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1. Johdanto 
 

Suihkuinjektointi on monipuolinen ja vaativa pohjanvahvistusmenetelmä. Se on yksi ai-

noista pohjanvahvistusmenetelmistä, jolla pystytään luomaan sekä vesitiivistys että luji-

tus samassa työvaiheessa, ja ainoa tunnettu menetelmä, jolla voidaan tehdä luotettava 

maanalainen vesitiivistys ilman kaivua tai massanvaihtoa. Tilanteet, joissa vesitiiviys on 

vaatimuksena, ovat lisääntyneet ja tulevat yleistymään kaupungistumisen seurauksena. 

Tontit, joille rakennetaan syviä kaivantoja, ovat usein kaupunkikