessa tulee huolehtia, että ylikuormitusrakenteen ja sen lähiympäristön stabiliteetti on riittävä; vähintään 1,5 käytettäessä kokonaisvarmuusmenettelyä ja vähintään 1,0 käytettäessä Eurokoodin mukaista osavarmuusmenettelyä. Ylikuormitusrakenne ei lisäksi saa aiheuttaa liian suuria painumia, painumaeroja ja sitä
kautta vaurioita lähiympäristön rakenteille, esimerkiksi kunnallistekniikan putkille.
Ylikuormitusta varten tulee selvittää maapohjan ominaisuudet pohjatutkimuksin ja
mahdollisuuksien mukaan myös laboratoriokokein. Keskeisiä maapohjan ominaisuuksia
kuvaavia suureita ovat maakerrosten tilavuuspainot ja hienorakeisten maakerrosten painumaparametrit. Lisäksi tulee määrittää hienorakeisten maakerrosten esikonsolidaatiojännitykset, mikäli mahdollista. Myös ylikuormitusrakenteen vaikutusajan Tp ja suuruuden pf + ps tulee olla riittäviä. Vaikutusaika on yleensä noin 3–12 kuukautta tai
enemmän. (Mohamad 2008.) Lisäksi ylikuormitusrakenteen pinta-alan tulee olla tarpeeksi suuri suhteessa tulevan pitkäaikaisen rakenteen pohjan pinta-alaan, jotta ylikuormituksella saadaan riittävä tiivistävä vaikutus ja ylikonsolidaatioaste.

6.4 Ylikuormituksen laadunarviointi
Ylikuormituksen laatua voidaan arvioida saavutetun lopullisen ylikonsolidaatioasteen
avulla. Laadun arviointi ylikonsolidaatioasteella perustuu pitkäaikaisen rakenteen savikerroksessa aiheuttamiin virumiin, sillä konsolidaatiopainuma on jo tapahtunut ylikuormitusvaiheen loppuun mennessä. Virumalla tarkoitetaan pitkän ajan kuluessa maan
raerungossa tapahtuvaa hidasta kokoonpuristumista, ja se on huomattavasti konsolidaatiopainumaa pienempää. Mikäli ylikuormituksella saavutetaan OCR > 1,3; pitkäaikaisen
rakenteen aiheuttamat virumat tavanomaiselle savelle tulevat jäämään käytännön kan-
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nalta merkityksettömiksi (Leoni ym. 2008). Kuvassa 6.6 on esitetty ylikonsolidaatioasteen vaikutus tyypillisen saven virumaan huokosluvun muutosnopeuden avulla; mitä
hitaampi huokosluvun muutosnopeus, sitä pienempi on tuleva viruma. Kuvassa 6.6
alaindeksi nc viittaa normaalikonsolidoituneeseen tilaan. Kerroksellisessa maapohjassa
mahdollisesti olevien kitkamaakerrosten sekä louhe- tai mursketäyttöjen virumat ovat
huomattavasti savikerrosten virumia pienempiä. Mikäli savikerros on esimerkiksi työvaiheista johtuen sekoittunut karkeampaan maa-ainekseen, esimerkiksi hiekkaan tai
louheeseen, sen tuleva viruma on pienempi kuin puhtaan savikerroksen. Ylikuormituksen onnistumista voidaan tarkkailla ylikuormitettavalla alueella ja sen läheisyydessä
tehtävillä siirtymämittauksilla, joista on kerrottu tarkemmin tämän diplomityön tutkimuskohteen yhteydessä.

Kuva 6.6. Ylikonsolidaatioasteen vaikutus saven virumaan (Karstunen 2012, s. 14).

7 Stabiliteetin ja painuman laskenta
7.1 Stabiliteetin laskenta
7.1.1 Yleistä
Stabiliteetin laskentaan käytetään yleensä rajatasapainomenetelmää (Limit Equilibrium
Method), jonka pääperiaatteet ovat seuraavat:
-

sortuman oletetaan tapahtuvan maan sisällä kulkevaa liukupintaa pitkin siten, että maa on murtotilassa liukupinnalla
liukupinnan sijainti ja muoto otaksutaan tunnetuiksi, minkä vuoksi tutkitaan
useita eri liukupintoja
kullekin liukupinnalle lasketaan tasapainon edellyttämä leikkausvastus, jota verrataan maan leikkauslujuuteen, jolloin saadaan varmuuskerroin F
etsitään systemaattisesti pienintä varmuuskerrointa vastaava liukupinta. (RIL
1990, s. 109.)
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Liukupinta voi olla muodoltaan esimerkiksi ympyrä, suoraviivainen, spiraali tai epäsäännöllinen pinta. Käytännössä epäsäännölliset liukupinnat tuottavat usein pienemmän
varmuuskertoimen arvon kuin ympyränmuotoiset, koska liukupinnan pakottamisella
ympyräksi suljetaan pois kaikki muut liukupinnan mahdolliset muodot. Rajatasapainomenetelmää käytettäessä tarkasteltava liukupinta jaetaan yleensä useaan pystysuoraan
lamelliin. Tässä työssä stabiliteetti on laskettu Geocalc-ohjelmalla.

7.1.2 Geocalc-stabiliteettilaskentaohjelma
Tässä työssä Geocalc-ohjelmalla (versio 3.0) suoritetuissa laskelmissa on käytetty GLEmenetelmää (General Limit Equilibrium), koska sen on käytännössä todettu olevan luotettava laskentamenetelmä. GLE-menetelmässä tarkasteltava maapohja jaetaan lamelleihin, joiden avulla lasketaan momenttitasapainoehto. Menetelmässä huomioidaan lisäksi vaakasuuntaisten voimien tasapainoehto ja lamellien väliset leikkausvoimat (ks.
kuva 7.1). Yhteen lamelliin vaikuttavat voimat on esitetty kaavoissa 7.1–7.5.

Kuva 7.1. Lamellin vapaakappalekuva (Krahn 2004, s. 9).
Yhden lamellin pohjalle mobilisoitunut leikkausvoima juoksumetriä kohti voidaan määrittää kaavalla 7.1.
Sm 

L
c   n  u  tan  '
Fm

(7.1)

Lamellin pohjalla vaikuttava normaalivoima määritetään kaavalla 7.2.
W  X R  X L  
P

c L sin  uL tan   sin 

Fm
Fm
m

(7.2)

missä kerroin mα on
m  cos  

sin  tan  '
Fm

(7.3)

Voimatasapainon varmuuskerroin voidaan laskea kaavalla 7.4 ja momenttitasapainon
varmuuskerroin kaavalla 7.5.
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Ff 

cL  P  uL  tan  'cos 
P sin   A

(7.4)

Fm 

c L  P  uL  tan  'R
Wx  Pf  Aa

(7.5)

Kaavoissa 7.1–7.5
Sm on lamellin pohjalle mobilisoitunut leikkausvoima juoksumetriä kohti
[kN/m]
P on lamellin pohjalla vaikuttava normaalivoima juoksumetriä kohti
[kN/m]
L on liukupinnan pituus lamellin pohjalla [m]
c’ on tehokas koheesio lamellin liukupinnalla [kPa]
ϕ’ on maan tehokas kitkakulma [°]
σn = P / L on liukupinnalla vaikuttava normaalijännitys [kPa]
u on huokosvedenpaine [kPa]
Fm on momenttitasapainon varmuuskerroin [-]
Ff on voimatasapainon varmuuskerroin [-]
W on lamellin paino juoksumetriä kohti [kN/m]
XR on leikkausvoima lamellin oikealla puolella [kN/m]
XL on leikkausvoima lamellin vasemmalla puolella [kN/m]
α on lamellin pohjan kaltevuuskulma [°]
A on ulkoisten vedenpainevoimien resultantti [kN/m]
a on resultantin A kohtisuora etäisyys kiertokeskiöstä [m]
x on lamellin keskipisteen vaakaetäisyys kiertokeskiöstä [m]
f on lamellin pohjan tangentin normaalin kohtisuora etäisyys kiertokeskiöstä [m]
R on momenttivarren pituus [m].
GLE-menetelmässä lamellien väliset leikkausvoimat voidaan esittää yhtälöllä 7.6 (Fredlund ym. 1981).
X  Ef (x)

missä

(7.6)
X on lamellien välisellä pystypinnalla vaikuttava leikkausvoima
E on lamellien välisellä pystypinnalla vaikuttava normaalivoima
λ on vakio
f(x) on voimafunktio

Geocalcissa voimafunktiolle voidaan valita neljä eri muotoa (Cheng 2005, s. 29):
1. f(x) = 1
2. f(x) = sin(x)
3. f(x) = trapetsoidi
4. f(x) = Fredlund-Wilson-Fan funktio.
Tässä työssä voimafunktiolle on käytetty vaihtoehtoa 1, jolloin GLE vastaa luotettavaksi todettua Spencerin menetelmää.
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Hienorakeisiin maakerroksiin kuormituksessa syntyvä huokosveden ylipaine voidaan
huomioida laskelmissa tehokkaalla huokospaineparametrilla ru’, joka kuvaa murtumisen
aiheuttamaa huokosvedenpaineen kasvua ja jota tulee soveltaa tehokkaiden jännitysten
periaatteen kanssa. Murtumisen aiheuttama huokosvedenpaineen kasvu uey voidaan
määrittää kaavalla 7.7, ja se on korkeintaan saven myötöpinnan ja η K0-suoran leikkauspisteen sekä myötöpinnan ja kriittisen tilan suoran leikkauspisteen välinen vaakaetäisyys (p’, q) -tasolla (Vianova Systems Finland Oy 2013). Huokosveden ylipaineen
huomioiminen on suositeltavaa, jottei hienorakeisten maakerrosten lujuutta yliarvioida.
Kerroin ru’ riippuu kitkakulmasta, ja se voidaan määrittää normaalikonsolidoituneelle
savelle kuvan 7.2 avulla. (Länsivaara ym. 2011.) Kuvan 7.2 ratkaisu on tarkkaan ottaen
voimassa vain aktiivivyöhykkeessä, ja passiivivyöhykkeessä NK-alueella savessa kehittyy huokosylipainetta hieman enemmän (Vianova Systems Finland Oy 2013). Geocalcissa ru’ syötetään Material-välilehdellä.
u ey  ru   0

missä

(7.7)
uey on myötömurron aiheuttama huokosvedenpaineen kasvu
σ0’ on tehokas geostaattinen jännitys
φ on kitkakulma.

Kuva 7.2. Normaalikonsolidoituneen saven tehokkaan huokospaineparametrin ru’ riippuvuus kitkakulmasta (Länsivaara 2010).

7.2 Painuman laskenta
7.2.1 Yleistä painumasta
Maapohja painuu aina sitä kuormitettaessa. Painumat voidaan luokitella esimerkiksi
neljään painumalajiin, joita ovat:
- alkupainuma (koheesiomaa ja suljettu tila) tai välitön painuma (kitkamaa ja
avoin tila)
- konsolidaatiopainuma
- sivusiirtymien aiheuttama painuma
- viruma eli sekundääripainuma.
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Alkupainumat tai välittömät painumat tapahtuvat nopeasti ja ovat yleensä suuruudeltaan
niin pieniä, että maanvaraisesti perustettavat rakenteet ehtivät sopeutua niihin rakennusaikana. Sivusiirtymien aiheuttamilla painumilla on merkitystä alueilla, joissa maapohjalla on mahdollisuus siirtyä vaakasuunnassa johonkin suuntaan kuormituksen johdosta.
Tällaisia alueita ovat esimerkiksi merenrantaan tehtävät täyttöalueet. Sivusiirtymien
aiheuttamilla painumilla on merkitystä myös pienen stabiliteetin omaavilla alueilla.
Muissa tapauksissa sivusiirtymien aiheuttamat painumat edellyttäisivät maapohjan olevan lähellä murtotilaa. Virumalla on käytännön merkitystä vain savi-, turve- ja liejukerroksissa. Viruman suuruus riippuu maalajin muodonmuutosominaisuuksista ja kerrospaksuudesta; mitä löysempi ja paksumpi kerros on, sitä enemmän se viruu.
Suomessa maapohja on yleensä kerroksellista, minkä vuoksi pehmeillä maakerroksilla
on hallitseva rooli koko maapohjan deformaatiossa. Kulloinkin esiintyviin painumalajeihin ja painumien suuruuteen vaikuttavat pohjaolosuhteiden lisäksi kuormituksen aiheuttaman lisäjännityksen jakauma, pohjavedenpinnan taso, topografia sekä maakerrosrajojen kaltevuus. Painuman lisäksi maassa tapahtuu aina myös vaakasuuntaisia sivusiirtymiä, joskin ne ovat yleensä painumia pienempiä. Tässä diplomityössä painumat
laskettiin kolmiulotteisella maakerrosgeometrialla Geocalc (versio 3.0) ja PLAXIS 3D ohjelmilla.

7.2.2 Geocalc-painumalaskentaohjelma
Geocalc-painumalaskentaohjelma kolmiulotteisella maakerrosgeometrialla toimii samoilla periaatteilla kuin 2D-laskenta. Ainoa merkittävä ero on se, että kolmiulotteinen
geometria luodaan useasta 2D-leikkauksesta, joiden etäisyys toisistaan syötetään suhteessa ensimmäisen leikkauksen sijaintiin. Varsinainen painumalaskenta toimii yksiulotteisella elementtimenetelmällä, ja painumat lasketaan yksittäisissä pisteissä. Mikäli laskennassa käytetään kolmiulotteista geometriaa, ohjelma interpoloi laskentapisteiden
väliin jäävien alueiden painumat ja tulostaa ne tasa-arvokäyrinä. Tämän työn Geocalcpainumalaskelmissa laskentamenetelmänä on käytetty Janbun tangenttimoduulimenetelmää (ohjelmassa nimellä Ohde-Janbu). Painumat on laskettu vain konsolidaatiopainumina, koska ohjelma ei huomioi virumia. Maakerrosten konsolidaatiotila syötetään ohjelmassa esimerkiksi POP:n tai OCR:n avulla.
Ohjelmassa huokosveden ylipaineen muodostuminen lasketaan elementtimenetelmällä
perustuen Terzaghin (1943) yksiulotteiseen konsolidaatioyhtälöön (kaava 7.8, miinusmerkkiä edeltävä osa). Perusteoriaan on tehty lisäys (kaava 7.8, miinusmerkin jälkeinen
osa), joka mahdollistaa ajan myötä muuttuvien kuormien (kuormahistorian) huomioimisen laskelmissa. Elementtiverkko muodostetaan kaksisolmuisista lineaarisista janaelementeistä. (Vepsäläinen ja Takala 2004.) Ohjelmassa konsolidaation differentiaaliyhtälö
on:
cv

 2 u z, t  u z, t  qz, t 


t
t
z 2

missä

u on huokosveden ylipaine syvyydellä z ajanhetkellä t [kPa]
z on syvyyskoordinaatti [m]
t on aika konsolidaatioprosessin alusta [a]
cv on pystysuuntainen konsolidaatiokerroin [m2/a]
q on pystysuuntainen jakautunut lisäkuorma syvyydellä z [kPa]

(7.8)

44
Ohjelmassa yhtälö 7.8 muunnetaan elementtimenetelmäyhtälöiksi Galerkinin menetelmän avulla, ja aikaintegrointi suoritetaan implisiittisellä differenssimenetelmällä ratkaisun suppenevuuden vuoksi. Ratkaisuksi saadaan huokosveden ylipaine elementtien jännityspisteissä syvyyden ja ajan funktiona. Ratkaisua varten tarvitaan huokosveden ylipaineen alkuehto, joka on esitetty kaavassa 7.9. Tehokkaan jännitystilan muutos maapohjassa lasketaan kaavalla 7.10. Ajan kuluessa tehokas jännitystila kasvaa yhtä paljon
kuin huokosveden ylipaine pienenee. Ohjelmassa maapohjan tehokkaat pystyjännitykset
määritetään kaavalla 7.11. (Vepsäläinen ja Takala 2004.)
uz, t  0   z ( z )

(7.9)

 z z, t   uz, t 

(7.10)

 z z, t    0   z z, t 

(7.11)

joissa

Δσz on kokonaispystyjännityslisäys syvyydellä z [kPa]
Δσz’ on tehokas pystyjännityslisäys syvyydellä z ajanhetkellä t [kPa]
Δu on huokosveden ylipaineen muutos syvyydellä z ajanhetkellä t [kPa]
σz’ on tehokas pystyjännitys syvyydellä z ajanhetkellä t [kPa]

Maapohjassa syvyydellä z vaikuttava lisäjännitys riippuu maanpinnalla vaikuttavan
kuorman jakaumasta sekä kuormitusalueen laajuudesta. Tämän työn Geocalcpainumalaskelmissa on käytetty sekä tasaisia suorakaidekuormia että lineaarisesti kasvavia kuormia, jotka ohjelma jakaa suorakaiteen muotoisiksi tasaisesti jakautuneiksi
osakuormiksi. Suorakaidekuorman nurkkapisteen alla (kuva 7.3) pystysuuntainen lisäjännitys saadaan laskettua kaavalla 7.12 (RIL 1985, s. 321). Pystysuuntaisen lisäjännityksen jakauma mielivaltaisessa pisteessä kuormitusalueen sisällä tai ulkopuolella saadaan superpositioperiaatetta käyttämällä.

Kuva 7.3. Suorakaidekuorma (Vepsäläinen ja Takala 2004, muokattu).
 z 

missä

p 
lb
lbz  1
1 
 2  2 

arctan
2 
zR3 R3  R1
R2 

Δσz on kuormasta p aiheutuva lisäjännitys [kPa]
p on alueelle A tasaisesti jakautunut pintakuorma [kPa]
z on syvyyskoordinaatti [m]
l on kuorman sivumitta x-suunnassa [m]

(7.12)
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b on kuorman sivumitta y-suunnassa [m]
R1  l 2  z 2 [m]
R2  b 2  z 2 [m]
R1  l 2  b 2  z 2 [m]
kulmat ovat radiaaneissa.

Janbun (1967) tangenttimoduulimenetelmässä tangenttimoduuli M lasketaan seuraavilla
yhtälöillä:
1 1

 
M 1  m1 v  z 
v 

normaalikonsolidoitunut osa, σz’ > σc’

(7.13)

ylikonsolidoitunut osa, σ0’ < σz’ < σc’

(7.14)

1  2

 
M 2  m2 v  z 
v 

Janbun (1967) tangenttimoduulimenetelmän pystymuodonmuutokset määritetään normaalikonsolidoituneelle (NK) osalle yhtälöillä 7.15–7.16 ja ylikonsolidoituneelle (YK)
osalle yhtälöillä 7.17–7.18.
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NK-osa, σz’ > σc’, β1 ≠ 0

(7.15)

NK-osa, σz’ > σc’, β1 = 0

(7.16)

YK-osa, σ0’ < σz’ < σc’, β2 ≠ 0

(7.17)

YK-osa, σ0’ < σz’ < σc’, β2 = 0

(7.18)

Kaavoissa 7.13–7.18
M1 on normaalikonsolidoituneen osan tangenttimoduuli [kPa]
M2 on ylikonsolidoituneen osan tangenttimoduuli [kPa]
m1 on normaalikonsolidoituneen osan moduuliluku [-]
m2 on ylikonsolidoituneen osan moduuliluku [-]
β1 on normaalikonsolidoituneen osan jännityseksponentti [-]
β2 on ylikonsolidoituneen osan jännityseksponentti [-]
εz1 on normaalikonsolidoituneen osan pystymuodonmuutos [%]
εz2 on ylikonsolidoituneen osan pystymuodonmuutos [%]
σz’ on tehokas pystyjännitys [kPa]
σc’ on esikonsolidaatiojännitys [kPa]
σ0’ on tehokas geostaattinen jännitys [kPa]
σv = 100 kPa on vertailujännitys
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Pystymuodonmuutokset lasketaan elementtien jännityspisteissä ja konsolidaatiopainuma
yhdessä laskentapisteessä saadaan summaamalla elementtikohtaiset pystysiirtymät kaavan 7.19 mukaisesti (Vepsäläinen ja Takala 2004).
E

S c t     zi Lei

(7.19)

i 1

missä

Sc(t) on konsolidaatiopainuma laskentapisteessä ajanhetkellä t [mm]
E on elementtien lukumäärä yhdessä laskentapisteessä [-]
εzi on elementin i pystymuodonmuutos [%]
Lei on elementin i pituus [mm]

7.2.3 PLAXIS 3D -elementtimenetelmäohjelma
PLAXIS 3D on finiittielementtimenetelmään perustuva kolmiulotteinen laskentaohjelma, jolla tarkasteltava maapohja jaetaan 10-solmuisiin tetraedrin muotoisiin elementteihin, joiden sisällä on neljä Gaussin pistettä. Ohjelma laskee siirtymät ja muodonmuutokset solmupisteissä sekä jännitysten ja huokosvedenpaineen arvot Gaussin pisteissä.
(Brinkgreve ym. 2013a.) Ohjelmalla voidaan siis Geocalcista poiketen laskea sivusiirtymiä. Periaate PLAXIS 3D:n elementeistä on esitetty kuvassa 7.4, johon solmupisteet
on merkitty palloilla ja Gaussin pisteet rasteilla. Periaate ohjelman elementtiverkosta on
esitetty kuvassa 7.5.

Kuva 7.4. PLAXIS 3D:n 10-solmuinen elementti (Brinkgreve ym. 2013a, s. 41).

Kuva 7.5. Plaxis 3D:n elementtiverkko (Brinkgreve ym. 2013b, s. 16).
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Ohjelmassa finiittielementtimenetelmän tasapainoyhtälö ja konsolidaatioon liittyvät
jatkuvuusyhtälöt on yhdistetty matriisimuotoon tehokkaiden jännitysten periaatteella.
Matriisimuotoinen yhtälö ratkaistaan askel askeleelta aikahyppäyksin Δt etenevällä integroinnilla. Eri maalajien ja materiaalien mallintamiseen PLAXIS 3D käyttää materiaalimalleja. Tässä työssä louhetäyttöjen käyttäytymistä on mallinnettu Hardening Soil
small -mallilla, savikerrosta Soft Soil -materiaalimallilla sekä siltti/hiekka- ja moreenikerrosta Hardening Soil -materiaalimallilla, jotka kaikki ovat myötölujittuvia malleja. Seuraavaksi on esitelty työn kannalta olennaisimmat materiaalimallit eli Hardening
Soil small ja Soft Soil.
Hardening Soil small (HS small) on elastoplastinen myötölujittuva materiaalimalli,
jota käytetään yleensä kitkamaiden sekä louhe- ja mursketäyttöjen mekaanisen käyttäytymisen mallintamiseen, mutta sitä voidaan tietyissä tilanteissa käyttää myös savien
mallintamiseen. Poikkeuksena Hardening Soil (HS) -malliin nähden HS small huomioi
maan jäykkyyden epälineaarisen pienenemisen toistokuormituksessa muodonmuutostason kasvaessa, mikä huomioidaan mallissa suureilla G0ref ja γ0.7. Muilta osin HS small
vastaa HS-mallia. Mallin toiminta perustuu deviatorisen jännityksen q ja pystysuuntaisen muodonmuutoksen ε1 hyperboliseen suhteeseen. Materiaalin murtuminen mallissa
määräytyy Mohr-Coulombin murtokriteerin mukaan. (Brinkgreve ym. 2013c.)
Mallissa maan murtotilaa kuvataan koheesiolla c [kPa], kitkakulmalla φ [°] sekä dilataatiokulmalla ψ [°]. Mallin muut olennaiset parametrit on esitetty alla, ja osaa jäykkyysparametreista on havainnollistettu kuvassa 7.6.
m = jännitystason jäykkyysriippuvuuden voimakkuuden kerroin [-]
E50ref = sekanttijäykkyys avoimesta kolmiaksiaalikokeesta [kPa]
Eoedref = tangentiaalijäykkyys ödometrikokeen kaltaisesta primäärisestä puristuksesta [kPa]
Eurref = jäykkyys toistokuormituksessa käytännön muodonmuutostasolla (ε
≈ 10-3…10-2) [kPa]
νur = Poissonin luku toistokuormituksessa [-]
G0ref = leikkausmoduuli hyvin pienellä muodonmuutostasolla (ε < 10 -6)
[kPa]
γ0.7 = leikkausmuodonmuutos, kun leikkausmoduuli on pienentynyt tasolle
0,722 hyvin pienen muodonmuutostason leikkausmoduulista. (Brinkgreve
ym. 2013c.)

Kuva 7.6. Hardening Soil small -materiaalimallin jäykkyysparametreja (Brinkgreve ym.
2013c).
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Soft Soil (SS) on normaalikonsolidoituneiden savien, turpeiden ja liejujen mekaanisen
käyttäytymisen mallintamiseen soveltuva materiaalimalli. Malli huomioi maan jäykkyyden aikariippuvuuden, erottaa primääri- ja toistokuormituksen, muistaa esikonsolidaatiojännityksen sekä mallintaa materiaalin murtumisen Mohr-Coulombin murtokriteerin mukaan. Mallin toiminta perustuu tilavuudenmuodonmuutoksen ε v ja tehokkaan
keskimääräisen jännitykseen p’ logaritmiseen yhteyteen sekä primääri- että toistokuormituksessa kaavojen 7.20 ja 7.21 mukaisesti. Soft Soil ei huomioi virumaa. (Brinkgreve
ym. 2013 c.)

 p 

0 
p 

 v   v0   * ln 

primäärikuormitus, NK-osa

 p 
 toistokuormitus, YK-osa
0 
p 

 ve   ve0   * ln 

(7.20)

(7.21)

Mallissa maan murtotilaa kuvataan koheesiolla c [kPa], kitkakulmalla φ [°] sekä dilataatiokulmalla ψ [°]. Muita keskeisiä parametreja ovat:
λ* = muunneltu puristusindeksi, NK-osan jäykkyyttä kuvaava suure [-]
κ* = muunneltu paisumisindeksi, YK-osan jäykkyyttä kuvaava suure [-]
νur = Poissonin luku toistokuormituksessa [-]
K0nc = vaakasuuntainen maanpainekerroin NK-osalle [-]
M = K0nc-parametri.
Mitä pienempiä kertoimet λ* ja κ* ovat, sitä jäykempää mallinnettava maalaji on NK- ja
YK-alueilla. Kuvassa 7.7 on esitetty materiaalin kolmiulotteinen myötöpinta tehokkaassa pääjännitysavaruudessa.

Kuva 7.7. Materiaalin myötöpinta Soft Soil -mallissa (Brinkgreve ym. 2013c, s. 90).
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8 Maanvaraiset perustamistavat
8.1 Yleistä
Maanvaraisia perustuksia käytetään yleensä alueilla, joiden maapohja koostuu karkearakeista maalajeista ja moreeneista (B3 2003, s. 15). Maanvaraiset perustukset voidaan karkeasti jakaa antura- ja laattaperustuksiin. Anturaperustukset voidaan vielä erikseen jakaa pilari- ja perusmuurianturoihin. Maanvaraisperustuksen pohjamaana voi olla
luonnontilainen maapohja, vahvistettu maapohja tai rakennettu maapohja eli vaihdettu
maa tai maanpinnalle tehty täyttö. (Rantamäki ja Tammirinne 1984, s. 32, 33.) Maanvaraiset perustukset voidaan toteuttaa joko riittävästi raudoitetusta paikallavaletusta betonista tai betonielementeistä.

8.2 Tyypillisimmät maanvaraiset perustustyypit
8.2.1 Pilarianturat
Pilarianturoita käytetään useimmiten silloin, kun rakennuksen rungon kantavina rakenteina toimivat pilarit (Rantamäki ja Tammirinne 1984, s. 32). Pilarianturan koko määräytyy pilarilta jakautuvan kuorman sekä anturan alapuolisen maapohjan lujuuden ja
kokoonpuristuvuusominaisuuksien perusteella (Kimmerling 2002, s. 5). Pilarianturan
minimikoko on 0,4 x 0,4 m2 ja minimiperustamissyvyys 0,5 m (RIL 2009, s. 99). Pilarianturan paksuus ja raudoitus määräytyvät puolestaan riittävän rakenteellisen kapasiteetin perusteella, ja rakennesuunnittelija määrittelee ne. Jos viereisiä anturoita joudutaan
sijoittamaan eri korkeustasoille, saa vierekkäisten anturoiden reunojen välinen kaltevuus
olla enintään 1:3 (Rantamäki ja Tammirinne 1984). Pilarianturat (kuva 8.1) soveltuvat
myös vaihteleviin perustamistasoihin.

Kuva 8.1. Pilariantura (Kimmerling 2002, s. 5).

8.2.2 Perusmuurianturat
Perusmuurianturoita käytetään yleensä silloin, kun rakennuksen rungon kantavina rakenteina toimivat seinät. Perusmuurianturan minimileveys on 0,3 m ja minimiperustamissyvyys 0,5 m (RIL 2009, s. 99). Perusmuurianturan pituus on vähintään 5-kertainen
leveyteen verrattuna. Perusmuurianturan paksuus ja raudoitus määräytyvät vastaavalla
tavalla kuin pilarianturalla, joskin mitoitus tehdään tasojännitystilassa anturan juoksumetriä kohti. (Kimmerling 2002, s. 6.) Kuvassa 8.2 on esitetty tyypillinen perusmuuriantura.
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Kuva 8.2. Perusmuuriantura (Kimmerling 2002, s. 6).

8.2.3 Yhtenäiset laattaperustukset
Yhtenäisiä laattaperustuksia käytetään, kun maapohjan geotekninen kantavuus on liian
pieni anturaperustuksille tai anturoiden välit tulisivat niin pieniksi, että käytännön ja/tai
taloudellisten syiden vuoksi on järkevämpää suunnitella ja toteuttaa anturat yhtenäiseksi
laattaperustukseksi. Yhtenäinen laatta jakaa kantavilta rakenteilta tulevat kuormat suuremmalle pinta-alalle, minkä vuoksi rakennuksen tai rakenteen keskimääräinen pohjapaine pienenee ja varmuus maapohjan murtumista vastaan kasvaa. (RIL 1986, s. 147.)
Laattaperustuksen minimiperustamissyvyys on 0,3…0,5 m (RIL 2009, s. 99). Laattaperustuksia voidaan käyttää karkearakeisten maapohjien lisäksi perustettaessa jäykkien
silttien tai savien tai löyhien hiekkatäyttöjen varaan. Laattaperustuksia tulee välttää tiheään rakennetuilla kaupunkialueilla, koska laattaperustusten viereen rakentaminen
saattaa muuttaa huomattavasti laatan toimintatapaa. (B3 2003, s. 18.) Yhtenäisiä laattaperustuksia voidaan käyttää myös kitkamaa- sekä louhe- tai mursketäyttöalueilla maanvaraisissa kerrostaloissa, mikäli laatta tehdään riittävän paksuksi. Laattaperustus kantaa
runkopilareita tai -seiniä kummassakin suunnassa tai laatan yläpinnalle tasaisesti jakautunutta kuormaa. Se voi myös samanaikaisesti toimia alimman kerroksen lattiana. Laattaperustuksen suurimmat hyödyt suhteessa anturaperustuksiin ovat kyky toimia siltana
laatan alapuolisten pehmeämpien kohtien yli, kyky vastustaa suuria tasaisia painumia
sekä kyky vastustaa epätasaisia painumia ja sivusiirtymiä. Tällöin laatassa tulee olla
riittävä raudoitus ja laatan paksuuden tulee olla tarpeeksi suuri. Yhtenäisen laatan käyttö
perustamistapana on yleensä taloudellista silloin, kun erillisten anturoiden pohjien peittämä yhteispinta-ala olisi yli 50 % koko rakenteen alapuolisesta maapinta-alasta. (Kimmerling 2002, s. 10.) Laattaperustukset ovat usein reunavahvistettuja. Kuvassa 8.3 on
esitetty tyypillinen laattaperustus.
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Kuva 8.3. Laattaperustus (Kimmerling 2002, s. 10).

8.3 Mitoitusrajatilat
Maanvaraisten perustusten mitoituksessa tulee huomioida seuraavat rajatilat (RIL 2009,
s. 99):
- kokonaisstabiliteetin menetys
- kantokestävyyden menetys, lävistysmurto, pusertuminen
- liukumurtuma
- maapohjan ja rakenteen yhdistetty murtuminen
- perustuksen liian suuresta siirtymästä johtuva rakenteellinen murto
- liian suuret painumat
- paisumisesta, roudasta tai muista syistä johtuva liian suuri nousu
- värähtelyt, joita ei voida sallia.
Tässä työssä keskitytään edellä mainituista rajatiloista pääasiallisesti painumien, sivusiirtymien ja stabiliteetin laskentaan.

8.4 Maanvaraisten perustusten riittävä stabiliteetti ja sallitut
siirtymät
8.4.1 Riittävä stabiliteetti
Maanvaraisen perustuksen stabiliteetti tulee laskea lähellä merenrantaa olevilla louhetäyttöalueilla. Erityishuomio tulee kiinnittää maapohjassa oleviin ohuisiin hienorakeisiin maakerroksiin, joissa leikkauslujuus on alhainen. Stabiliteetti tulee tällaisilla alueilla laskea ei-ympyränmuotoista liukupintaa käyttäen, koska ympyränmuotoisen liukupinnan käyttäminen todennäköisesti yliarvioisi todellista varmuutta selvästi. (RIL 2009,
s. 103, 184.) Mikäli stabiliteetin laskentaan käytetään kokonaisvarmuusmenettelyä, tulee kokonaisvarmuuden stabiliteettimurtoa vastaan olla vähintään 1,8 (B3 2003, s. 14).
Jos taas käytetään voimassa olevan Eurokoodin mukaista osavarmuusmenettelyä, varmuuden tulee olla vähintään 1,0.

8.4.2 Sallitut siirtymät
Maanvaraiset perustukset tulee suunnitella siten, etteivät niiden painumien ja painumaerojen aikaansaamat muodonmuutokset aiheuta rakenteisiin haitallisia jännityksiä. Rakennusten ja rakenteiden kallistumat, kulmakiertymät ja kokonaispainumat on liittyvien
rakenteiden, putkijohtojen, terveellisyyden, työskentely- ja asumismukavuuden ja ulkonäkösyiden vuoksi rajoitettava kohtuullisiksi. Taulukossa 8.1 on esitetty suuntaa antavia
raja-arvoja maanvaraisten perustusten siirtymille. Taulukon arvot on määritelty ehdoksi
tavanomaisten rakennusten kantavien ylärakenteiden käyttökelpoisuudelle, eivätkä täten
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koske rakenteita, joille asetetaan erityisvaatimuksia. Rakenteiden vaakasiirtymien maksimiarvoksi voidaan normaalisti sallia enintään kolmasosa taulukon arvoista. Rakennuksen vaipan tiiviysvaatimukset ja muut toimivuusvaatimukset voivat joskus edellyttää
pienempiä siirtymien raja-arvoja, kuin mitä kyseisessä taulukossa on esitetty. Taulukon
8.1 arvoja käytettäessä tulee huomioida, että rakenteisiin saattaa muodostua pieniä esteettisiä haittoja, etenkin kantaviin rakenteisiin liittyvissä ei-kantavissa rakenteissa.
(RIL 2009, s. 57.)
Taulukko 8.1. Rakennusten kokonaispainumien ja kantavien rakenteiden kulmakiertymien suuntaa-antavia raja-arvoja (RIL 2009, s. 57).
Kulmakiertymien raja-arvojen vaihteluväli
Rakennetyyppi

Kokonaispainuman

Karkearakeinen

Hienorakeinen

raja-arvot [mm]

maapohja

maapohja

Massiiviset jäykät rakenteet

100

1/250…1/200

1/250…1/200

Staattisesti määrätyt rakenteet

100

1/400…1/300

1/300…1/200

- Puurakenteet

100

1/400…1/300

1/300…1/200

- Teräsrakenteet

80

1/500…1/200

1/500…1/200

- Muuratut rakenteet

40

1/1000…1/600

1/800…1/400

- Teräsbetonirakenteet

60

1/1000…1/500

1/700…1/350

- Teräsbetonielementtirakenteet

40

1/1200…1/700

1/1000…1/500

- Teräsbetonikehärakenteet

30

1/2000…1/1000

1/1500…1/700

Staattisesti määräämättömät rakenteet:

Taulukon 8.1 arvot koskevat rakenteiden käytönaikaista painumaa, koska rakenteet ehtivät jäykkyytensä ja yhteistoimintansa avulla sopeutua rakentamisen aikana tapahtuviin
painumiin, mikäli ne pysyvät kohtuullisina. Käytännössä tilaajalla on lopullinen valta
päättää rakenteen käytönaikaiset siirtymärajat. Rakennesuunnittelija määrittelee puolestaan, millaisilla perustus- ja rakenneratkaisuilla siirtymärajoihin on mahdollista päästä.
Geoteknikon on puolestaan määritettävä, millä toimenpiteillä pohjamaa saadaan sellaiseksi, jottei perustettaviin rakenteisiin synny painumien, sivusiirtymien tai muiden
maamekaanisten ilmiöiden johdosta liian suuria jännityksiä ja muodonmuutoksia. Geoteknikon ja rakennesuunnittelijan tulee edellä mainittujen syiden vuoksi tehdä tiivistä
yhteistyötä perustusrakenteiden suunnitteluun liittyen.
Maanvaraiset perustukset painuvat aina jonkin verran yläpuolisilta rakenteilta siirtyvien
kuormien vaikutuksesta. Painumat voivat olla tasaisia, mutta useimmiten ne muodostuvat epätasaisiksi aiheuttaen kulmakiertymiä ja kallistumia. Tasainen painuma vaurioittaa harvoin perustuksia, mutta voi olla muuten haitaksi, esimerkiksi heikentää rakennuksen toimivuutta ja rikkoa putkiliitäntöjä. Rakenteissa esiintyvät vauriot ovat pääsääntöisesti seurausta painumaeroista ja niiden aiheuttamista kallistumista ja kulmakiertymistä. (Rantamäki ja Tammirinne 1984, s. 35.) Painumaerot saattavat aiheuttaa perustusten ja yläpuolisten rakenteiden halkeilua, saumojen aukeamista ja ulkonäköhaittoja.
Erityisen vaativia rakenteita (geotekninen luokka GL3) suunniteltaessa tulee painuma-
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erojen aiheuttamat lisäjännitykset huomioida ylärakenteen mitoituksessa. (RIL 2009, s.
57.) Kuvassa 8.4 on havainnollistettu painumia, kulmakiertymiä ja kallistumia.

Kuva 8.4. Painuma, kallistuma ja kulmakiertymä (RIL 2004).

8.5 Esimerkki louhetäytöstä
Tampereen Lapinniemeen tontille 2/970 1990-luvun alussa rakennettu 5–6 -kerroksinen
asuinkerrostalo As. Oy Lapinniemen Kajuutta (kuvat 8.5 ja 8.6, punainen nuoli) on perustettu maanvaraisilla perusmuurianturoilla Näsijärveen tehdyn lohkareisen täytön varaan, jota yksinkertaisuuden vuoksi tässä työssä kutsutaan louhetäytöksi. Kuvaan 8.5 on
merkitty oranssilla rantaviivan likimääräinen sijainti (vuonna 1966) ennen louhetäytön
tekemistä.

Kuva 8.5. Lapinniemi, Tampere (Fonecta).
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Kuva 8.6. As. Oy Lapinniemen Kajuutta (Fonecta, muokattu ilmakuva).
Kuten kuvasta 8.5 ilmenee, kohde sijaitsee kokonaan Lapinniemen vanhan rantaviivan
(1966) ulkopuolella täytetyllä vesialueella. Pohjatutkimusvaiheessa maanpinta oli noin
tasolla +98,2…+98,7 eli noin 3 m viereisen Näsijärven ylivedenpinnan +95,4 yläpuolella. Pohjavedenpinnan oletetaan myötäilevän Näsijärven vedenpintaa. Tutkimustulosten
mukaan täyttö on lohkareista, ja lohkareiden välissä oleva hienompikin aines on routimatonta tehtyjen rakeisuusmäärityksien perusteella. Tutkimustulosten mukaan maanpinnasta alkaen on 10…15 metrin syvyydelle ulottuva louhetäyttökerros, jonka alapuolella on kallioon asti ulottuva moreenikerros. Kallionpinta viettää melko jyrkästi pohjoiseen, ja tontin pohjoisreunalla louhetäytön ja moreenin välissä on mahdollisesti ohut
silttikerros, joka on kuitenkin kokoonpuristunut tiiviiksi louhetäytön painosta. (Helovuo
1990.) Kuvassa 8.7 on esitetty länteen päin osoittava etelä-pohjoissuuntainen pohjatutkimusleikkaus kohteesta.
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Kuva 8.7. Pohjatutkimusleikkaus kohteesta (Helovuo 1990, muokattu).
Louhetäyttö tehtiin veteen pengertämällä, jonka jälkeen se pudotustiivistettiin. Ennen
pudotustiivistystä louhetäyttöä poistettiin noin tasolle +95,5. Pudotustiivistyksen yhteydessä tehtyjen hidastuvuusmittausten perusteella syvyysvaikutuksen todettiin olevan
vähintään 7-9 metriä. Tiivistystason yläpuoli täytettiin myöhemmin samalla materiaalilla noin 2 metrin paksuudelta kerroksittain täryttämällä tiivistäen. Ennen perustusten
rakentamista louhetäytön päälle tehtiin 1 metrin paksuinen kerros sekarakeisesta luonnonsorasta. (Helovuo 1990.)
Edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta maanvaraiset anturat valittiin suositelluksi
perustamistavaksi, ja sallitun pohjapaineen arvona on käytetty 600 kPa (Helovuo 1990).
Perustamistapalausunnon (Helovuo 1990) mukaan anturoiden vähimmäisleveyden tuli
olla vähintään 0,6 m. Tämänhetkisen tiedon perusteella rakennus on säilynyt käyttökelpoisena eikä perustuksien painumasta aiheutuvaa halkeilua ole tiettävästi esiintynyt.

9 Tutkimuskohteet – Saukonpaaden tontit 6 ja 7
9.1 Sijainti, yleistiedot ja työn tavoite
Tämän diplomityön tutkimuskohteina olivat Helsingin Jätkäsaaren Saukonpaaden tontit
6 ja 7 korttelissa 20029. Tonteille on suunniteltu rakennettaviksi kaksi 7-kerroksista
asuinkerrostaloa, As. Oy Helsingin Loisto ja As. Oy Helsingin Kompassi. Sekä Loisto
että Kompassi koostuvat kahdesta osasta, A-talosta ja B-talosta. Lisäksi rakennusten
keskelle on suunniteltu yhteinen maanalainen parkkihalli, jonka päälle tulee korotettu
sisäpiha. Rakennusten tulevat sijainnit on esitetty likimääräisesti kuvissa 9.1 ja 9.2 sekä
kerrospinta-alat taulukossa 9.1. Tämän työn tavoitteena oli selvittää painuma-, sivusiirtymä- ja stabiliteettilaskelmin, voidaanko kyseiset rakennukset perustaa maanvaraisesti.
Lisäksi työssä arvioitiin laadukkaasta esirakentamisesta ja maanvaraisperustamisesta
aiheutuvia hyötyjä eri osapuolille. Kohteiden rakennesuunnittelijalta saatujen perustussuunnitelmien mukaan Loiston A- ja B-taloille on alustavasti suunniteltu yhteiset ja
Kompassin A- ja B-taloille erilliset maanvaraiset perusmuurianturat.
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Kuva 9.1. Tutkimuskohteiden sijainti kartalla (merkitty punaisella, Helsingin karttatietopalvelu).

Kuva 9.2. As. Oy Helsingin Loisto ja As. Oy Helsingin Kompassi (Arkkitehtuuritoimisto
B & M Oy 2013, s. 3, muokattu).
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Taulukko 9.1. Loiston ja Kompassin kerrospinta-alat (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
2013).
Rakennus

Kerrospinta-ala [k-m2]

As. Oy Helsingin Loisto

5005

As. Oy Helsingin Kompassi

5008

9.2 Pohjasuhteet
Tontin 6 pinta-ala on noin 1809 m2 ja tontin 7 noin 2158 m2. Tonteilla 6 ja 7 (kuva 9.3)
on tehty eri aikoina pohjatutkimuksia. Tonteilla sekä niiden läheisyydessä tutkimuspisteiden väli on vanhan louhetäytön puolella noin 10…20 metriä ja uuden louhetäytön
puolella noin 18…50 metriä. Ramboll Finland Oy suoritti 10.8.2012 pintavaaituksen,
jonka mukaan maanpinta vaihtelee välillä +1,7…+2,2 ja on keskimäärin noin +2,0. Alueen maapohja (kuva 9.4) koostuu noin 18–20 metriä paksusta louhetäytöstä. Käytetyn
louheen raekoko määräytyi sen mukaan, millaista louhetta oli saatavilla, ollen pääosin
#0…300 mm. Mikäli raekokojakaumaltaan erilaista louhetta olisi ollut saatavilla, oli
louhetäytön raekokojakauma suunniteltu seuraavanlaiseksi (Havukainen ja Nyman
2012):
- tason -5,0 alapuolella raekoko #0…>1000 mm
- tasovälillä -5,0…+1,0 raekoko #0…1000 mm
- tasovälillä +1,0…2,0 raekoko #0…300 mm.
Täyttö on tehty päätypengerryksenä kahdessa osassa, vuosina 1988 (vanha louhetäyttö)
ja 2010 (uusi louhetäyttö). Vuonna 2010 tonttien louhetäyttö pudotustiivistettiin, jonka
jälkeen louhetäytön päätyluiskat eroosiosuojattiin (kuva 9.5).

Kuva 9.3. Asemakaavaote (muokattu).
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Kuva 9.4. Tutkimusalueen maapohja, luoteeseen osoittava lounas-koillinen-suuntainen
periaateleikkaus likimain tonttien keskeltä.

Kuva 9.5. Uuden louhetäytön päätyluiskan eroosiosuojaus.
Ennen louhetäytön tekemistä merenpohjassa on ollut korkeintaan noin 10 metriä paksu
savikerros, joka on ruopattu pois. Ruoppauksen toteumatiedon ja alueella tehtyjen pohjatutkimusten perusteella savea on kuitenkin jäänyt linssimäisesti merenpohjaan ennen
louhetäytön tekemistä, lähinnä louhetäytön uudemman osan alle (kuvat 9.4 ja 9.6). Päätypengertämisen johdosta savilinssien yläosat ovat oletettavasti leikkautuneet ja savi on
levittynyt ohuempana kerroksena laajemmalle alueelle. Työvaiheista johtuen savi on
myös oletettavasti osittain sekoittunut sekä louheeseen että alapuoliseen noin 3…8 metriä paksuun siltti- tai hiekkakerrokseen. Pohjatutkimusten perusteella siltti- tai hiekkakerroksen alapuolella on noin 2…10 metriä paksu moreenikerros, jonka alapuolella on
kallionpinta. Syvimmillään kallionpinta on jopa tason -40 alapuolella. Pohjavedenpinnan oletetaan noudattavan merivedenpinnantasoa.
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Kuva 9.6. Ote koilliseen osoittavasta luode-kaakko-suuntaisesta pohjatutkimusleikkauksesta tontin 6 lounaisrajan kohdalta.
Työvaiheiden seurauksena louhetäytön ja siltti- tai hiekkakerroksen väliin on siis muodostunut silttiin/hiekkaan ja louheeseen sekoittunut, puhdasta savea huomattavasti paremman vedenläpäisevyyden omaava ohut savinen maakerros, jonka tarkasta sijainnista,
laajuudesta ja paksuudesta ei ole tietoa. Laskelmissa kyseinen kerros on mallinnettu
puhtaana savena, koska saven kokoonpuristumisominaisuudet ovat määrääviä kyseisen
kerroksen painumien ja sivusiirtymien kannalta. Koska uusi louhetäyttö tehtiin vuonna
2010 ja ylipengerrys aloitettiin vuoden 2013 alussa, savikerroksen paremmasta vedenläpäisevyydestä johtuen uusi louhetäyttö on oletettavasti ehtinyt mobilisoida aiheuttamansa jännitykset savikerrokseen ja huokosveden ylipaine on ehtinyt mitä todennäköisimmin poistua. Tämän vuoksi kyseinen savikerros on oletettu normaalikonsolidoituneeksi ennen ylikuormitusta. Savikerroksesta ei ole otettu louhetäytön tekemisen jälkeen häiriintymätöntä maanäytettä kokoonpuristumisominaisuuksien selvittämiseksi,
koska onnistuneen häiriintymättömän maanäytteen ottaminen olisi ollut käytännössä
mahdotonta.

9.3 Suoritetut esirakentamistoimenpiteet
9.3.1 Pudotustiivistys
Uuden louhetäytön tekemisen jälkeen tonttien 6 ja 7 vanha ja uusi louhetäyttö tiivistettiin samalla kertaa pudotustiivistämällä vuonna 2010 (kuva 9.7). Pudotustiivistyksen
tiivistymisvaikutuksen arvioitiin ulottuvan noin 15 metrin syvyydelle maanpinnasta.
Pudotustiivistys oli Ramboll Finland Oy:n suunnittelema, ja se tehtiin kahdessa vaiheessa; primääri- ja sekundäärivaiheessa. Pudotustiivistyksen syvyysvaikutusta arvioitaessa
louheelle käytettiin Lukasin kaavan (kaava 5.1) kertoimen k arvoa 0,75.
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Kuva 9.7. Uuden louhetäytön pudotustiivistys (Fonecta, muokattu ilmakuva).
Primäärivaiheessa käytettiin 25 tonnin painoista pudotusjärkälettä, jota pudotettiin 18
metrin korkeudelta 5 m x 5 m ruutuun. Pudotuskierroksia oli 4 kpl, joista 1. kierroksella
tehtiin 3 pudotusta/piste ja muilla kierroksilla 6 pudotusta/piste. Kaikki pudotukset tehtiin ruudun keskelle samaan pisteeseen. Lisäkriteerinä oli, että kahdella viimeisellä pudotuksella järkäleen aiheuttaman painuman tuli olla yhteensä alle 200 mm.
Sekundäärivaiheessa käytettiin 18 tonnin painoista pudotusjärkälettä, jota pudotettiin 10
metrin korkeudelta. Pudotusruudukon kokona käytettiin 2,5 m x 2,5 m. Pudotuskierroksia oli 2 kpl, joista kummallakin tehtiin 3 pudotusta/piste. Lisäkriteerinä oli, että kahdella viimeisellä pudotuksella järkäleen aiheuttaman painuman tuli olla yhteensä alle 100
mm.
Pudotustiivistys sujui suunnitellusti, ja sen yhteydessä tehtyjen PDA-mittausten tulosten
perusteella louhetäyttö todettiin soveltuvaksi maanvaraisten rakennusten pohjaksi.

9.3.2 Ylikuormitus
Pudotustiivistyksen jälkeen tonttien 6 ja 7 maapohja ylikuormitettiin. Ylikuormituksella
pyrittiin poistamaan louhetäytön alle jääneen savikerroksen konsolidaatiopainuma sekä
tiivistämään louhetäytön alaosa, jonne pudotustiivistyksen tiivistävä vaikutus ei ulottunut. Ylikuormitus suoritettiin noin 8 metriä korkeaa ylipengertä käyttäen. Pengermateri-
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aalina on käytetty välivarastoitua louhetta. Ylipenkereen harjan ulkoreuna noudatteli
likimain tonttien 6 ja 7 rajoja, luiskakaltevuus oli noin 1:1 ja harjan korkeustaso noin
+10,0. Pengermateriaalin tilavuuspainoksi oletettiin 20 kN/m3, jolloin maanpintaan aiheutuva kuorma oli arviolta noin 1,3-kertainen suhteessa tulevien rakennusten kuormiin,
noin 160 kPa. Ylipenkereen tilavuus läjitystiiviydessä oli noin 34 000 m3rtr.
Ylipenger rakennettiin tammi-helmikuussa 2013 ja sen rakentamiseen kului noin 45
päivää (noin 0,12 vuotta). Ylikuormitus vaikutti täydellä kuormalla ajan 13.2.201312.5.2014 (noin 1,25 vuotta). Penger purettiin tontin 7 puolelta 12.5.-16.6.2014 välisenä
aikana. Tontin 6 puolelta pengertä ei purettu tuolloin, vaan sen annetaan vaikuttaa siihen
asti, kunnes Loiston pohjatöitä aletaan tehdä. Kuvassa 9.8 on esitetty tonteilla käytetyn
ylipenkereen muoto. Kuten kuvasta näkyy, ylipenkereen keskelle likimain tulevan parkkihallin ja sisäpihan kohdalle on jätetty tyhjä alue.

Kuva 9.8. Ylipenger ylhäältä päin (Google Maps, muokattu).
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Kuva 9.9. Ylipenger.

9.4 Suoritetut siirtymämittaukset
9.4.1 Mittauspisteiden sijainnit ja mittausjärjestelyt
Ylikuormitusaikana tonteilla 6 ja 7 sekä niiden läheisyydessä on tehty siirtymämittauksia. Siirtymämittauspisteet ja niiden tyypit on esitetty instrumentointisuunnitelmassa
(kuva 9.10).
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Kuva 9.10. Tonttien 6 ja 7 instrumentointisuunnitelma selitteineen.
Instrumentointisuunnitelman pisteet PL1–PL8 ovat teräsbetonisia painumamittauslaattoja (kuvat 9.11–9.13), joiden keskellä on 1 metrin teräskierretangoista koottu ylipenkereen yläpuolelle ulottuva tanko. Tanko on suojattu betonisilla kaivonrenkailla. Terästangon ympärille asennettiin muovinen suojaputki, sekä suojaputken ja kaivonrenkaiden
väliin jäävä tila täytettiin hienorakeisemmalla kitkamaalla. Pisteiden mittaus tapahtui
takymetrillä tangon yläpäästä. Kyseisten painumalaattojen mitat olivat 1500 mm x 1500
mm x 250 mm, ja laattojen yläpinnan taso vaihteli pisteestä riippuen noin välillä 1,05…+0,32.
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Kuva 9.11. Painumamittauspisteet PL1–PL8, periaate.
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Kuva 9.12. Painumalaatta ja teräskierretanko asennustasossa.

Kuva 9.13. Painumalaattapiste, ylipenkereen päälle ulottuva terästangon osa.
Kuvan 9.10 pisteet L9–L15 ovat samanlaisia takymetrillä mitattavia painumalaattoja
kuin pisteet PL1–PL8 ilman ylipenkereen päälle jatkuvaa terästankoa ja kaivonrenkaita.
Pisteet L9–L15 on mitattu nurkkapisteistään ennen ylipengerrystä ja tullaan mittaamaan

66
ylipengerryksen jälkeen. Pisteistä L10–L12 on saatu jo molemmat mittaustulokset, koska ylipenger on purettu tontin 7 puolelta. Pisteistä L9 ja L13–L15 saadaan toinen mittaustulos, kun ylipenger puretaan tontin 6 puolelta. Pisteet SMP1–SMP6 ovat läheiseen
rantamuuriin kiinnitettyjä teräksisiä siirtymämittauspultteja (kuva 9.14), joista on mitattu painumaa tarkkavaaituslaitteistolla (kuva 9.15) ja sivusiirtymiä takymetrillä.
Kaikkien takymetrimittausten lähtöpisteinä on käytetty useisiin lähialueen lyhtypylväisiin kiinnitettyjä prismatarroja (kuva 9.16). Tarkkavaaitusmittaukset on tehty mittaukset
sulkien, ja niiden lähtöpisteinä on käytetty tonteilla 12 ja 13 olevien porapaalutettujen
rakennuksen pilarianturoiden pilariosiin kiinnitettyjä kahta teräksistä referenssipulttia
(kuvat 9.17–9.18), joita voidaan pitää painumattomina.

Kuva 9.14. Rantamuurin siirtymämittauspiste.

Kuva 9.15. Tarkkavaaituslaite ja mittauspisteen päälle asetettava latta.
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Kuva 9.16. Prismatarra.

Kuva 9.17. Referenssipultti läheisessä rakennuksessa.

Kuva 9.18. Referenssipulttien sijainnit (asemakaavaote, muokattu).
Takymetrimittauksia pisteistä PL1–PL8 ja SMP1–SMP6 sekä tarkkavaaitusmittauksia
pisteistä SMP1–SMP6 tehtiin ylipenkereen vaikutusajan ensimmäisen kuukauden aika-
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na noin tiheydellä 1 krt/vko ja myöhemmin noin 1 krt/kk vuoden 2013 loppuun, jonka
jälkeen mittaustiheys harveni entisestään. Mittauskierrokset tähän hetkeen mennessä
ovat:
0. 5.2.2013 (0-mittaus)
1. 13.2.2013
2. 20.2.2013
3. 26.2.2013
4. 7.3.2013
5. 14.3.2013
6. 21.3.2013
7. 27.3.2013
8. 2.4.2013
9. 7.5.2013
10. 3.6.2013
11. 18.6.2013
12. 18.7.2013
13. 23.8.2013
14. 30.9.2013
15. 28.10.2013
16. 13.11.2013
17. 21.1.2014
18. 8.4.2014
19. 21.5.2014 (ylikuormituspenkereen purku tontin 7 puolelta alkoi 12.5.)
20. 3.6.2014
21. 16.6.2014 (ylikuormituspenger purettu tontin 7 puolelta)
Takymetrimittausten hyväksyttävänä orientointitarkkuutena on käytetty ± 2 mm. Takymetrin mittaustarkkuus on ± 2 mm + 2 ppm, jolloin takymetrimittausten kokonaistarkkuus on ollut noin ± 4 mm. Tarkkavaaituslaitteen tarkkuus on 0,3 mm / km. Tarkkavaaitusmittausten sulkuvirhe on ollut välillä 0,05…2,77 mm pysyen pääosin alle 1 millimetrin. Pisteiden PL1–PL8, L9–L15 ja SMP1–SMP6 positiiviset sivusiirtymämittaussuunnat on esitetty instrumentointisuunnitelmassa (X+, Y+).
Takymetrimittausten koordinaattijärjestelmänä on käytetty Helsingin kaupungin tasokoordinaatistoa, ja painumalaattojen PL1–PL8 ja L9–L15 osalta korkeusjärjestelmää
N43. Rantamuurin siirtymämittauspisteiden SMP1–SMP6 tarkkavaaituksessa on käytetty itse keksittyä paikallista koordinaattijärjestelmää, jonka vertailukorkeudeksi valittiin
taso +203,0000. Itse keksittyä paikallista koordinaattijärjestelmää käytettiin, koska tarkkavaaitukseen soveltuvat luotettavat kiintopisteet sijaitsevat kaukana rantamuurista, ja
käyttö oli hyväksyttävää, koska kyseessä oli vertailumittaus.
Instrumentointisuunnitelman pisteet IN1–IN4 ovat ylipenkereen luiskien kohdalle asennettuja automaattisia inklinometrejä (kuva 9.19), joiden avulla on seurattu ylipenkereen
aiheuttamia sivusiirtymiä reaaliaikaisesti Internet-palvelimelta. Automaattinen inklinometri koostuu pystysuoraan asentoon asennettavasta mittaussauvasta, jonka alapää ulotetaan riittävän syvälle tiiviiseen maakerrokseen ja oletetaan siirtymättömäksi, ja inklinometri taipuu maaperän liikkeiden mukaan. Mittaussauvojen yläpäät suojattiin teräsputkilla (kuva 9.19) ja betonisilla kaivonrenkailla. Mittaussauvassa olevat anturit mittaavat tapahtuvan sivusiirtymän, ja ne ovat päivittyneet Internet-palvelimelle 8.1.2013
alkaen. Antureiden mittausväli on ollut ylikuormitusaikana pääosin 1–2 krt/vrk. Tutki-
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muskohteiden inklinometrien mittausanturit sijaitsivat noin 1,3 metrin syvyysvälein.
Inklinometrien alimmat ja ylimmät mittausanturit olivat asennuksen jälkeen tasoilla
(korkeusjärjestelmässä N43):
-

IN1 -26,382…+1,878
IN2 -26,442…+1,818
IN3 -28,136…+0,134
IN4 -25,122…+0,548.

Inklinometrien positiiviset mittaussuunnat (A+, B+) on esitetty instrumentointisuunnitelmassa. Inklinometrit on toimittanut ja niiden reaaliaikaisesta seurannasta on vastannut FinMeas Oy. Tontin 7 puoleisen ylipenkereen osan purkamisen (12.5.-16.6.2014)
jälkeen inklinometri IN2 poistettiin seurannasta, ja siitä saatiin viimeisin mittaustulos
27.4.2014. Inklinometrit IN1, IN3 ja IN4 mittaavat siihen asti, kunnes Loiston perustuksia aletaan rakentaa.

Kuva 9.19. Automaattinen inklinometri.
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9.4.2 Mittaustulokset ja niiden tulkinta
Tulokset pisteiden PL1–PL8, L10–L12, SMP1–SMP6 ja IN1–IN4 siirtymämittauksista
on koostettu kuviin 9.20–9.21, joissa mittauspisteen kohdalla oleva nuoli kuvaa sivusiirtymän resultanttia siirtymäinstrumentin yläpään tai ylimmän mittausanturin tasolla
(nuolten pituus karttakohtaisesti mittakaavassa), ja nuolen vieressä oleva lukema resultantin suuruutta. Painumaseurantapisteiden viereen kirjoitetut mustat lukemat kertovat
painuman suuruuden. Kuvassa 9.20 on esitetty siirtymät ylikuormitusaikana ja kuvassa
9.21 siirtymät tontin 7 puoleisen penkereen osan purkamisen jälkeen. Tällä hetkellä
käytöstä on poistettu mittauspisteet IN2, PL2, PL3, PL7, PL8, L10, L11 ja L12. Loput
mittausinstrumentit (lukuun ottamatta pisteitä SMP1–SMP6) tullaan poistamaan tontin
6 puoleisen ylipenkereen osan purkamisen jälkeen.

Kuva 9.20. Siirtymät ylipenkereen vaikutusaikana.
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Kuva 9.21. Siirtymät tontin 7 puoleisen ylipenkereen osan purkamisen jälkeen.
Pisteistä PL1–PL8 (kuva 9.22) mitattujen painumien (negatiiviset pystysiirtymät) tulokset on esitetty liitteessä 1, johon on merkitty selvästi kokonaistarkkuuden (n. ± 4
mm) ulkopuolelle jääneet mittausvirheet magentalla tai mustalla viivalla. Kuvassa 9.23
on esitetty toteutunut aika-painumakäyrä pisteestä PL4.
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Kuva 9.22. Sijaintikartta, pisteet PL1–PL8.

Kuva 9.23. Aika-painumakuvaaja, piste PL4.

73
Ylikuormitusaikana pisteiden PL1–PL8 painumat ovat olleet:
-

PL1, 151 mm
PL2, 150 mm
PL3, 77 mm
PL4, 178 mm
PL5, 97 mm
PL6, 80 mm
PL7, 41 mm
PL8, 12 mm.

Suuret painumat kertovat pisteiden PL1–PL6 sijaitsevan kohdalla, jossa louhetäytön alla
on savea, mikä oli oletettavissa myös ruoppauksen toteumatiedon perusteella. Puolestaan pisteiden PL7 ja PL8 kohdalla toteutunut painuma on pieni, joten oletettavasti savikerros on kyseisillä kohdilla ohut tai olematon.. Päätelmä on looginen myös siitä näkökulmasta, että kyseiset pisteet sijaitsevat kokonaan vanhan louhetäytön puolella, ja
savea on tulkittu olevan pääasiassa uuden louhetäytön alla. Vaikka samojen mittauspisteiden tuloksissa on muutamien millimetrien vaihtelua, joka liittynee osittain takymetrin
epätarkkuuteen, pisteiden PL1–PL8 painumat ovat käytännössä pysähtyneet elokuussa
2013. Näin suuri saven painumanopeus johtuu parantuneesta vedenläpäisevyydestä ja
tukee oletusta savikerroksen sekoittumisesta sekä louheeseen että siltti- tai hiekkakerrokseen. Louheen rakeet ovat pääosin huomattavasti saven kiintoainesta suurempia ja
usein teräväreunaisia, minkä vuoksi louherakeiden reunoissa voi vallita huomattavasti
isompia jännityksiä kuin tavanomaisen hienorakeisemman maalajin rakeiden kontaktipinnoilla, mikä voi johtaa louheen lävistymiseen savikerrokseen. Suuri painumanopeus
on merkki saven sekoittumisesta myös siltti- tai hiekkakerrokseen ja louheessa olevan
hienompaan ainekseen, koska jos savi olisi sekoittunut vain louheen karkeaan ainekseen
ja louhe olisi läpäissyt savikerroksen siltti- tai hiekkakerroksen yläpintaan asti, jatkaisi
louherakeiden väliin jäänyt savi kokoonpuristumistaan hitaasti, mutta kuitenkin vauhdilla, joka ilmenisi pisteiden PL1–PL8 aika-painumakuvaajista.
Elokuun 2013 jälkeen maa on noussut 3–8 mm pisteissä PL1–PL8 sekä laskeutunut
takaisin vähitellen huhtikuuhun 2014 mennessä. Kuvassa 9.24 on esitetty pisteen PL1
aika-painumakäyrä, josta nousu on selkeästi havaittavissa. Tällainen systemaattinen
väliaikainen nousu voi selittyä sillä, että merivesi on ollut tuolloin korkeammalla, kuten
on ollutkin. Mahdollisen merivedenpinnan nousun aiheuttaman maan nousun suuruus
vaihtelee pistekohtaisesti, koska pohjaominaisuuksissa on pientä epähomogeenisuutta
eri pisteiden välillä, ja penkereen aiheuttaman lisäjännityksen jakauma on erilainen eri
pisteissä. Liitteessä 16 on esitetty yksinkertaistettu periaatelaskelma 0,5 metrin merivedenpinnan nousun vaikutuksesta 18 metriä paksun louhetäytön alla sijaitsevan 2 metriä
paksun normaalikonsolidoituneen savikerroksen painuman pienenemiseen eli maan
nousuun, jonka suuruus on laskelman noin 6 mm. Tämä vastaa suuruusluokaltaan hyvin
toteutunutta väliaikaista maanpinnan nousua.
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Kuva 9.24. Aika-painumakuvaaja, piste PL1.
Tontin 7 puoleisen ylipenkereen osan purkamisen myötä maa on noussut pisteiden PL1–
PL8 kohdalla noin 0–3 mm (kuva 9.24). Maan nousu on ollut pientä, mistä päätellen
louhetäyttö on saavuttanut suuren jäykkyyden tontin 7 puolella; mitä suurempi jäykkyys
louhetäytöllä on, sitä pienempää on sen palautuminen kuorman poiston jälkeen. Louhetäytön suuri jäykkyys indikoi puolestaan sitä, että louhetäyttö tulee painumaan vain vähän rakennusten vaikutuksesta.
Rantamuurin siirtymämittauspisteiden SMP1–SMP6 (kuva 9.25) painumat (negatiiviset pystysiirtymät) sekä X- ja Y -suuntaiset sivusiirtymät ylikuormitusaikana on esitetty liitteissä 2–4. Pisteiden SMP1–SMP6 painumat on esitetty kuvassa 9.26 ja liitteessä 2.
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Kuva 9.25. Sijaintikartta, pisteet SMP1–SMP6.

Kuva 9.26. Aika-painumakuvaajat pisteistä SMP1–SMP6.
Pisteiden SMP1–SMP6 painumat ovat olleet noin:
-

SMP1, 22 mm
SMP2, 28 mm
SMP3, 24 mm
SMP4, 23 mm
SMP5, 18 mm
SMP6, 16 mm.

Pisteiden SMP1–SMP6 painumakäyttäytyminen ylikuormitusajan alun nopean painumavaiheen jälkeen on ollut hitaampaa ja lähes lineaarista tontin 7 puoleisen ylipenkereen osan purkuun asti. Painumat ovat olleet maltillisia eivätkä ole aiheuttaneet vahin-
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koja rantamuuriin, koska suuria painumaeroja ei ole syntynyt. Purun yhteydessä painumat ovat pysähtyneet ja maanpinta on noussut noin 0–2 mm (kuva 9.24), joka on järkevää suuruusluokkaa suhteessa pisteiden PL1–PL8 palautumiin. Mikäli ylipengertä ei
olisi purettu tontin 7 puolelta, olisi rantamuurin painuminen kuitenkin jatkunut täyden
ylipenkereen vaikutuksesta vielä jonkin aikaa likimain nopeudella 7–11 mm/a. Tämä
indikoi sitä, että rantamuuri voi painua vielä vähän tulevien rakennusten painosta, mutta
painuma on oletettavasti likimain yhtä tasaista ja kuin ylikuormitusaikana. Mittausten
perusteella rantamuurin alla on enemmän savea kuin tonttien 6 ja 7 alla tai maapohja on
epävakaampi kuin tonteilla.
Sivusiirtymien resultantit ovat vaihdelleet noin välillä 23…40 mm, ja niistäkään ei ole
aiheutunut rantamuuriin vahinkoja. Sivusiirtymänopeus on ollut varsin hidasta ylikuormitusajan alkuvaiheen jälkeen. Sivusiirtymien suunta on ollut lounaaseen, eli rantamuuri on liukunut yhtenäisenä blokkina yhdessä sen alapuolisen louhetäytön kanssa merelle
päin lounaaseen. Perusoletus ennen pisteiden SMP1–SMP6 asennusta kuitenkin oli, että
ne olisivat siirtyneet enemmän länteen tai luoteeseen päin. Tontin 7 puoleisen ylipenkereen osan purun jälkeen pisteet SMP1–SMP3 ja SMP5 ovat palautuneet noin 9–14 mm
pohjoiseen, piste SMP4 koilliseen ja piste SMP6 kaakkoon. Pisteiden SMP1–SMP3,
SMP5 ja SMP6 palautumat ovat loogisia suhteessa ylikuormitusajan sivusiirtymiin,
koska ne ovat tapahtuneet poispäin ylikuormitusajan sivusiirtymistä siten, että kuvassa
9.22 näkyvä aallonmurtaja on oletettavasti ohjannut palautuman suuntaa paikallisen
jäykistävän vaikutuksensa ja geometriansa ansiosta. Aallonmurtajan paikallinen jäykistävä vaikutus näkyy etenkin pisteessä SMP6, joka on palautunut kaakkoon – suuntaan,
jonne sen on oletettavasti helpointa siirtyä. Piste SMP4 on palautunut likimain vastakkaiseen suuntaan kuin sen ylikuormitusajan sivusiirtymä tapahtui, mikä on mittausaineistoon nojaten loogista. Liitteissä 3 ja 4 näkyvä muutamien millimetrien vaihtelu samojen mittauspisteiden välillä on osittain seurausta takymetrin epätarkkuudesta ja/tai
merivedenpinnan vaihtelusta.
Automaattisten inklinometrien IN1–IN4 (kuva 9.25) mittaustulokset ylikuormitusaikana on esitetty liitteissä 5–12.

Kuva 9.25. Sijaintikartta, automaattiset inklinometrit IN1–IN4.
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Inklinometrit IN1–IN4 ovat ylimpien antureiden tasolta siirtyneet enimmillään likimain
seuraavasti:
-

IN1, 129 mm
IN2, 75 mm
IN3, 117 mm
IN4, 53 mm.

Kaikkien inklinometrien osoittaman sivusiirtymän suunta maanpinnan tasolla on ylipenkereeseen päin, mikä poikkeaa siitä oletuksesta, että louhetäyttö siirtyisi yhtenäisenä
blokkina merelle päin. Tästä johtuen inklinometrille IN2 tehtiin FinMeas Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n toimesta tarkistusmittaus 16.6.2014. Tarkistusmittauksessa inklinometriä IN2 työnnettiin erikseen sekä positiiviseen että negatiiviseen A- ja B-suuntaan
mittausvälin ollessa 9 minuuttia. Mittausvälin aikana inklinometriä pidettiin paikallaan
kallistettuna ja odotettiin, että kallistuma näkyy internet-palvelimelle tulostuvassa siirtymäkuvaajassa. Tarkistusmittaus osoitti kyseisen inklinometrin ilmoitettujen mittaussuuntien olevan oikein. Tähän tietoon vedoten myös inklinometrien IN1, IN3 ja IN4
suuntien oletetaan olevan oikein, joskin suunnat tarkistetaan samanlaisella menettelyllä
vielä ennen kyseisten inklinometrien poistamista.
Inklinometrin IN1 siirtymänopeus on ollut suurinta ylikuormitusajan ensimmäisen 4
kuukauden aikana, minkä jälkeen nopeus on hidastunut selvästi. A- ja B-suunnan kuvaajat osoittavat louhetäytön alaosan seassa osittain olevan saven painuneen ja kokoonpuristuneen sivusuunnassa kyseisellä kohdalla siten, että inklinometrikuvaaja näyttää
sivusiirtymän tapahtuneen melko lineaarisesti syvyyden funktiona siten, että suurin siirtymä on tapahtunut inklinometrin yläpäässä. Louhetäyttö ei ole siirtynyt yhtenäisenä
blokkina kohti merta, vaan pääosin saven kokoonpuristumisesta aiheutuneen sivusiirtymän suunta on kohti ylipengertä. Osa sivusiirtymästä on myös louhetäytön tiivistymistä
sekä pysty- että sivusuunnissa. B-suunnan kuvaajassa noin syvyysvälillä -19,8…-21,0
(kuvaajan asteikko) tapahtunut yli 50 mm sivusiirtymä on merkki siitä, että kyseisellä
tasovälillä on todennäköisesti savea. Inklinometrin IN1 B-suunnan siirtymäkuvaaja on
esitetty kuvassa 9.26.
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Kuva 9.26. Inklinometri IN1, B-suunnan siirtymäkuvaaja.
Inklinometrin IN2 siirtymänopeus on ollut varsin tasaista aina syyskuuhun 2013 saakka,
minkä jälkeen nopeus hidastui huomattavasti ennen sen viimeistä mittaustulosta
(27.4.2014). Sekä A- että B-suuntien kuvaajista on havaittavissa, että kyseisellä kohdalla louhetäytön alaosan seassa oleva savi on kokoonpuristunut, mikä ilmenee inklinometrin yläpään taipumisena ylipengertä kohti, kuten inklinometrissä IN1. B-suunnan kuvaajasta on saven kokoonpuristumisen lisäksi havaittavissa, että louhetäyttö on kyseisellä
kohdalla siirtynyt yhtenäisenä blokkina likimain koilliseen noin 10–30 mm siten, että
suurin sivusiirtymä on tapahtunut louhetäytön alaosassa ja pienin yläosassa. A-suunnan
kuvaajan mukaan noin syvyysvälillä -17,0…-18,2 ja B-suunnan kuvaajan mukaan syvyysvälillä -18,5…-20,0 (kuvaajan asteikko) tapahtunut noin 30…45 mm sivusiirtymä
kertoo kyseisellä kohdalla olevan todennäköisesti jonkin verran savea tasovälillä 17,0…-20,0.
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Inklinometrin IN3 siirtymänopeus on ollut melko tasaista aina marraskuuhun 2013 asti,
minkä jälkeen nopeus on selvästi hidastunut, mutta siirtyminen ei ole vielä täysin vielä
pysähtynyt oletettavasti siksi, koska ylikuormitus jatkuu yhä tontin 6 puolella. Kuvaajien perusteella louhetäytön alaosan seassa oleva savi on kokoonpuristunut, mikä ilmenee
inklinometrin yläpään taipumisena ylipengertä kohti, kuten inklinometreissä IN1 ja IN2.
Inklinometrin IN3 yläpään siirtymäresultantti osoittaa koilliseen. Sekä A- että Bsuunnan kuvaajissa likimain syvyysvälillä -17,1…-18,6 (kuvaajan asteikko) tapahtunut
noin 50 mm sivusiirtymä kertoo kyseisellä tasovälillä olevan todennäköisesti jonkin
verran savea.
Inklinometrin IN4 siirtymänopeus on ollut varsin tasaista marraskuuhun 2013 asti, minkä jälkeen nopeus on selvästi hidastunut. Siirtymä ei kuitenkaan ole vielä täysin pysähtynyt, koska ylikuormitus jatkuu edelleen tontin 6 puolella. IN4 osoittaa savikerroksen
kokoonpuristuneen, mikä ilmenee inklinometrin yläpään taipumisena ylipengertä kohti,
kuten inklinometreissä IN1–IN3. Louhetäytön alaosa on kyseisellä kohdalla puolestaan
siirtynyt sivusuunnassa hieman merelle päin.
Louhetäytön yläosa on tiivistetty jo pudotustiivistyksellä, minkä vuoksi yläosan ei voida
olettaa tiivistyneen paljoa ylikuormituksen aikana. Inklinometrien käyttäytyminen ajan
funktiona tukee painumamittausten ohella oletusta siitä, että savikerros ei ole yhtenäinen, vaan se on todellisuudessa ohut ja linssimäinen sekä louheeseen ja silttiin/hiekkaan
osittain sekoittunut.
Saven painumasta johtuen ylipenger aiheuttaa inklinometriputkiin negatiivista vaippahankausta, jonka seurauksena inklinometrien yläpäät taipuvat penkereeseen päin kohti
aluetta, jossa massaa on enemmän kuin luiskien kohdalla. Kuvassa 9.27 on esitetty
PLAXIS 2D -ohjelmalla tehty periaatelaskelma, jolla on pyritty havainnollistamaan
inklinometrin käyttäytymistä ylipenkereen luiskan kohdalla. Kyseisessä periaatelaskelmassa inklinometri on mallinnettu pienen jäykkyyden omaavana paaluna. Kyseiseen
kuvaan on myös vertailun vuoksi liitetty kuvaaja inklinometrin IN2 B-suunnan sivusiirtymistä. Kuten kuvasta 9.27 nähdään, inklinometrin mallinnettu ja toteutunut käyttäytyminen vastaavat hyvin toisiaan inklinometrin IN2 kohdalla. Kaikkien inklinometrien
kohdalla näin ei kuitenkaan ole, vaan suurin osa inklinometreistä on taipunut kokonaan
kohti ylipengertä siten, että inklinometrin ei ole louhetäytön alapinnan kohdalta siirtynyt
merelle päin. Yhteistä kuitenkin lähes kaikille inklinometrikuvaajille on se, että oletetun
savikerroksen alueella inklinometrit ovat todennäköisesti nurjahtaneet, mikä ilmenee
suurena siirtymänä pienellä syvyysvälillä. Nurjahdus aiheuttaa puolestaan sen, että savikerroksessa olevan mittausanturin kohdalla inklinometriputki kallistuu huomattavasti
ja laite olettaa inklinometriputken taipuvan samalla kulmanmuutoksella seuraavaan mittausanturiin asti. Tästä johtuen inklinometri laskee suuren sivusiirtymän savikerroksen
korkeudella, vaikka todellinen siirtymä on oletettavasti pieni. Inklinometrin oletettu
todellinen käyttäytyminen ja näennäinen käyttäytyminen (siirtymäkuvaaja) on esitetty
kuvassa 9.28.
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Kuva 9.27. Ylipenkereen luiskan kohdalla olevan inklinometrin laskettu ja mitattu siirtymätila ylipenkereen aiheuttaman negatiivisen vaippahankauksen seurauksena.

Kuva 9.28. Inklinometrin näennäinen ja oletettu käyttäytyminen.
Liitteissä 13–15 on esitetty inklinometrien IN1–IN4 mittaustulokset viimeisten 5 kuukauden aikana. Inklinometrien IN1 ja IN4 yläpäiden sivusiirtymät viimeisten 5 kuukauden aikana näyttäisivät kääntyneen 90°…180° vastapäivään ylikuormitusajan siirtymäsuunnista, mikä kertoo louhetäytön palautumisesta ylikuormituspenkereen tontin 7 puo-
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leisen osan purkamisen johdosta. Inklinometri IN3 on jatkanut liikettään hitaasti likimain alkuperäiseen siirtymäsuuntaansa, mikä kertoo ylikuormituspenkereen aiheuttavan
edelleen tiivistymistä maapohjassa eli sivusiirtyminen alkuperäisessä suunnassa ei ole
vielä päättynyt kyseisellä kohdalla.
Muutamien millimetrien edestakainen sivusuuntainen liike lähekkäisten mittausajankohtien välillä voi johtua mittausvirheestä ja/tai osittain myös merivedenpinnan vaihtelusta vastaavalla tavalla kuin painumien osalta.
Painumalaattapisteistä L9–L15 (kuva 9.29) on kaivettu esiin pisteet L10–L12, joista
on saatu mittaustulokset ennen ylikuormitusta ja tontin 7 puoleisen ylipenkereen osan
purkamisen jälkeen. Pisteet L9, L10, L13, L14 ja L15 kaivetaan esiin ja mitataan, kun
tontin 6 puoleinen ylipenkereen osa poistetaan.

Kuva 9.29. Sijaintikartta, pisteet L9–L15.
Pisteiden L10–L12 painumat ovat samaa suuruusluokkaa kuin pisteiden PL1–PL8 painumat. Painumat on korjattu ylipenkereen purun aiheuttaman maan nousun verran (tässä
arviolta noin 2 mm) ja ne ovat likimain:
-

L10, 86 mm
L11, 46 mm
L12, 46 mm.

9.5 Stabiliteettilaskelmat
9.5.1 Yleistä stabiliteettilaskelmista
Stabiliteettilaskelmat tehtiin kokonaisvarmuusmenettelyllä Geocalc-ohjelmalla. Laskelmissa on tarkasteltu sekä ylipenkereen että tulevien rakennusten stabiliteetti. Ylipenkereen kuorma on mallinnettu yksinkertaistuksen vuoksi tasaisena 160 kPa kuormana.
Rakennuksille on yksinkertaistuksen vuoksi käytetty tasaista kuormaa 122 kPa, koska
stabiliteettilaskelmat tehtiin ennen rakennusten perustussuunnitelmien valmistumista, ja
tuossa suunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelijalta saatiin kyseinen alustava arvio.
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Kuorma 122 kPa osoittautui varsin tarkaksi arvioksi perustuspiirustusten pohjalta tehdyn tarkistuslaskennan perusteella, eikä sitä tarvinnut jälkeenpäin muokata. Kuorma
122 kPa on pysyvän kuorman ja hyötykuorman ominaisarvojen summa jaettuna rakennuksen pohjan pinta-alalla. Parkkihallin kuormaa on muokattu jälkeenpäin perustuen
rakennesuunnittelijalta saatuihin perustuspiirustuksiin, ja tähän työhön tulostetuissa stabiliteettilaskelmissa se on 67 kPa. Perustussuunnitelmiin pohjautuva parkkihallin kuormalaskelma on suoritettu taulukossa 9.2.
Taulukko 9.2. Parkkihallin kuormalaskelma.
Kuorma/suure

Kuorman/suureen tunnus ja
suuruus

Parkkihallin kokonaisresultantti pilarianturakuormista

P = 31700 kN

Lattialaatan pysyvän ja muuttuvan kuorman ominaisarvo-

GQ = 12,5 kPa

jen summa
Alustäytön paino; korkeus 1,2 m ja tilavuuspaino arviolta

W = 24 kPa

20 kN/m3
Lattialaatan pinta-ala
Yhteensä

A = 1050 m2
p = P/A + GQ +W
= 67 kPa

Maakerrosten laskentaparametrit eivät olleet tiedossa, vaan ne arvioitiin varovaisesti
perustuen perinteisiin taulukkoarvoihin ja muihin hyväksi koettuihin vähäisillä parametreilla tehtävän geoteknisen suunnittelun periaatteisiin. Lisäksi tonttien 6 ja 7 maapohjassa olevan savikerroksen kerrosrajojen tulkinta oli käytännössä vain harkittu arvaus, koska alueella pohjatutkimuspisteiden väli oli suuri ja savikerroksen yläpinnasta ei ollut
tietoa ennen ylikuormitusta. Savikerros on arvioitu noin 1–2,5 metriä paksuksi, sekä sen
ylä- ja alapinta loivasti kalteviksi. Laskelmissa pohjavedenpinta on oletettu tasolle +0,0;
eikä sen vaihtelua ole tarkasteltu.
Laskentamenetelmänä käytettiin 2D GLE -menetelmää ja liukupintatyyppinä vapaamuotoista liukupintaa (non-circular, non-concave). Savikerrokseen muodostuva huokosveden ylipaine on huomioitu tehokkaalla huokospaineparametrilla r u’. Laskelmissa
on lisäksi suoritettu herkkyystarkastelu (HT) savikerrokselle, koska se on stabiliteetin
kannalta määräävä kerros. Herkkyystarkastelu on tehty savikerroksen kitkakulmalle ja
tehokkaalle huokospaineparametrille ru’, joille on arvioitu ylä- ja alaraja. Savea tulkittiin
olevan sekä vanhan että uuden louhetäytön alla. Maakerrosten laskentaparametreina
käytettiin taulukon 9.3 arvoja.
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Taulukko 9.3. Maakerrosten laskentaparametrit stabiliteettilaskelmissa.
Maakerros

Tilavuuspaino

Kitkakulma

Tehokas huokospaineparametri

γ [kN/m ]

φ’ [°]

ru’ [-]

Uusi louhetäyttö

20

40

0

Vanha louhetäyttö

20

40

0

14,5

24 (HT1)

0,2 (HT1)

28 (HT2)

0,18 (HT2)

3

Savi
Siltti/hiekka

18

32

0

Moreeni

21

38

0

9.5.2 Tulokset
Stabiliteettilaskelmat on tehty kuvan 9.30 leikkauksista 2-2…6-6 ja 8-8…11-11, joista
kahden kriittisimmän (6-6 ja 10-10) tulokset on esitetty liitteissä 17–24, joihin vaarallisin liukupinta on merkitty punaisella. Tuloste leikkauksen 6-6 laskelmasta HT1 on esitetty kuvassa 9.31.

Kuva 9.30. Kartta stabiliteettilaskentaleikkauksista.
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Kuva 9.31. Rakennusten stabiliteetti, leikkaus 6-6, herkkyystarkastelu HT1.
Kuten stabiliteettilaskelmien tuloksista nähdään, stabiliteetti on ylikuormitusaikana ollut
F = 1,6…2,25 eli riittävä (yli 1,5) ja tulee olemaan F = 1,82…2,58 eli riittävä (yli 1,8)
myös tulevien rakennusten käyttöaikana. Leikkauksiin savikerros on tulkittu yhtenäiseksi, mikä on varmalla puolella oleva arvio ja todellisuudessa varsin epätodennäköistä.
Myös mittaukset ovat osoittaneet, ettei savikerros voi olla yhtä laaja ja yhtenäinen kuin
se on laskentaleikkauksiin tulkittu. Esimerkiksi rantamuuri ei ylikuormitusaikana siirtynyt yhtenäisenä blokkina merelle päin luoteeseen, ja ylipenkereen tontin 7 puoleisen
osan purkamisen jälkeen rantamuuri palautui merelle päin pohjoiseen. Tämän johdosta
todellinen stabiliteetti on todennäköisesti laskentatuloksia parempi. Tonteilla 6 ja 7 ei
ole ylikuormitusaikana havaittu sortumavaaraa indikoivia suuria siirtymiä, mikä tukee
laskelmien luotettavuutta. Stabiliteetin puolesta Loisto ja Kompassi voidaan siis perustaa maanvaraisesti.

9.6 Painumalaskelmat
9.6.1 Yleistä painumalaskelmista
Laskelmissa käytetyt maakerrosten parametrit sekä painuma- ja lujuusominaisuudet
eivät olleet tiedossa, vaan ne arvioitiin varovaisesti perustuen perinteisiin taulukkoarvoihin, muihin hyväksi koettuihin vähäisillä parametreilla tehtävän geoteknisen suunnittelun periaatteisiin sekä siirtymämittauksista saatuihin toteumatietoihin. Lisäksi tonttien
6 ja 7 maapohjassa olevan savikerroksen kerrosrajojen tulkinta oli käytännössä vain
harkittu arvaus, koska alueella pohjatutkimuspisteiden väli oli suuri ja savikerroksen
yläpinnasta ei ollut tietoa ennen ylikuormitusta. Ohjelmien toimivuuteen liittyvistä syistä savikerroksen kaltevuus ja paksuus on hieman poikkeava Geocalc ja PLAXIS 3D painumalaskentamalleissa. Laskelmissa pohjavedenpinta on oletettu tasolle +0,0; eikä
sen vaihtelua ole tarkasteltu.

9.6.2 Geocalc-painumalaskelmat
Geocalc-painumalaskelmissa käytettiin samoja maakerrosrajoja kuin 2Dstabiliteettilaskelmissa, ja kolmiulotteinen laskentamalli (kuva 9.32) muodostettiin kuvan 9.30 leikkauksista 1-1…7-7. Laskenta-aikana on käytetty 10 vuotta.
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Kuva 9.32. Geocalc -painumalaskentamalli.
Laskelmat tehtiin Janbun tangenttimoduulimenetelmällä seuraavilla laskentaparametreilla:
Taulukko 9.4. Maakerrosten maaparametrit Geocalc-painumalaskelmissa.
Maakerros

γ [kN/m3]

m1 [-]

β1 [-]

m2 [-]

β2 [-]

cv_NK

cv_YK

2

[m2/a]

[m /a]
Uusi louhetäyttö

20

1000

0,5

2200

1

10 000 100 000

Vanha louhetäyttö

20

1000

0,5

2200

1

10 000 100 000

14,5

6

0

60 (ht1)

1

4

10

Savi

120 (ht2)
Siltti/hiekka

18

200

0,5

440

1

100

1000

Moreeni

21

1000

0,5

2200

1

500

5000

Kaikki maakerrokset on oletettu normaalikonsolidoituneiksi ennen ylikuormitusta, koska alueella ei ole vaikuttanut louhetäytön pudotustiivistyksen jälkeen suurempia kuormia. Savikerros on arvioitu noin 1–2,5 metriä paksuksi, sekä sen ylä- ja alapinta loivasti
kalteviksi. Ylikuormituksen jälkeen saven oletetaan olevan ylikonsolidoituneessa tilassa. Jotta Geocalc pyytäisi YK-osan laskentaparametrit, on kullekin kerrokselle asetettu
POP = 0. Savikerroksen NK-osan jännityseksponentille β1 on yksinkertaistuksen vuoksi
oletettu arvo 0. Tämä yksinkertaistus on hyväksyttävä oletus myös siitä näkökulmasta,
että tangenttimoduulimenetelmän käytöstä negatiivisilla jännityseksponentin arvoilla on
saatu joitain huonoja kokemuksia väärillä jännitystasoilla, mikä on kyseisissä tapauksissa usein johtanut liian suuriin laskennallisiin painumiin (Länsivaara 2000). Jännityseksponentin ollessa nolla tangenttimoduuli riippuu lineaarisesti tehokkaasta pystyjännityksestä, ja suhteellisen kokoonpuristuman kaava on riippumaton jännityseksponentin arvosta. Tämä johtaa siihen, että NK-osan laskettujen painumien suuruutta säädetään pääasiassa moduuliluvun m1 avulla. NK-osan moduuliluku m1 on haettu kokeilemalla siten,
että ylikuormitusvaiheen lasketut painumat kyseisellä maakerrostulkinnalla vastaisivat
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suuruudeltaan mahdollisimman hyvin toteutuneita painumia. Kitkamaakerrosten ja louhetäyttöjen NK- ja YK-osien moduuliluvuille on oletettu yleisesti käytetty yhteys m2 =
2,2 x m1. Painumanopeuteen vaikuttava savikerroksen NK-osan konsolidaatiokerroin
cv_NK haettiin kokeilemalla siten, että laskettujen ja toteutuneiden aika-painumakäyrien
jyrkähkön, likimain lineaarisen alkuosan kulmakertoimet vastaisivat suurin piirtein toisiaan. Laskelmissa tehtiin herkkyystarkastelu (ht) savikerroksen YK-osan moduuliluvun
m2 ala- ja ylärajalle siten, että YK-osan jäykkyyden on arvioitu olevan 5…10 -kertainen
NK-osan jäykkyyteen verrattuna, mitä on havainnollistettu taulukon 9.5 laskelmalla.
Louhetäyttöjen ja savikerroksen YK-osan moduuliluvuille m2 ei tehty herkkyystarkastelua, koska niitä säätämällä olisi jouduttu käyttämään epärealistisen suuria m2:n arvoja,
jotta ylipenkereen purun aiheuttamat laskennalliset maanpinnan nousut olisi saatu vastaamaan toteutuneita.
Taulukko 9.5. Saven YK- ja NK-osien jäykkyyssuhde savikerroksen keskellä, periaatelaskelma.
Suure
Tehokas pystyjännitys savikerroksen

Tunnus
σz’ ≈ σc’ ≈ σ0’≈ 200 kPa

keskellä juuri ennen ylikuormitusta
Vertailujännitys

σv = 100 kPa

Saven NK-osan moduuliluku

m1 = 6

Saven NK-osan jännityseksponentti

β1 = 0

Saven YK-osan moduuliluku
Saven YK-osan jännityseksponentti
Saven NK-osan tangenttimoduuli juuri

m2 = 60 (ht1)…120 (ht2)
β2 = 1
M1 = m1 σz’ = 1 200 kPa

ennen ylikuormitusta
Saven YK-osan tangenttimoduuli

M2 = m2 σv = 6 000 kPa (ht1)… 12 000 kPa (ht2)
= 5…10 x M1

Ylipenkereen luiskien kuormat on määritetty jatkuvina kolmiokuormina, joiden suuruus
kasvaa lineaarisesti arvosta 0 kPa arvoon 160 kPa. Ylipenkereen harjan kuormat on
määritetty tasaisina 160 kPa kuormina. Rakennusten kuormat on yksinkertaistettu viidelle jatkuvalle anturalinjalle alustavasta perustussuunnitelmasta laskettujen kuormaresultanttien perusteella kuvan 9.33 osoittamalla tavalla. Autohalliin alustavasti kaavailtujen pilarianturoiden kuormat on yksinkertaistettu kolmelle jatkuvalle anturalle, joiden
kuormat ovat 120 kPa, 152 kPa ja 120 kPa. Autohallin maanvaraisen lattian kuorma on
37 kPa, joka sisältää 1,2 metrin alustäytön painon. Kuvassa 9.33 p = 300 kPa on kyseisten kohteiden vastaavan geosuunnittelijan ilmoittama sallitun pohjapaineen arvo. Geocalc-painumalaskelmissa kaikki kuormat vaikuttavat maanpinnalla, eli tasolla +2,0.
Kuormahistoria on taulukon 9.6 mukainen, ja kuorma kasvaa ajan funktiona lineaarisesti vaikutuskertoimen mukaan. Yksinkertaistuksen vuoksi ylipenger puretaan samanaikaisesti sekä tontilta 6 että 7. Rakennuksen runkovaiheen oletetaan kestävän 0,5 vuotta.
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Kuva 9.33. Periaate rakennusten anturakuormista Geocalc-painumalaskemissa.
Taulukko 9.6. Geocalc-painumalaskelmien kuormahistoria.
Aika [a]
0

Vaihe

Kuorma

Kuorman vaikutuskerroin

Alkutilanne, ylipengertä

-

0

Ylipenger

1

Ylipenger

1

aletaan rakentaa
0,12

Ylikuormitus alkaa vaikuttamaan
täydellä kuormalla

1,37

Ylikuormitus päättyy,
ylipenkereen purku alkaa

1,49

Ylipenger purettu

-

0

1,50

Rakennuksia aletaan

-

0

Rakennukset

0,5

Rakennukset

1

rakentaa
1,75

Rakennusten rungoista
puolet rakennettu

2

Rakennusten rungot
rakennettu, rakennusten käyttö alkaa

5

Rakennusten käyttö

Rakennukset

1

10

Rakennusten käyttö

Rakennukset

1
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Ylikuormitusvaiheen lasketut painumat maanpinnan tasolla +2,0 on esitetty kuvassa
9.34 tasa-arvokäyrästönä (yksikkö mm). Kuvaan on merkitty myös toteutuneet painumat punaisella. Lasketut painumat vastaavat riittävällä tarkkuudella toteutuneita painumia, mikä kertoo valittujen maaparametrien olleen riittävän hyviä arvauksia kyseiselle
maakerrostulkinnalle. Tarkkuutta voidaan pitää riittävänä, koska pohjatutkimustietoa on
vähän, mikä on tehnyt maakerrostulkinnasta haastavaa ja epätarkkaa, ja koska maakerrosten maaparametreja sekä painumaominaisuuksia ei ollut tiedossa.

Kuva 9.34. Geocalc -painumalaskelmasta saadut ylikuormitusvaiheen painumat.
Laskelman mukaan kussakin pisteessä maanpinta nousee ylikuormituksen jälkeen, ja
rakennusten aiheuttamien painumien tapahtumisen jälkeen maanpinta jää ylemmälle
tasolle kuin se ylikuormituksen aikana on painunut. Sekä ylipenkereen että rakennusten
aiheuttamat lasketut painumat likimain pisteiden PL1–PL8 kohdilla on esitetty liitteissä
25–32 ajan funktiona. Liitteissä 33–40 on esitetty ylikuormitusajan toteutuneiden ja
laskettujen aika-painumakäyrien vertailu, jonka mukaan ylikuormitusajan laskettu aikapainumakäyttäytyminen vastaa hyvin toteutunutta. Rakennusten lasketut painumat rakennusaikana ja käyttöaikana on esitetty kuvissa 9.35 ja 9.36.
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Kuva 9.35. Rakennusten painumat rakennusaikana.
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Kuva 9.36. Rakennusten painumat käyttöaikana.
Rakennusten suurimmat kulmakiertymät ja painumaerot vierekkäisten anturalinjojen
välillä on esitetty taulukossa 9.7.
Taulukko 9.7. Rakennusten suurimmat painumaerot ja kulmakiertymät, Geocalclaskelmat.
Rakennus

Suurin painumaero

Suurin kulmakiertymä

Loisto, A- ja B-talot 10 mm (ht1)…9 mm (ht2)

1/715 (ht1)…1/794 (ht2)

Kompassi, A-talo

13 mm (ht1)…9 mm (ht2)

1/480 (ht1)…1/694 (ht2)

Kompassi, B-talo

6 mm (ht1)…5 mm (ht2)

1/1100 (ht1)…1/1320 (ht2)

Kuten kuvista 9.35 ja 9.36 nähdään, rakennusten painumat, painumaerot ja kulmakiertymät tapahtuvat lähes kokonaan jo rakennusaikana, mikä voidaan todeta myös aikapainumakäyristä liitteissä 33–40 sekä kuvasta 9.37. Rakennusten käyttöaikana tapahtu-
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vat painumat, painumaerot ja kulmakiertymät ovat laskelman mukaan mitättömän pieniä. Teräsbetonielementtirakennukselle sallittu kokonaispainuma on 40 mm ja sallittu
kulmakiertymä 1/1200. Kokonaispainuman raja-arvoa ei ylitetä missään pisteessä edes
rakennusaikana, kun taas kaikkien rakennusten suurimmat kulmakiertymät ylittävät
raja-arvon 1/1200. Koska kyseiset kulmakiertymät tapahtuvat lähes kokonaan jo rakennusaikana, rakenteet ehtivät sopeutua niihin, eikä kulmakiertymistä täten ole haittaa
rakenteille. Sekä herkkyystarkastelussa ht1 että ht2 ylipenkereen purku aiheuttaa liian
suuren maanpinnan nousun verrattuna toteutumaan tontin 7 puolelta (1…3 mm), mikä
kertoo louhetäytön olevan ylikuormituksen jälkeen jäykempää todellisuudessa kuin laskelmissa, mikä puolestaan indikoi rakennusten todellisten painumien jäävän todennäköisesti laskettuja pienemmiksi.

Kuva 9.37. Aika-painumakuvaaja likimain pisteen PL1 kohdalta.
Laskettu huokosveden ylipaineen kehittyminen ja purkautuminen savikerroksen keskellä pisteiden PL1–PL6 kohdilla on esitetty liitteissä 41–46 sekä kuvassa 9.38. Pisteiden
PL7 ja PL8 kohdilla ei ole savea laskelman maakerrostulkinnan mukaan, joten kyseisissä pisteissä ei muodostu huokosveden ylipainetta. Kuten liitteistä 41–46 nähdään, ylipenkereen aiheuttama huokosveden ylipaine on lähes kokonaan purkautunut tonttien 6
ja 7 alapuolisesta savikerroksesta ennen rakennusten rakentamista, mikä kertoo, että
maapohja on painunut ylipenkereen vaikutuksesta lähes niin paljoin kuin sen on ollut
mahdollista kyseisellä ylipenkereellä painua.
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Kuva 9.38. Laskettu huokosveden ylipaineen kehittyminen ja purkautuminen savikerroksen keskellä likimain pisteen PL1 kohdalla.

9.6.3 PLAXIS 3D -painuma- ja sivusiirtymälaskelmat
PLAXIS 3D -laskelmissa käytettiin hieman poikkeavaa maakerrostulkintaa verrattuna
Geocalc-laskelmiin, koska laadukkaan elementtiverkon luonti ja kolmiulotteisen laskentamallin toimiminen sitä edellytti. Laskentamalli on esitetty kuvassa 9.39.
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Kuva 9.39. PLAXIS 3D -laskentamalli.
Kuvassa 9.40 on esitetty kuvan 9.30 leikkausta 4-4 vastaava vastakkaiseen suuntaan
osoittava leikkaus PLAXIS-laskentamallista, jossa uusi ja vanha louhetäyttö on mallinnettu yhtenä louhetäyttönä. Mallissa savikerros on mallinnettu 1,5 metrin paksuisena
tasaisena kerroksena, jonka yläpinta on tasolla -18,5 ja alapinta tasolla -20,0. Savea on
tulkittu olevan ainoastaan uuden louhetäytön kohdalla. Lisäksi savikerros on asetettu
päättymään sivusuunnissa ennen louhetäyttöjen luiskia. Louhetäyttöjen luiskiin on laskennassa tapahtuvien paikallisten sortumien estämiseksi asetettu lujempi luiskaverhous
(tummanharmaalla kuvissa 9.39 ja 9.40), ja myös aallonmurtaja on mallinnettu luiskaverhousmateriaalilla. Ylipenger on mallinnettu penkereenä, jonka materiaaliparametrit
ovat samat kuin alapuolisella louhetäytöllä. Kuvan 9.40 perusteella mallin elementtiverkko saattaa näyttää huonolaatuiselta (epäsäännölliset kolmiot), mutta se on vain näennäistä, koska todellisuudessa elementit ovat kolmiulotteisia tetraedrejä ja kyseinen
leikkaus leikkaa kutakin kuvan elementtiä eri kohdasta.
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Kuva 9.40. Maakerrokset ja elementtiverkkoa laskentamallissa.
Savikerrokselle on laskennassa käytetty SS-, louhetäytölle HS small- sekä siltti- tai
hiekkakerrokselle ja moreenikerrokselle HS-materiaalimallia. Savikerrokselle on tehty
herkkyystarkastelu (Ht) vastaavalla tavalla kuin Geocalc-painumalaskelmissa, eli YKosan jäykkyyden on oletettu olevan 5…10 -kertainen NK-osan jäykkyyteen siten, että
κ* = (1/5) x λ*…(1/10) x λ*.
Louhetäytölle on tehty herkkyystarkastelu siten, että Ht2-laskelmassa toistokuormitusjäykkyyttä kuvaavaa suuretta Eurref on kasvatettu niin paljon, että ylipenkereen purun
aiheuttama maanpinnan nousu on saatu riittävän lähelle toteutunutta maanpinnan nousua. Tämä herkkyystarkastelu on tehty, jotta louhetäytön laskennallinen jäykkyys toistokuormituksessa olisi riittävän lähellä todellista. Parametrin Eurref kasvattamisen myötä
on jouduttu kasvattamaan myös parametrien E 50ref ja Eoedref arvoja mahdollisimman vähän, koska PLAXIS-ohjelmassa Eurref ≤ 20 E50ref. Pienen muodonmuutostason jäykkyyttä kuvaavaa parametria G0ref on korotettu laskelmaan Ht2 siten, että se on yhtä suuri
kuin Eurref. Laskelmassa Ht1 louheella ja kitkamaalla oletetaan olevan 2,5…3 -kertainen
jäykkyys neitseelliseen jäykkyyteen verrattuna (E urref = 2,5…3 x E50ref). Laskelmaan Ht1
jäykkyyksille E50ref ja E oedref on arvioitu minimiarvot. Dilataatiokulmalle on käytetty
yhteyttä ψ = φ - 30°, jos φ ≥ 30° – muuten ψ = 0°. Maaparametrit on esitetty taulukossa
9.8 ja tarkemmin liitteissä 47–52.
Taulukko 9.8. Maakerrosten olennaisimmat maaparametrit PLAXIS 3D -laskelmissa.
Maakerros
ja mat.malli
Louhetäyttö

γ
3

[kN/m ]
20

φ

c

E50ref

Eoedref

Eurref

[°]

[kPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

0,1

50 Ht1

50 Ht1

150 Ht1

80 Ht2

80 Ht2

1600 Ht2

40

(HS small)
Savi (SS)

λ* [-]

κ* [-]

0,167

0,0334 Ht1
0,0167 Ht2

14,5

26

0,1

-

-

-

-

-

18

32

0,2

20

20

60

-

-

Moreeni (HS)

21

38

0,2

200

200

500

-

-

Luiskaverhous

20

40

5

25

25

75

-

-

Siltti/hiekka
(HS)

(HS small)
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Rakennusten ja niiden väliin tulevan parkkihallin perustukset (kuva 9.41) on mallinnettu
lineaarisesti elastisena betonina (liite 52), jonka kimmomoduuli on 35 GPa ja Poissonin
luku 0,2. Perustukset on mallinnettu Geocalc-painumalaskelman tavoin jatkuvina anturoina. Laskentamallissa anturoiden paksuus on 0,3 metriä, ja sivumittoja sekä betonin
tilavuuspainoa säätämällä on aikaansaatu samat likimain samat kokonaiskuormat kuin
Geocalc-painumalaskelmissa. Parkkihallin maanvaraista lattiaa ja sen kuormia ei ole
mallinnettu elementtiverkon luomisen helpottamiseksi. Samasta syystä autohallin anturat on siirretty hieman erilleen rakennuksista. Perustamistasona on käytetty tasoa +1,0.

Kuva 9.41. Loiston ja Kompassin perustukset PLAXIS-mallissa.
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Rakentamisvaiheet (taulukko 9.9 ja kuva 9.42) on mallinnettu ruoppauksesta alkaen, ja
ne ovat kestoineen sekä laskentatyyppeineen:
Taulukko 9.9. PLAXIS-laskennassa mallinnetut rakennusvaiheet.
Vaihe

Kesto

Laskentatyyppi

Alkutilanne

K0-laskenta

80 päivää

Konsolidaatio

200 päivää

Konsolidaatio

200 päivää

Konsolidaatio

210 päivää

Konsolidaatio

6. Pudotustiivistys

10 päivää

Konsolidaatio

7. Ylipenkereen rakentaminen

45 päivää

Konsolidaatio

8. Ylipenkereen vaikutusaika

455 päivää

Konsolidaatio

9. Ylipenkereen purku

45 päivää

Konsolidaatio

10. Rakennusten rakentaminen

180 päivää

Konsolidaatio

11. Rakennusten konsolidaatio

50 vuotta

Konsolidaatio

1. Ruoppaus
2. Uuden louhetäytön tekeminen ja
konsolidaatio, vaihe a
3. Uuden louhetäytön tekeminen ja
konsolidaatio, vaihe b
4. Uuden louhetäytön tekeminen ja
konsolidaatio, vaihe c
5. Uuden louhetäytön tekeminen ja
konsolidaatio, vaihe d

Kuva 9.42. Rakentamisvaiheet PLAXIS-laskelmissa.
Kuten taulukosta 9.9 nähdään, on uuden louhetäytön vaiheittainen rakentaminen mallinnettu neljänä vaiheena (a–b). Jotta laskentamalli saatiin toimimaan, kyseisissä vaiheissa uuden louhetäytön aiheuttaman kuorman kasvaminen on aikaansaatu kasvattamalla louheen ja luiskaverhouksen tilavuuspainoa uuden täytön alueella seuraavasti:
-

vaihe a, louhetäytön ja luiskaverhouksen tilavuuspaino 8 kN/m3
vaihe b, louhetäytön ja luiskaverhouksen tilavuuspaino 12 kN/m3
vaihe c, louhetäytön ja luiskaverhouksen tilavuuspaino 16 kN/m3
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-

vaihe d, louhetäytön ja luiskaverhouksen tilavuuspaino 20 kN/m3.

Pudotustiivistys on yksinkertaistuksen vuoksi mallinnettu alueella vaikuttavana staattisena tasaisena 20 kPa kuormana. Kuvissa 9.43–9.46 on esitetty tasokuvina ylikuormitusajan painumat millimetreinä maanpinnan tasolla noin +2,0. Kuviin 9.44 ja 9.46 on
merkitty toteutuneet painumat pisteissä PL1–PL8 ja L10–L12. Ylipenkereen luiskan
alareuna sekä sen alapuolisen louhetäytön luiskan yläreuna on merkitty mustalla viivalla
kuviin.

Kuva 9.43. Ylikuormitusvaiheen lasketut painumat alueella, Ht1.
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Kuva 9.44. Ylikuormitusvaiheen lasketut ja mitatut painumat tonteilla 6 ja 7, Ht1.
Herkkyystarkastelussa Ht1 lasketut painumat pisteissä PL1, PL4 ja PL5 ovat selvästi
toteutuneita painumia suurempia, mikä kertoo laskentamallissa olevan todellista paksumpi tai löysempi savikerros, mikä puolestaan indikoi Loiston tulevien painumien olevan todennäköisesti pienempiä kuin lasketut painumat (esitetty s. 104 alkaen). Pisteessä
PL2 toteutunut painuma on puolestaan laskettua suurempi, mikä kertoo savikerroksen
olevan todellisuudessa paksumpi kyseisellä kohdalla. Lisäksi lasketut painumaerot pisteiden PL2, L10 ja PL3 välillä ovat laskelmissa selvästi toteutuneita pienempiä, mikä
indikoi Kompassin A-talon tulevien painumaerojen olevan laskettuja hieman suurempia,
koska savikerroksen paksuus muuttuu todellisuudessa mittausten perusteella suhteellisen paljon kyseisten pisteiden kohdalla. Ylikuormitusvaiheen lasketut painumat ja painumaerot Kompassin B-talon kohdalla (PL7, PL8 ja L12) ovat pieniä ja käytännössä
louheen painumasta johtuvia, joten kyseisen rakennuksen painuma tapahtunee jo rakennusaikana.
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Kuva 9.45. Ylikuormitusvaiheen lasketut painumat alueella, Ht2.
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Kuva 9.46. Ylikuormitusvaiheen lasketut ja mitatut painumat tonteilla 6 ja 7, Ht2.
Herkkyystarkastelussa Ht2 lasketut painumat ovat useammassa pisteessä lähempänä
toteutuneita painumia kuin tarkastelussa Ht1. Etenkin pisteissä PL1, PL4 ja PL5 lasketut
painumat ja painumaerot ovat lähentyneet toteutuneita, ja niiden osalta Loiston tulevat
painumat ja painumaerot ovat todennäköisesti lähempänä toteutuvia kuin tarkastelussa
Ht1. Suurin poikkeama lasketun ja toteutuneen välillä on pisteessä PL2, jossa toteutunut
painuma on noin 85 mm suurempi kuin laskettu painuma. Tarkastelun Ht1 tavoin painumaerot ovat todellisia pienempiä Kompassin A-talon alueella (PL2, PL3 ja L10).
Kompassin B-talon kohdalla laskettujen ja toteutuneiden painumien ja painumaerojen
pieni suuruusero kertoo lähinnä, että louhetäytön primäärikuormituksen jäykkyys on
suurempi tarkastelussa Ht2 kuin todellisuudessa. Rakennusten painumat ovat riippuvaisempia louheen toistokuormituksen ja saven YK-osan jäykkyydestä, minkä vuoksi ylikuormitusvaiheen painumaeroilla Kompassin B-talon kohdalla ei juuri ole merkitystä.
Edellä mainitun perusteella tarkastelu Ht2 vastaa paremmin toteutumatietoa kuin tarkastelu Ht1, mutta sitä voidaan pitää optimistisempana herkkyystarkasteluna, koska louhetäytön toistokuormitusjäykkyyttä on korotettu tavanomaista huomattavasti suuremmaksi, jotta toistokuormituskäyttäytyminen on saatu riittävän tarkasti vastamaan tämänhetkistä toteutumatietoa.
Rantamuurin pisteiden SMP1–SMP6 kohdilla ylikuormitusajan painumat ovat selvästi
toteutuneita suurempia molemmissa herkkyystarkasteluissa, mikä johtunee siitä, että
savea on todellisuudessa selvästi vähemmän rantamuurin läheisyydessä kuin laskentamallissa. Lisäksi lasketut painumat ylipenkereen ulkopuolella ovat oletettavasti epärealistisen suuria (ei ole mitattu), mikä johtunee siitä, että savea on tulkittu olevan laajemmalla alueella kuin sitä todellisuudessa on ja/tai huokosveden ylipaineen laskennas-
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sa on virheitä. Rakennusten painumien kannalta edellä mainituilla ei kuitenkaan ole
juuri merkitystä.
Kuvissa 9.47–9.50 on esitetty lasketut ylikuormitusajan sivusiirtymät maanpinnan tasolla. Y-suunta on kuvan 9.10 Y-suunnalle vastakkainen. Kuvaan 9.51 on koottu toteutuneet ja lasketut sivusiirtymäresultantit (ei mittakaavassa) noin pisteissä PL1–PL8 ja
SMP1–SMP6.

Kuva 9.47. X-suunnan sivusiirtymät, Ht1.

Kuva 9.48. Y-suunnan sivusiirtymät, Ht1.
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Kuva 9.49. X-suunnan sivusiirtymät, Ht2.

Kuva 9.50. Y-suunnan sivusiirtymät, Ht2.
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Kuva 9.51. Toteutuneet ja lasketut sivusiirtymät pisteiden IN1–IN4 ja SMP1–SMP6
kohdilla (ei mittakaavassa, ks. laskentaparametrit taulukosta 9.8).
Kuvasta 9.51 voidaan havaita, että laskettujen ja toteutuneiden sivusiirtymien suunnat
ovat selvästi toisistaan poikkeavia pisteiden SMP1–SMP6 ja IN1–IN4 kohdilla. Suuntien poikkeavuuteen on olemassa monia mahdollisia syitä, joita ovat:
-

-

savikerros on ohut ja sivusuunnassa laaja, mikä tuottaa ongelmia huokosveden
ylipaineen laskennassa ja ilmenee esimerkiksi liian suurina ylikuormitusajan
painumina tonttien 6 ja 7 eteläpuolella lähellä rantaviivaa (ks. kuvat 9.32 ja
9.34)
savikerroksen paksuus, kaltevuus ja sivusuuntainen laajuus poikkeavat todellisista
louhetäytön sisäisiä tiiviys- ja jäykkyyseroja on mahdotonta arvioida ja mallintaa
vanhan louhetäytön luiskan vaikutus
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-

laskentamallin monimutkainen geometria
inklinometrien nurjahdus savikerroksen kohdalla ja siitä aiheutuva näennäinen
mittausvirhe.

Rakennuksen lasketut painumat perustamistasossa +1,0 on esitetty tasokuvissa 9.52–
9.55 sekä rakentamis- että käyttöaikana. Rakentamisaikaiset painumat on esitetty myös
leikkauksissa 9.56–9.59 (A-A…D-D).

Kuva 9.52. Rakennusten painumat rakennusaikana, Ht1.
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Kuva 9.53. Rakennusten painumat käyttöaikana, Ht1.

Kuva 9.54. Rakennusten painumat rakennusaikana, Ht2.
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Kuva 9.55. Rakennusten painumat käyttöaikana, Ht2.

Kuva 9.56. Leikkaus A-A, Kompassin A-talon ja Loiston A-talon luoteisosan painumat
rakennusaikana, Ht1.
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Kuva 9.57. Leikkaus B-B, Loiston B-talon ja Kompassin B-talon kaakkoisosan painumat
rakennusaikana, Ht1.

Kuva 9.58. Leikkaus C-C, Kompassin B-talon ja Kompassin A-talon koillisosan painumat rakennusaikana, Ht1.
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Kuva 9.59. Leikkaus D-D, Loiston painumat rakennusaikana, Ht1.
Kuvista 9.52–9.55 nähdään, että rakennusten painumat, painumaerot ja kulmakiertymät
(taulukko 9.10) tapahtuvat käytännössä kokonaan jo rakennusaikana, ja että käytönaikaiset painumat ovat merkityksettömän pieniä.
Taulukko 9.10. Rakennusten painumat sekä suurimmat painumaerot ja kulmakiertymät,
PLAXIS 3D -laskelmat.
Rakennus
Loisto
Kompassi, A-talo
Kompassi, B-talo

Painumat

Suurin

Suurin

painumaero

kulmakiertymä

7–16 mm (Ht1)

7 mm (Ht1)

1/1021 (Ht1)

3–6 mm (Ht2)

3 mm (Ht2)

1/2383 (Ht2)

6–16 mm (Ht1)

6 mm (Ht1)

1/1042 (Ht1)

2–5 mm (Ht2)

1 mm (Ht2)

1/6250 (Ht2)

6–12 mm (Ht1)

5 mm (Ht1)

1/1320 (Ht1)

2–4 mm (Ht2)

1 mm (Ht2)

1/6600 (Ht2)

Kuten taulukosta 9.10 ja kuvista 9.52–9.55 nähdään, rakennusten lasketut painumat eivät missään pisteessä ylitä sallitun kokonaispainuman raja-arvoa 40 mm, edes rakennusaikana. Herkkyystarkastelun Ht1 mukaan Kompassin A-talon ja Loiston kulmakiertymät ylittävät raja-arvon 1/1200. Kulmakiertymät eivät kuitenkaan aiheuta rakenteille
vaurioita, koska ne tapahtuvat jo rakennusaikana, jolloin rakenteet ehtivät sopeutua niihin.
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Tarkastelussa Ht1 saven konsolidaatiopainuman osuus on noin luokkaa 3–6 mm ja laskelmassa Ht2 noin 2–5 mm. Loput konsolidaatiopainumasta on käytännössä louhetäytön painumaa, joka tapahtuu välittömästi rakennusaikana. Myös saven konsolidaatiopainuma tapahtuu suhteellisen nopeasti ohuesta kerrospaksuudesta ja ylikonsolidoituneisuudesta johtuen. Savikerroksen laskettu aika-painumakäyttäytyminen on likimain
samankaltaista kussakin pisteessä rakennusten kohdalla. Kuvassa 9.60 on esitetty laskelman Ht2 aika-painumakäyrä ylikuormituksen aloituksesta alkaen likimain pisteen
PL1 kohdalta. Kuten aika-painumakäyrästä voidaan todeta, laskelman mukaan konsolidaatiopainuma on lähes päättynyt ennen ylipenkereen poistamista (kuvaajassa ajanhetki
t = 1,370 a). Aikapainumakäyrä vastaa muodoltaan ja suuruusluokaltaan varsin hyvin
Geocalc-laskelman aika-painumakuvaajaa. Kuvan 9.60 aika-akseli on käytännön syistä
katkaistu ajanhetkeen 4,932 a.

Kuva 9.60. Aika-painumakäyrä ylikuormituksen alusta alkaen likimain pisteen PL1
kohdalla.
Kuvassa 9.61 on esitetty laskelman Ht1 aika-painumakäyrä rakennusten käyttöaikana
ajanhetkestä t = 2,0 a alkaen likimain pisteen PL1 kohdalta. Kuten kuvasta nähdään,
laskelman mukaan rakennusten käyttöaikana tapahtuva painuma on mitättömän pieni.
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Kuva 9.61. Aika-painumakäyrä rakennusten käyttöaikana likimain pisteen PL1 kohdalla
(sama painuma-asteikko kuin kuvassa 9.60).
Kuvissa 9.62–9.65 on esitetty rakennusten lasketut sivusiirtymät, jotka jäävät suuruudeltaan merkityksettömän pieniksi. Sivusiirtymien suuntia ei kuitenkaan voida pitää
luotettavina johtuen poikkeavuuksista todellisiin suuntiin ylikuormitusvaiheessa. Ysuunta on kuvan 9.10 Y-suunnalle vastakkainen. Laskelman mukaan myös sivusiirtymät
tapahtuvat lähes kokonaan rakennusaikana.

Kuva 9.62. Rakennusten sivusiirtymät, X-suunta, Ht1.
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Kuva 9.63. Rakennusten sivusiirtymät, Y-suunta, Ht1.

Kuva 9.64. Rakennusten sivusiirtymät, X-suunta, Ht2.
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Kuva 9.65. Rakennusten sivusiirtymät, Y-suunta, Ht2.

9.6.4 Viruman arviointi
Tässä kohteessa vain savikerroksen viruma on olennainen. Viruma tapahtuu hyvin hitaasti, eikä sitä ei voida kokonaan poistaa ylikuormituksella. Ylikuormituksella voidaan
kuitenkin pienentää savikerroksen virumaa kasvattamalla ylikonsolidaatioastetta. Geocalc-laskelman mukaan ylikuormituksella on aikaansaatu savikerroksen keskelle likimain pisteiden PL1–PL6 kohdille seuraavat ylikonsolidaatioasteet rakennusten käyttöajaksi:
-

PL1, OCR ≈ 1,17
PL2, OCR ≈ 1,18
PL3, OCR ≈ 1,21
PL4, OCR ≈ 1,16
PL5, OCR ≈ 1,16
PL6, OCR ≈ 1,12

PLAXIS-laskelmien mukaiset ylikuormituksella saavutetut ylikonsolidaatioasteet savikerroksen keskellä rakennusten käyttöaikana on esitetty kuvissa 9.66 ja 9.67 vanhan
louhetäytön luiskan reunan (musta viiva) oikealla puolella. Laskelmassa Ht1 OCR ≈
1,05…1,20 ja laskelmassa Ht2 OCR ≈ 1,05…1,20. Koska Geocalc-laskelmien toteutuneet painumat ja aika-painumakäyttäytyminen vastaavat hieman paremmin toteutumatietoa kuin PLAXIS-laskelmien tulokset, voidaan Geocalc-laskelmien tuloksia pitää
tältä osin luotettavampana ja olettaa savikerroksen ylikonsolidaatioasteen olevan keskimäärin vähintään 1,17 (keskiarvo pisteistä PL1–PL6).
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Kuva 9.66. Ylikonsolidaatioaste savikerroksen keskellä rakennusten käyttöaikana, Ht1.

Kuva 9.67. Ylikonsolidaatioaste savikerroksen keskellä rakennusten käyttöaikana, Ht2.
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Laskennallisesti on osoitettu, että ylikuormituksella on saatu louhetäytön alapuolinen
savi ylikonsolidoituneeseen tilaan, koska OCR > 1. Myös mittausaineisto tukee tätä,
koska saven konsolidaatiopainuma on jo tapahtunut. Laskelmilla saavutetut ylikonsolidaatioasteet ovat kuitenkin sen verran pieniä, että virumalla on teoreettisesti jonkin verran merkitystä. Savikerroksen viruman suuruutta on arvioitu tyypillisen puhtaan savikerroksen viruman arviointiin soveltuvan Janbun virumalukumenetelmän avulla kaavalla 9.1 (Janbu 1998, s. 52–56, 62). Ylikonsolidoituneen saven virumaluvuksi on valittu
500, joka vastaa likimain ylikonsolidaatioastetta 1,2. Laskennan tulos on esitetty graafisesti kuvassa 9.68, johon on vertailun vuoksi laskettu tyypillisen normaalikonsolidoituneen savikerroksen suhteellinen viruma.

c 

1 t 
ln  
rs  t 0 

missä

(9.1)

εc = viruma suhteessa kerrospaksuuteen [%]
rs = virumaluku (creep number) [-], tässä 500 YK-savelle ja 100 NKsavelle
t = laskenta-ajanhetki ylikuormituksen alusta lukien [a]
t0 = konsolidaatiopainuman päättymisen ajanhetki ylikuormituksen alusta
lukien [a], tässä 0,53 a
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Kuva 9.68. Tyypillisen pehmeän savikerroksen viruma normaalikonsolidoituneessa ja
ylikonsolidoituneessa tilassa (OCR ≈ 1,2) Suomen olosuhteissa.
Kuten kuvasta 9.68 nähdään, normaalikonsolidoituneen saven viruma on huomattavasti
suurempi kuin ylikonsolidoituneen saven. Tämä korostaa ylikuormituksen tärkeyttä,
sillä jos ylikuormituksella saadaan poistettua konsolidaatiopainuma, saadaan pienennettyä ajan saatossa syntyviä virumia. Mittaustulosten perusteella konsolidaatiopainuma on
jo tapahtunut kokonaan. Laskelman perusteella viruman suuruusluokka 100 vuoden
aikajänteellä ylikonsolidoituneelle esimerkkisavelle on noin 1 %. Mikäli saven kerros-

115
paksuus on noin 1…1,5 metriä, viruman suuruus on luokkaa 10…15 mm. Vaikka tämä
virumatarkastelu on vain informatiivinen eikä tonttien 6 ja 7 louhetäytön alapuolisen
savikerroksen viruman laskentaan sellaisenaan tarkasti soveltuva, indikoi se saven virumien jäävän suuruusluokaltaan niin pieniksi, ettei niistä aiheudu vaurioita rakenteisiin. Lisäksi noin 20 metriä paksu louhetäyttö tasaa savesta aiheutuvia painumia, painumaeroja sekä kulmakiertymiä perustamistasossa riippumatta siitä, onko kyse konsolidaatiopainumasta vai virumasta. Näiden lisäksi savikerros on mittaustulosten perusteella
melko ohut sekä osittain silttiin/hiekkaan ja louheeseen sekoittunut, joten sen virumat
tulevat jäämään vastaavan paksuista puhdasta savikerrosta, esimerkiksi kuvan 9.68 ylikonsolidoituneen saven virumia pienemmiksi, koska saveen sekoittuneen siltin/hiekan
ja louheen virumat ovat hyvin pieniä saven virumaan verrattuna. Lisäksi osa virumasta
on jo tapahtunut, koska konsolidaatiopainuma on ollut päättyneenä likimain vuoden, ja
kuten kuvasta 9.68 nähdään, on virumanopeus suurinta heti konsolidaatiopainuman
päättymisen jälkeen.

9.7 Kustannuslaskelmat
Esirakennettavat louhetäyttöalueet tulee ruopata, täyttää ja pudotustiivistää yhtä huolellisesti riippumatta siitä, rakennetaanko alueelle maanvaraisia vai porapaalutettuja rakennuksia. Näiden toimenpiteiden lisäksi joissain kohteissa tarvitaan ylikuormitusta.
Tällöin esirakentamisen lisähinta muodostuu ylikuormituksesta, siihen liittyvistä siirtymämittauksista sekä suunnittelutyöstä, jotka yleensä kustantaa rakennuttaja. Ylikuormituksen hinta muodostuu ylipengermateriaalista, sen kuljettamisesta rakennuspaikalle,
ylipenkereen rakentamisesta, purkutyöstä ja kuljettamisesta pois ylikuormitusajan jälkeen. Tonttien 6 ja 7 ylikuormituksesta aiheutuva lisähinta on arvioitu taulukon 9.11
mukaisesti.
Taulukko 9.11. Ylikuormituksesta aiheutuva lisähinta.

Esirakennetuilla louhetäyttöalueilla on vielä toistaiseksi käytetty lähinnä porapaaluperustuksia, vaikka louhetäyttö on asianmukaisesti tehtynä hyvin kantava rakennuspohja
sekä antura- että laattaperustuksille. Käyttämällä maanvaraisia perustuksia porapaalujen
sijasta on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Tästä johtuen seuraavaksi on karkein laskelmin arvioitu, kuinka paljon perustamiskustannuksissa säästetään
maanvaraisia anturaperustuksia käyttämällä.
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Perustuskustannuslaskelmat on tehty Excel-pohjaisella Rapora-ohjelmalla. Lähtötietoina annetaan rakennuksen ulkopiiri, pohjapinta-ala ja kerrosala sekä anturoiden perustamistaso tai paalupituus sekä tieto, tuleeko rakennukseen maanvarainen vai kantava alapohja. Tässä yhteydessä pohjapinta-alalla tarkoitetaan ulkoseinälinjojen ulkoreunoista
mitattua pinta-alaa. Loiston ja Kompassin porapaalujen pituus on alustavasti arvioituna
keskimäärin noin 30 metriä. Anturoiden perustamissyvyytenä on käytetty 1 m maanpinnasta. Loistoa ja Kompassia tarkasteltiin sekä 6- että 7-kerroksisina, jotta perustamiskustannuksille ja säästöille saatiin vaihteluvälit, ja jotta kustannussäästöarvio olisi varmemmalla puolella (vähän alakanttiin). Porapaalutuksen hintana on käytetty 6kerroksiselle rakennukselle 210 €/m (paalutyyppi RD170) ja 7-kerroksiselle rakennukselle 230 €/m (paalutyyppi RD220). Kustannuslaskelmissa käytetyt muut suureet ovat:
-

Loisto, A- & B-talot (yhteiset perustukset):
o pohjapinta-ala yhteensä 1283 m2
o ulkopiiri yhteensä 192 m
o kerrosala yhteensä 5005 k-m2

-

Kompassi, A-talo:
o pohjapinta-ala 631 m2
o ulkopiiri 111 m
o kerrosala 2404 k-m2 (noin 48 % kokonaiskerrosalasta, arvioitu ulkopinta-alan osuuden perusteella)

-

Kompassi, B-talo:
o pohjapinta-ala 657 m2
o ulkopiiri 115 m
o kerrosala 2604 k-m2 (noin 52 % kokonaiskerrosalasta, arvioitu ulkopinta-alan osuuden perusteella)

Perustuskustannuslaskennan tulokset on esitetty taulukossa 9.12 ja tuloste yhdestä laskelmasta liitteessä 53. Kuvissa 9.69 ja 9.70 on havainnollistettu Loiston lähtötietoihin
perustuen, kuinka kustannussäästöt muuttuisivat suuruusluokaltaan paalupituuden ja
kerrosluvun funktiona. Kyseisissä kuvissa kerrosalan oletetaan muuttuvan lineaarisesti
suhteessa kerroslukuun ja rakennuksen pohjapinta-alan olevan riippumaton kerrosluvusta.
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Taulukko 9.12. Loiston ja Kompassin karkeat perustamiskustannukset.
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Kuva 9.69. Arvioitu yksikköhintasäästö pohjapinta-alan mukaan.

Kuva 9.70. Arvioitu yksikköhintasäästö kerrospinta-alan mukaan.
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Rakennuttajan ja/tai urakoitsijan kustannussäästöt muodostuvat perustamiskustannussäästöjen ja ylikuormituksen hinnan erotuksesta, ja ovat tämän työn kohteiden osalta
suuruusluokaltaan noin:
-

Perustamiskustannussäästöt yhteensä: 1457…1691 €/m2 x rakennuksen pohjapinta-ala
Ylikuormituksesta aiheutuva lisähinta: 119 €/m2 x tontin pinta-ala
Kustannussäästöt = Perustamiskustannussäästöt – Ylikuormituksesta aiheutuva
lisähinta, tässä arviolta 3,1…3,7 milj. €.

Kuten kuvasta 9.69 havaitaan, mitä korkeampi rakennus ja pidempi paalupituus, sitä
enemmän ylikuormituksella ja maanvaraisten anturaperustusten käyttämisellä saavutetaan kustannussäästöjä. Myös yhtenäistä paksua maanvaraista laattaa käyttämällä saavutettaisiin huomattavat kustannussäästöt verrattuna porapaalujen käyttämiseen, mutta
tässä työssä niiden suuruusluokkaa ei ole arvioitu.

10 Johtopäätökset
10.1 Rakennusten perustaminen ja siihen liittyvät riskit
Nämä johtopäätökset rakennusten perustamisesta pohjautuvat tähän hetkeen mennessä
saatuun mittausdataan ja tehtyihin laskelmiin. Ylikuormitus jatkuu yhä tontin 6 puolella,
minkä vuoksi kaikki mahdolliset mittaustulokset eivät ole vielä käytössä.
Tässä työssä tutkittiin, voidaanko neljä asuinkerrostaloa perustaa maanvaraisesti esirakennetun louhetäytön varaan. Maanvaraisen perustamisen riskit vaihtelevat hieman
Saukonpaaden tonttien 6 ja 7 eri osissa. Painumamittausten perusteella louhetäytön alla
on savea epämääräisenä ohuena kerroksena. Huomioitavaa on, että ylikuormituksen
avulla on saatu tiivistettyä louhetäytön alaosat ja louhetäytön alapuolinen savikerros
siten, että konsolidaatiopainuma painumalaattojen PL1–PL8 kohdalla on päättynyt. Lisäksi tontin 7 puoleisen ylipenkereen osan purkamisen jälkeen tehdyt mittaukset kyseisistä pisteistä ovat osoittaneet maapohjan palautumisen olevan hyvin pientä, mikä kertoo louhetäytön saavuttaneen suuren jäykkyyden. Tämän johdosta rakennusten tulevat
painumat jäänevät niin vähäisiksi, ettei niistä aiheudu vaurioita rakenteisiin. Maanvaraisen perustamistavan riskit ovat suurimmat Kompassin A-talolle, koska se sijaitsee alueella, jossa ylikuormitusajan mitatut painumaerot ovat suurimmat. Tämän seurauksena
myös rakennuksen painumaerot tulevat olemaan suurimmat – joskin pienet – kyseisellä
alueella. Sekä Geocalc- että PLAXIS-laskelmien tulokset tukevat oletusta tulevien rakennusten pienistä painumista. Rakennusten painumien voidaan olettaa tapahtuvan pääosin rakennusaikana, koska louhetäytön painuma tapahtuu lähes välittömästi, ja koska
alapuolisella ohuella savikerroksella on huomattavasti tavanomaista suomalaista savikerrosta parempi vedenläpäisevyys, minkä johdosta painuminen tapahtuu verrattain
nopeasti. Lisäksi tulevien rakennusten kuormittama savi on ylikonsolidoituneella alueella rakennusten rakentamis- ja käyttöajan, jolloin konsolidaatiokerroin on suurempi kuin
normaalikonsolidoituneella alueella. Myös tämä on yksi syy suurelle painumanopeudelle. Painumalaskelmien tulokset tukevat oletusta rakennusten painumien tapahtumisesta
lähes kokonaan jo rakennusaikana. Myös savikerroksen viruman voidaan olettaa jäävän
niin pieneksi, ettei se muodostu ongelmaksi.
Sivusiirtymämittaukset inklinometreistä IN1 ja IN4 osoittavat, että tontin 7 puoleisen
ylipenkereen osan purkamisen jälkeen kyseisistä inklinometreistä on ollut havaittavissa
maapohjan palautumista myös sivusuunnassa. Tämä on merkki siitä, että tontin 6 puo-
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lella yhä vaikuttava ylipenger ei aiheuta maapohjan tiivistymistä inklinometrien IN1 ja
IN4 kohdilla. Inklinometrin IN3 kohdalla näyttäisi edelleen tapahtuvan hyvin vähäistä
sivusuuntaista liikettä, joka on merkki maapohjan vähäisestä tiivistymisestä kyseisellä
kohdalla. Inklinometrimittausten perusteella ei voida todeta, että tulevien rakennusten
kuormat eivät aiheuttaisi ollenkaan sivusiirtymiä maapohjassa. Sivusiirtymät ovat kuitenkin mittausten perusteella hidastuneet huomattavasti ylikuormituksen loppua kohti
mentäessä, minkä vuoksi rakennusten aiheuttamien sivusiirtymien ei voida olettaa niin
suuria, että niistä aiheutuisi vaurioita rakenteille.
Saukonpaaden tontit 6 ja 7 sijaitsevat meren välittömässä läheisyydessä, minkä vuoksi
pohjavedenpinnan tason voidaan olettaa noudattavan merivedenpinnan tasoa. Pohjavedenpinnan nousu aiheuttaa maan nousua ja pinnan lasku maapohjan painumista, mutta
mikäli merivedenpinnan vaihtelut pysyvät tavanomaisina, rakennusten vaurioitumistodennäköisyyttä merivedenpinnan vaihteluista voidaan pitää varsin pienenä. Esimerkiksi
Geocalc-painumalaskelmien parametreilla (m2 = 60…120 ja β2 = 1) merivedenpinnan
lasku tai nousu 0,5 metrillä lisää ylikonsolidoituneen saven painumaa tai nostaa maanpintaa noin 1 mm, jolloin perustamistason korkeusasema voi vaihdella noin 2 mm, mikä
on merkityksettömän vähän.
Edellä mainittujen perusteiden nojalla maanvaraisen perustamistavan riskejä voidaan
pitää kaikkien rakennusten osalta niin pieninä, että kaikkien rakennusten perustaminen
maanvaraisesti on mahdollista ja suositeltavaa. Perustuksina voidaan käyttää anturoita
tai paksua pohjalaattaa. Mittausten perusteella rakennusten painumat tulevat todennäköisesti olemaan suurimpia painumalaattojen PL1 ja PL4 kohdilla ja painumaero tulee
todennäköisesti olemaan suurin painumalaattojen PL2 ja PL3 välillä, minkä vuoksi riskit ovat suurimmat – joskin pienet – Kompassin A-talolle.

10.2 Pohjatutkimukset ja esirakentamismenetelmät
Saukonpaaden tonteilla 6 ja 7 on tehty suhteellisen vähän pohjatutkimuksia suhteessa
alueen laajuuteen, kuten kuvasta 9.23 ilmenee, joten tehtyä maakerrostulkintaa ei voi
pitää täysin virheettömänä. Suurin osa alueella tehdyistä pohjatutkimuksista on painokairauksia, jotka on tehty ennen vanhan louhetäytön tekemistä. Lisäksi alueella on tehty
muutamia porakonekairauksia kallionpinnan selvittämiseksi sekä muutama siipikairaus,
joiden yhteydessä on otettu muutama häiritty maanäyte savikerroksesta. Painokairausten
diagrammeista on tulkittu merenpohjan geotekniset olosuhteet, keskeisimpänä savikerroksen paksuus. Savikerros on ruopattu ennen louhetäyttöjen tekemistä, ja ruoppaajan
kaivutyöstä on saatu toteumatieto. Ruoppauksen toteutumatiedon perusteella merenpohjaan on jäänyt savea linssimäisesti ennen uuden louhetäytön tekemistä, kuten kuvasta
9.6 ilmenee. Tämän jälkeen savikerroksen ylä- ja alapinnan korkeustasosta ja kaltevuudesta, paksuudesta ja sijainnista ei ole tarkkaa tietoa, koska ruoppauksesta jäljelle jääneiden savilinssien yläpinnat ovat oletettavasti osittain leikkautuneet, ja savi on todennäköisesti levittynyt laajemmalle alueelle ohuena kerroksena uuden louhetäytön tekemisen yhteydessä. Ruoppaus- ja pengerrystyöstä johtuen savi on lisäksi sekoittunut osittain
karkeampaan materiaaliin, mitä myös painumamittaukset tukevat. Savikerroksen geoteknisten ominaisuuksien arviointi on tässä kohteessa perustunut taulukkoarvoihin, mitä
mahdollisuuksien mukaan pyritään yleensä välttämään, etenkin pehmeiden maakerrosten osalta. Käytännön suunnittelutyötä joudutaan kuitenkin valitettavan usein tekemään
puutteellisilla maaparametreilla, jolloin kokemukseen perustuvien taulukkoarvojen
käyttö on välttämätöntä, kuten myös näissäkin kohteissa. Valittujen maaparametrien
tueksi on tehty siirtymämittauksia, joiden avulla ja tarvittaessa hieman maakerrostulkin-
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taa muuttamalla on pystytty takaisinlaskennalla mallintamaan maapohjan käyttäytymistä riittävällä tarkkuudella.
Rakentamisen riskien pienentämiseksi ja suunnittelutyön helpottamiseksi jatkossa vastaavanlaisissa kohteissa olisi suositeltavaa toimia esimerkiksi seuraavalla tavalla:
1. Tehdään riittävästi pohjatutkimuksia ennen ruoppaustyötä, esimerkiksi painotai puristinheijarikairauksia mahdollisten pehmeiden kerrosten paksuuden selvittämiseksi sekä porakonekairauksia kallionpinnan selvittämiseksi. Lisäksi tulisi ottaa riittävästi maanäytteitä ja tehdä muutama siipikairaus. Pohjatutkimukset kannattaa tehdä kahdessa vaiheessa (a ja b). Sopiva tutkimusmäärä riippuu
kohteesta, mutta suhteessa suunnittelualueen laajuuteen tutkimuksia tulisi olla
enemmän kuin Saukonpaaden tonteilla 6 ja 7.
a) Ensimmäisessä vaiheessa sopiva pohjatutkimusväli on noin 40 metriä. Tämän vaiheen perusteella saadaan yleiskuva alueen maakerroksista ja pystytään keskittämään huomio geoteknisesti haastavimpiin osiin alueella.
b) Toisessa vaiheessa sopiva pohjatutkimusväli on noin 20 metriä, joskin pohjaolosuhteiltaan nopeasti/jyrkästi muuttuvilla alueilla noin 10 metriä. Näillä
tutkimuksilla saadaan tarkennettua maaperäkuvausta, ja niiden suorittamisen jälkeen on kasassa riittävä määrä lähtötietoja ruoppausta varten.
2. Valitaan ruoppaussyvyys siten, että kaikki pehmeät maakerrokset on mahdollista
saada kokonaan ruopattua pois merenpohjasta tulevan täyttöalueen kohdalta.
Tapauskohtaisesti voidaan varmuuden vuoksi valita ruoppaussyvyys, joka tuottaa jonkin verran ylikaivua, esimerkiksi 1 metrin.
3. Suoritetaan ruoppaustyö valitun ruoppaussyvyyden mukaisesti ja tarkistetaan
saadun sähköisen toteumatiedon perusteella, että pehmeät maakerrokset on
saatu ruopattua kokonaan pois. Ruoppaustyön onnistuminen suunnitellusti
on kaikkein tärkeintä jatkon kannalta.
4. Tehdään louhetäyttö päätypengerryksenä. Mikäli käytössä on raekokojakaumaltaan erilaista louhetta, pienennetään raekokoa systemaattisesti ylöspäin mentäessä.
5. Tiivistetään louhetäyttö siten, että myöhemmin tehtävistä PDA-mittauksista saatava maksimihidastuvuus on vähintään 170 m/s2 ja sen perusteella laskettava
dynaaminen E-moduuli vähintään 40 MPa. Mikäli louhetäytön paksuus on korkeintaan 9 metriä, voidaan käyttää RIC-tiivistystä. Jos louhetäytön paksuus on
yli 9 metriä, tiivistysmenetelmänä tulee käyttää pudotustiivistystä.
6. Eroosiosuojataan louhetäytön luiskat suodatinkriteerien mukaisesti.
7. Tarvittaessa ylikuormitetaan louhetäyttö. Mikäli ylikuormitukseen päädytään,
tontilla tulee tehdä riittävästi siirtymämittauksia ylikuormitusaikana.
a) Mikäli louhetäyttö on korkeintaan 9 metriä paksu RIC-tiivistystä käytettäessä tai korkeintaan 15 metriä paksu pudotustiivistystä käytettäessä, ja louhetäytön alapuolella olevat kitkamaakerrokset ovat ohuita ja/tai tiiviitä, yli-

122
kuormitusta ei tarvita. Tällöin louhetäytön voidaan katsoa tiivistyneen riittävästi dynaamisen tiivistyksen yhteydessä ja sen alapuolisten ohuiden ja/tai
tiiviiden kitkamaakerrosten painumien voidaan olettaa tapahtuvan rakennusaikana. Edellä mainittua tukee esimerkiksi As. Oy Lapinniemen Kajuutan
säilyminen ehjänä louhetäytön varassa järvenrannalla (ks. kappale 8.5),
koska kyseisen tontin maapohjaa ei ylikuormitettu. Tällöin tulee olla ehdoton
varmuus siitä, ettei täytön alle ole jäänyt savea.
b) Mikäli louhetäyttö on yli 15 metriä paksu, louhetäyttö kannattaa ylikuormittaa tulevia rakennuksia suuremmalla kuormalla koko tontin laajuudelta,
koska pudotustiivistyksen syvyysvaikutus ei riitä tiivistämään yli 15 metrin
syvyyden alle jääviä louhetäytön osia ja täytön alapuolelle jääviä maakerroksia. Mikäli maapohjassa on vain kitkamaakerroksia, puolen vuoden ylikuormitusaika on riittävä. Kokemusperäisen tiedon kertyessä myös puolta
vuotta lyhyempi ylikuormitusaika saattaa olla riittävä.
c) Jos ruoppauksesta on jäänyt savea täytön alle, ylikuormitus on välttämätön.
Ylikuormitusaika riippuu savikerroksen paksuudesta ja mahdollisesta sekoittuneisuudesta muihin kerroksiin, ja se selviää käytännössä vasta tietyn mittausajan jälkeen.
8. Perustetaan rakennukset maanvaraisesti ja tehdään rakennuksen käyttöaikana
riittävä määrä siirtymämittauksia.

10.3 Siirtymämittaukset
Kompassin ja Loiston perustamistavan valintaa varten tehdyt siirtymämittaukset ylikuormitusaikana ovat pääosin olleet onnistuneita. Vaikka joissain mittauksissa, varsinkin takymetrimittauksissa, on tapahtunut joitain mittausvirheitä, ovat mittausvirheet
olleet varsin helposti tunnistettavissa niiden systemaattisuuden johdosta. Mittausvirheet
ovat olleet useimmiten mittaajista riippuvia, ja ne ovat näkyneet suurina yksittäisinä
poikkeamina verrattuna muihin mittauksiin. Mittausten perusteella takymetri soveltuu
paremmin painuman kuin sivusiirtymän mittaamiseen. Tämä johtuu siitä, että sivusiirtymämittauksissa virhealttius riippuu enemmän mittaajasta, koska prisma voidaan vahingossa asettaa muutaman millin mittauspultin keskikohdan ohi, mikä näkyy välittömästi pienenä virheenä kuvaajissa ja tuottaa virhettä sekä x- että y-suunnassa. Painumamittauksissa sen sijaan prisman korkeustaso on lähes muuttumaton, mikäli se asetetaan mittauspisteen päälle hieman sivusuunnissa toisistaan poiketen eri mittauskerroilla.
Tässä kohteessa takymetri on mittausvirheistä huolimatta toiminut varsin hyvin, ja se on
ollut maapohjan siirtymien mittaamiseen riittävän tarkka. Tässä kohteessa takymetrimittausten orientointipisteinä on käytetty useisiin lyhtypylväisiin kiinnitettyjä prismatarroja. Vaikka prismatarrapisteet ovat säilyneet varsin hyvin liikkumattomina eivätkä ole
täten tuottaneet juurikaan virheitä mittaustuloksiin, kiinteämpien orientointipisteiden
käyttäminen olisi suositeltavaa. Tällöin voitaisiin minimoida riskit mittaustulosten vääristymiselle referenssipisteiden siirtymien johdosta. Tämän kohteen kaltaiset painumalaatat ovat olleet luotettavia mittausrakenteita, ja olennaista on ollut kierretankojen suojaaminen kaivonrenkailla. Painumalaattoja voidaan suositella käytettäväksi jatkossakin.
Haittapuolena painumalaatassa on saatavan mittausdatan pistemäisyys. Painumalaattojen sijasta voitaisiin käyttää joko manuaalisia tai automaattisia painumaletkuja, joilla
saataisiin selville ylipenkereen aiheuttama siirtymäprofiili. Painumaletkujen avulla inklinometrimittausten ohella voisi tehdä luotettavampia ja laajempia johtopäätöksiä louhetäytön käyttäytymisestä. Saukonpaaden tonteilla 6 ja 7 sopiva määrä painumaletkuille
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olisi voinut olla esimerkiksi 4–6 kpl, ja ne olisi voitu sijoittaa esimerkiksi kuvan 10.1
kaltaisesti.

Kuva 10.1. Esimerkki painumaletkujen sijoittamisesta.
Tarkkavaaitusmittausten voidaan todeta onnistuneen hyvin, vaikka muutama mittausvirhe on niidenkin tuloksista havaittavista. Mittausvirheitä on vähemmän kuin takymetrimittauksissa, ja ne ovat olleet tarkkavaaituslatan asettajasta riippuvaisia, koska itse
mittauslaite on todella tarkka, referenssipisteet olivat kiinni painumattomassa rakenteessa ja tarkkavaaituslaitteen käyttäjä oli kokenut. Referenssipisteitä oli kuitenkin vain 2
kpl, joka on minimimäärä sulkevalle mittaukselle. Lisäksi referenssipultit oli asennettu
tasolle, josta ne olisivat olleet vaarassa siirtyä inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta,
esimerkiksi lumiauran osuessa niihin. Mikäli näin olisi käynyt, mittaustulokset olisivat
olleet käyttökelvottomia törmäyksen jälkeen. Referenssipultteja tarkkavaaitusmittauksia
varten kannattaa tästä syystä asentaa jatkossa useampi, esimerkiksi vähintään 3 kpl, ja
ne kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa suojaisampaan kohtaan.
Automaattisten inklinometrien mittaustulokset ovat olleet luotettavia niille tehdyn tarkistusmittauksen nojalla. Lisäksi ne ovat antaneet uutta, laskelmien tuloksista poikkeavaa toteumatietoa louhetäytön käyttäytymisestä. Niitä voi siis suositella käytettävän
myös jatkossa muissa vastaavanlaisissa kohteissa. Jatkossa kannattaa harkita inklinometrien sijoittamista hieman ylipenkereen ulkopuolelle, jotta osataan paremmin arvioida
louhetäytön ja alapuolisen maapohjan käyttäytymistä kuormituksen alaisuudessa laajemmassa mittakaavassa.
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Rakennusten siirtymiä tulee seurata käyttöaikana. Siirtymämittausinstrumentteina voidaan käyttää esimerkiksi sokkeliin kiinnitettäviä siirtymämittauspultteja, joiden painumia ja sivusiirtymiä mitataan. Siirtymämittauspultit on suositeltavaa asentaa kohdille,
joissa niiden vaurioituminen esimerkiksi lumiauran törmäyksestä on estetty. Painumia
voidaan mitata tarkkavaaituksella. Sivusiirtymiä olisi hyvä seurata jollain muulla mittauslaitteella kuin takymetrillä sen epätarkkuuden vuoksi. Seuranta on tärkeää myös siksi,
että saadaan uutta kokemusperäistä tietoa, jota voidaan hyödyntää muiden vastaavanlaisten kohteiden suunnittelussa tulevaisuudessa.

10.4 Louhetäytön tiivistäminen
Paksut, yli 15 metriä syvät louhetäytöt on tavallisesti tiivistetty pudotustiivistyksellä
kahdessa vaiheessa; primääri- ja sekundäärivaiheessa. Primäärivaiheessa käytetään
isompaa pudotusenergiaa (pudotuskorkeus ja järkäleen paino), ja sen päätavoitteena on
tiivistää täytön alaosat. Sekundäärivaiheessa puolestaan käytetään pienempää pudotusenergiaa, ja tavoitteena on tiivistää täytön pintaosat. Jatkossa kannattaisi harkita sekundäärivaiheen tekemistä RIC-tiivistyksellä, koska sen nopeus on likimain kaksinkertainen pudotustiivistykseen nähden. Etenkin laajoilla täyttöalueilla RIC-tiivistys tulee
lisäksi pudotustiivistystä halvemmaksi, ja säästöt kasvavat täyttöalueen pinta-alan kasvaessa. Paksujen louhetäyttöjen tiivistyksen primäärivaihe voidaan suorittaa toistaiseksi
ainoastaan pudotustiivistyksellä.
Saukonpaaden tonttien 6 ja 7 louhetäyttö pudotustiivistettiin ennen ylikuormitusta, ja
kyseinen järjestys osoittautui toimivaksi. Louhetäytön tiivistäminen voidaan kuitenkin
suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä; aluksi ylikuormitus, jonka jälkeen pudotustiivistys. Olennaista on, että ylikuormitusaikana siirtymiä seurataan, ja että ne ehtivät lähes pysähtyä ylikuormitusaikana. Suositeltavaa kuitenkin on, että ylikuormitus suoritetaan pudotustiivistyksen jälkeen. Tämä perustuu siihen, että ylipenger vastaa kuormitusluonteeltaan (staattinen) tulevien rakennusten painoa.

10.5 Ylikuormitus
Saukonpaaden tontit 6 ja 7 ylikuormitettiin penkereellä, jonka laajuus ja paino olivat
tulevia rakennuksia selvästi suurempia. Ylipenger oli rakennettu sivusuunnissa niin laajaksi kuin tonttien lähellä olevien putkien ja kaivojen painumisen välttämiseksi oli mahdollista. Ylipenkereen keskelle tulevan parkkihallin ja sisäpihan kohdalle oli jätetty tyhjä alue. Penkereen muoto oli looginen, koska rakennuksista kohdistuu maapohjaan suuremmat jännitykset kuin parkkihallista ja sen päällä olevasta sisäpihasta, joten keskiosaa
ei välttämättä tarvitse kuormittaa yhtä paljon. Ylikuormitus onnistui hyvin, koska maapohjan konsolidaatiopainuma ehti mittausten perusteella tapahtua jo reilun puolen vuoden jälkeen ylikuormituksen aloittamisesta. Louhetäytön alapuolisen savikerroksen ylikonsolidaatioaste jäi kuitenkin laskennallisesti vain noin arvoon 1,2; minkä perusteella
ylipenger olisi kannattanut tehdä yhtenäiseksi koko tonttien 6 ja 7 alueelle. Mikäli ylipenger olisi tehty yhtenäiseksi, olisi maapohja painunut enemmän ylikuormituksen aikana, savikerroksen ylikonsolidaatioaste kasvanut ja tulevat rakennukset painuisivat
vähemmän. Lisäksi ylipenkereen tiivistävä vaikutus olisi ulottunut sivusuunnassa laajemmalle alueelle, mikäli ylipenger olisi tehty yhtenäiseksi. Jatkossa vastaavanlaisissa
kohteissa ylipenger kannattaa rakentaa yhtenäiseksi ja vähintään niin laajaksi, että ylipenkereen harjan ulkoreuna noudattelee tonttirajoja. Mitä laajemmaksi ylipenger rakennetaan suhteessa rakennusalueeseen, sitä parempi, edellyttäen stabiliteetin säilyvän riittävänä ja työmaateille varatun tilan jäävän riittäväksi. Tarvittaessa pengerkorkeuttakin
on kasvatettava niin paljon että päästäisiin vähintään ylikonsolidaatioasteeseen 1,3; mikäli louhetäytön alle on ruoppauksen jälkeen jäänyt savea, edellyttäen alueellisen stabi-
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liteetin pysyvän riittävänä. Tonttien 6 ja 7 ylikuormitusaika oli riittävä, ja kuten inklinometrimittauksista nähdään, huolimatta konsolidaatiopainumien päättymisestä jo reilun puolen vuoden jälkeen molempien tonttien ylikuormitusta kannatti jatkaa toukokuuhun 2014 asti, jotta sivusiirtymät saatiin lähes kokonaan pysähtymään. Ylikuormitus
kesti täydellä kuormalla noin 1,5 vuotta ja jatkuu vielä tontin 6 puolella. Mikäli louhetäytön alle ei olisi jäänyt savea ruoppauksesta, olisi vähempikin aika, esimerkiksi puoli
vuotta riittänyt. Ilman staattista ylikuormitusta rakennusten maanvarainen perustaminen
ei olisi mahdollista tässä kohteessa, koska rakennusten kokonaispainumat ja painumaerot tulisivat olemaan liian suuria massanvaihdosta ja pudotustiivistyksestä huolimatta.

10.6 Päätelmät louhetäytön käyttäytymisestä ohuen savikerroksen päällä
Nämä päätelmät louhetäytön mekaanisesta käyttäytymisestä perustuvat vain tämän kohteen siirtymämittauksiin, eikä käyttäytyminen ole laskennallisesti mallinnettavissa.
Kunnes toisin todistavaa ja laskelmia paremmin vastaavaa mittausdataa saadaan muista
vastaavanlaisista kohteista, mallia voidaan pitää yhtenä potentiaalisena yleiskuvauksena
vastaavanlaisen louhetäytön käyttäytymisestä ohuen savikerroksen päällä. Tämän kohteen siirtymämittausten perusteelta näyttäisi, että louhetäyttö käyttäytyy ohuen savikerroksen päällä kuten laatta (kuva 10.2) tiivistyen samanaikaisesti jonkin verran. Lisäksi
meren ja louhetäytön luiskan läheisyys ei näyttäisi vaikuttavan tähän käyttäytymismalliin.

Kuva 10.2. Louhetäytön käyttäytyminen ylikuormituksen alaisuudessa ohuen savikerroksen päällä.
Kuvan 10.3 avulla on yritetty tarkemmin selittää, miksi louhetäyttö käyttäytyy laatan
tavoin ohuen savikerroksen päällä. Tässä kohteessa ylipenkereen keskikohdalle oli jätetty avoin alue, joka aiheuttaa kyseisellä kohdalla louhetäytön pintaosaan löyhemmän
jännitystilan ja superpositioperiaatteen nojalla louhetäytön alaosaan suuremman jännitystilan kuin muualla. Suurempi jännitystila sekä louheen ja saven erittäin suuri jäykkyysero aikaansaavat aluksi savikerroksen painumisen louhetäytön alla penkereen osien
välissä. Penkereen osien väliin jäänyt pienemmässä jännitystilassa oleva löyhempi alue
ja tapahtunut saven painuma aikaansaavat sen, että louhetäyttö tiivistyy sivusuunnassa
kohti keskustaa, ja että käyttäytyminen muistuttaa laattaa. Vaikka yhtenäinen ylipenger
aikaansaa keskikohdan alapuolelle louhetäyttöön suuremman pystyjännityksen kuin
kaksi vierekkäistä ylipenkereen osaa, kahden vierekkäisen penkereen osan väliin jäänyt
löyhempi alue pyrkii ohjaamaan louhetäytön sisäistä sivusiirtymää kohti keskialuetta
oletettavasti voimakkaammin kuin yhtenäisen ylipenkereen alla, koska yhtenäisen ylipenkereen keskikohdan alle ei muodostu löyhempää aluetta. Mikäli savikerros on keskittynyt pengeralueen keskikohdan alapuolelle, laattamainen käyttäytyminen oletettavasti vain korostuu, koska maapohja pyrkii deformoitumaan pienimmän jäykkyyden
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suuntaan eli tällöin kohti keskellä olevaa savikerrosta. Tiedossa ei vielä toistaiseksi ole,
kuinka kauas ylipenkereen luiskien alareunoista louhetäytön yläpinnan painumaprofiili
ulottuu, joskin riittävän pitkän painumaletkun käyttämisellä asia voitaisiin jatkossa selvittää.

Kuva 10.3. Louhetäytön käyttäytyminen ylikuormituksen alaisuudessa ohuen savikerroksen päällä, tarkempi kuvaus.

10.7 Laskelmat ja laskentaohjelmat
Tässä diplomityössä geotekniset laskelmat tehtiin Geocalc ja PLAXIS 3D -ohjelmilla.
Laskennan kannalta oleellisinta oli savikerroksen paksuus, sijainti ja maaparametrit.
Saven maaparametreja ei voitu käytännön syistä selvittää ödometri- ja kolmiaksiaalikokein, koska häiriintymättömän maanäytteen otto olisi käytännössä ollut mahdotonta.
Tämä johtuu siitä, että saven tarkasta sijainnista ja kerrospaksuudesta ei ennen siirtymämittauksia ollut muuta tietoa kuin, että savikerros on oletettavasti ohut. Savikerroksen paksuuden ja sivusuuntaisen laajuuden tarkka arviointi varsin vähäisten pohjatutkimusten ja ruoppauksen toteumatiedon perusteella oli täten vain harkittu arvaus. Kaikkien maakerrosten laskentaparametrit valittiin aluksi harkiten taulukkoarvojen joukosta.
Lopullisiin laskelmiin parametrit haettiin takaisinlaskennalla ylikuormitusajan painumien perusteella, ja tarvittaessa muokattiin hieman savikerroksen paksuutta ja muotoa.
Painumalaskelmissa savikerroksen YK-osan jäykkyyden oletettiin olevan 5…10 kertainen NK-osan jäykkyyteen nähden.
Geocalc-stabiliteettilaskentaohjelman toimivuutta tässä kohteessa voidaan pitää varsin
luotettavana, koska liukupintamenetelmänä voidaan käyttää tässäkin työssä käytettyä
varsin luotettavaa 2D GLE -menetelmää ja huokosveden ylipaineen muodostuminen
voidaan huomioida tehokkaalla huokospaineparametrilla ru’. Stabiliteettilaskennan epävarmuustekijät liittyvät käytännössä maakerrostulkintaan ja laskentaparametreihin, pääasiassa savikerroksen osalta. Maakerrostulkinta ja laskentaparametrien valinta tehtiin
kuitenkin niin hyvin kuin vähäisten pohjatutkimusten sekä tehtyjen siirtymämittausten
perusteella oli mahdollista. Geocalc-stabiliteettilaskentaohjelman käyttö on suositeltavaa myös jatkossa vastaavanlaisissa kohteissa.
Geocalc-painumalaskentaohjelmaa ja sen antamia tuloksia voidaan pitää varsin luotettavana. Lisäksi mahdollisuus kolmiulotteisen laskentageometrian luomiseen 2Dleikkauksista helpottaa tulosten luettavuutta, koska painumat saadaan tulostettua kätevästi tasokuvaan. Lisäksi kolmiulotteiseen laskentamalliin voidaan tarkemmin syöttää
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ylipenkereen ja rakennusten kuormat. Myös kuormahistoria voidaan syöttää ohjelmaan
riittävän tarkasti. Kuten stabiliteettilaskentaohjelman osalta, epävarmuustekijät liittyvät
lähinnä maakerrostulkintaan ja laskentaparametreihin. Ylipenkereen purkamisen yhteydessä Geocalc antoi tässä tulokseksi liian suuria maanpinnan nousuja verrattuna toteumatietoon. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että saven kerrospaksuus on tulkittu
todellista suuremmaksi ja/tai saven YK-osan parametrit on arvioitu liian pieniksi, ja että
louheen YK-osan parametrit on arvioitu liian pieniksi. Käytännön kannalta tällä ei ole
juuri merkitystä, koska todellisuudessa maapohja käyttäytyy jäykemmin kuin laskelmissa, ja painuvat tulevat tapahtumaan pääosin rakennusaikana sekä laskelmissa että todennäköisesti myös todellisuudessa. Geocalc-painumalaskentaohjelman käyttö on täten
suositeltavaa myös jatkossa vastaavanlaisissa kohteissa, mutta sivusiirtymiä sillä ei voi
laskea. Vaiheittain rakentamisen mallintamiseen tulee kuitenkin kiinnittää erityishuomiota, jotta esimerkiksi kuormahistoria tulee syötettyä ohjelmaan oikein.
PLAXIS 3D -laskentaohjelman toimivuutta voidaan pitää tämän kohteen mallintamiseen kohtalaisena. Tässä työssä ongelmaksi muodostui ohut savikerros, joka piti elementtiverkon laadun varmistamiseksi mallintaa tasapaksuna ja vaakasuorana, koska
Geocalc-laskelman loivasti kaltevalla ja vaihtelevan paksuisella kerroksella laskenta ei
toiminut. Lisäksi 3D-laskentamalli oli sivusuunnissa hyvin laaja verrattuna pystysuuntaan, mikä näyttäisi aiheuttavan ongelmia/virheitä laskennassa (ks. s. 98–102). Tämän
lisäksi laskettujen sivusiirtymien suunnat poikkeavat olennaisesti toteutuneista. Laajan
kolmiulotteisen laskentamallin luominen vie lisäksi kauan aikaa, ja myös mallin toimimiseksi tarvittavien muutosten tekeminen voi kestää kauan. Aikaisemmin tehdyissä 2Dlaskelmissa savikerroksen muodolla ei ollut vaikutusta mallin toimivuuteen, minkä
vuoksi savikerroksen muoto voidaan mallintaa tarkemmin. Lisäksi 2D-laskelmissa toimivan mallin luominen ja laskenta on huomattavasti nopeampaa sekä lasketut painumat
ovat samaa suuruusluokkaa kuin 3D-laskennassa. Tässä yhteydessä täytyy korostaa, että
laskijan kokemuksella ja tietotaidolla on todella suuri merkitys 3D-laskennassa suhteessa 2D-laskentaan. Puutteista huolimatta positiivista oli, että painumien suuruusluokka
oli likimain sama kuin 2D-laskelmissa, ja niiden esitystapa on 2D-laskelmaa selkeämpi.
Jatkossa vastaavanlaisten kohteiden suunnittelun yhteydessä valinnan 2D- ja 3Dlaskennan välillä tulee perustua kohteen vaativuuteen, todelliseen maakerrosgeometriaan, käytettävissä olevaan aikaan ja rahaan sekä suunnittelijoiden kokemukseen. Saukonpaaden tonttien 6 ja 7 kaltaisten kohteiden suunnittelussa riittänee tehdä jatkossa
vain 2D-laskelmia useista eri suunnista.

10.8 Hyödyt eri osapuolille
Uuden, suunnitellusti esirakennetun ja laadukkaan louhetäytön avulla voidaan saavuttaa
useita hyötyjä eri osapuolille. Hyötyjiä ovat kaupungit, rakennuttajat, urakoitsijat sekä
muista hyötyjistä riippuen kenties myös rakennusten tulevat asukkaat.
Esirakentamalla louhetäyttöalueita mereen suunnitellusti kaupunki saa uutta laadukasta
tonttimaata, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan aluetta, jonne rakennuksia voidaan perustaa maanvaraisesti. Kaupunki hyötyy tällaisesta laadukkaan louhetäytön esirakentamisesta myös siten, että rakennuttajien ja/tai urakoitsijoiden kiinnostus rakentamiseen
kasvaa. Kasvanut kiinnostus puolestaan helpottaa tontin vuokraamista rakennuttajalle,
koska alueen paremmasta rakennettavuudesta johtuen rakentamisen riskit ovat pienemmät. Kaupunki saa täten helpommin tontin vuokratulojen lisäksi mahdollisesti uusia
veronmaksajia, mikä lisää kustannushyötyjä. Laadukas louhetäyttö toimii lisäksi hyvänä
rakennuspohjana kunnallistekniikalle ja kaupungin yleisille alueille, esimerkiksi kaduille ja puistoille. Suunnitelmallisesti toteutetulla louhetäytöllä pienennetään kunnallistek-
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niikan, katujen ja yleisten alueiden korjaus- ja ylläpitokustannuksia, vältetään niiden
epätasaisia painumia sekä katujen ja yleisten alueiden lätäköitymistä. Mikäli mahdollista, mereen esirakennettavilla louhetäyttöalueilla kannattaa käyttää pienempirakeista
tunnelilouhetta tulevien rakennusten ja muiden kaivettavien alueiden kohdalla, jolloin
myös kaivutyöt helpottuvat. Esirakentamalla laadukkaita louhetäyttöalueita kaupunki
edistää massataloutta ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, joiden seurauksena
maine kokonaistaloudellisuutta ajattelevana innovatiivisena kaupunkina paranee. Kuten
Saukonpaaden tonteilta 6 ja 7, muiltakin vastaavilta alueilta kaupungille tulee kertymään arvokasta kokemusperäistä tietoa tulevaisuutta varten.
Kun louhetäyttö esirakennetaan maanvaraisperustuksille soveltuvaksi, rakennuttajat
ja/tai urakoitsijat säästävät pohjarakennuskustannuksissa sekä rakennusten (ks. kpl. 9.7)
että piha-alueiden osalta, koska paalutukselta voidaan välttyä ja piha-alueiden kohdalta
maapohjaa ei tarvitse erikseen vahvistaa. Koska rakentamisen hinta kerrosneliötä kohti
alenee huomattavasti, varsinkin suurissa täyttösyvyyksissä, oikeudenmukaisinta olisi
lohkaista pala hyötykakusta myös tulevien rakennusten asukkaille alentuneen neliöhinnan muodossa. Rakennuttajat ja/tai urakoitsijat säästävät myös aikataulussa huomattavasti paalutuksen jäädessä pois tai vähentyessä. Lisäksi rakennuttajan ja/tai urakoitsijan
maine innovatiivisena yrityksenä paranee. Helsingissä myös kaupunki toimii usein
asuinalueiden rakennuttajana.
Kompassin A-talo päätettiin perustaa porapaaluille, kun taas Kompassin B-talo sekä
Loiston A & B -talot päätettiin perustaa maanvaraisesti. Kompassin A-talon paalutustyö
on vielä käynnissä kirjoitushetkellä (14.8.2014). Porapaalutuksen kokonaiskestoksi on
arvioitu noin 3 kuukautta, kun taas Kompassin B-talon maanvaraisten anturoiden rakentamisajaksi on arvioitu 3 viikkoa. Kompassin A-talon porapaalujen pituus on keskimäärin ollut noin 40 metriä, joka on enemmän kuin aikaisemmin oli arvioitu (noin 30 metriä). Käytössä on ollut kaksi paalutuskonetta, joiden nopeus on ollut noin 1,5–2 paalua/työvuoro per kone. (Kauppinen 2014.) Kompassin A-talon osalta arvioitu aikasäästö
maanvaraisia perustuksia käyttämällä on siis kokonaisuudessaan noin 50 työpäivää (arkipäivää), rakennuksen pohjapinta-alaa kohti noin 0,6 h/m2 ja kerrospinta-alaa kohti
noin 0,15 h/k-m2. Kustannussäästö tässä kohteessa 40 metrin paaluja käyttämällä on
kuvan 9.57 perusteella arviolta luokkaa 550 €/k-m2 (ks. kuva 9.57), joka on huomattavan paljon – arvioilta noin 15 % rakentamisen hinnasta kyseisellä alueella.

11 Saukonpaaden esirakentamismenetelmien
potentiaaliset sovelluskohteet
Tulevaisuudessa tarve uusien mereen tehtävien louhetäyttöalueiden rakentamiselle kasvaa, minkä vuoksi tässä kappaleessa on esitelty Saukonpaaden tonttien esirakentamismenetelmien yhdistelmän eli ruoppauksen, täyttämisen (massanvaihdon), syvätiivistyksen ja ylikuormituksen yhdistelmän potentiaalisimpia sovelluskohteita. Joillain seuraavaksi esitetyillä alueilla osa edellä mainituista esirakentamistoimenpiteistä on jo suoritettu.
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Jätkäsaaren asemakaava-alueille 2 ja 6 (kuva 11.1) on tehty louhetäyttö, jonka alapinta vaihtelee noin tasojen -24…-15 välillä. Kyseisiltä alueilta savi on saatu Saukonpaaden aluetta paremmin ruopattua pois, minkä vuoksi täytön alapuolella on vain kitkamaita. Täytön yläpinta on noin tasolla +2. Tällä hetkellä alueella on meneillään ylikuormitus noin 10 metriä korkeaa louhepengertä käyttäen. Ylikuormitus on kestänyt
noin 2–2,5 vuotta riippuen kohdasta ja jatkuu edelleen. Penger on toiminut louheen välivarastona. Louhetäyttöä ei ole vielä pudotustiivistetty, mutta se voidaan tehdä ylikuormituksen jälkeen, jotta täytön riittävä tiiviys mahdollisia maanvaraisia rakennuksia
varten varmistetaan.

Kuva 11.1. Potentiaaliset sovelluskohteet Jätkäsaaren AK2- ja AK6-alueilla.
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Kruunuvuorenrannan Koirasaaressa (kuva 11.2) tullaan tämänhetkisen tiedon perusteella ruoppaamaan ja tekemään meritäyttöä vuonna 2015. Täyttömateriaalina tullaan
käyttämään sekä välpättyä että välppäämätöntä louhetta. Alueella on savea alle 8 metriä
ja Saukonpaaden aluetta pienempi täyttösyvyys. Koirasaaressa voidaan siis soveltaa
samoja esirakentamismenetelmiä kuin Saukonpaadessa. Alle 9 metrin täyttösyvyyksissä
kannattaa harkita RIC-tiivistystä pudotustiivistyksen sijasta.

Kuva 11.2. Potentiaaliset sovelluskohteet Kruunuvuorenrannassa.
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Koivusaaren alueella (kuva 11.3) tullaan tulevaisuudessa ruoppaamaan ja tekemään
meritäyttöä. Savea on täytettävien alueiden kohdalla pääosin korkeintaan noin 2 metriä
(Vehmas 2010). Saukonpaaden esirakentamismenetelmät soveltuvat myös Koivusaareen, joskin alle 9 metrin täyttösyvyyksissä kannattaa harkita RIC-tiivistystä pudotustiivistyksen sijasta.

Kuva 11.3. Potentiaaliset sovelluskohteet Koivusaaressa.
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Hernesaaressa (kuva 11.4) tullaan tekemään mereen uutta louhetäyttöä tulevien rakennusten ja muiden rakenteiden pohjaksi, lähinnä eteläisimpään kortteliin. Eteläisimmän
korttelin alueelta savet on poistettu nykyisen penkereen alta ja tullaan poistamaan uuden
penkereen alta, minkä vuoksi alueella voidaan soveltaa Saukonpaaden esirakentamismenetelmiä ja mahdollisesti käyttää maanvaraisia perustamistapoja tulevissa rakennuksissa. (Vehmas 2012.)

Kuva 11.4. Potentiaaliset sovelluskohteet Hernesaaressa.
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Finnoon alueella (kuva 11.5) Espoossa tullaan tekemään meritäyttöjä tulevaisuudessa.
Mikäli täyttömateriaalina käytetään louhetta ja merenpohjassa olevat pehmeät maakerrokset ruopataan pois ennen täyttämistä, voidaan Saukonpaaden esirakentamismenetelmiä soveltaa. Jos Saukonpaaden esirakentamismenetelmiä sovelletaan, voidaan alueelle
tulevissa rakennuksissa mahdollisesti käyttää maanvaraisia perustuksia.

Kuva 11.5. Potentiaaliset sovelluskohteet Finnoossa.
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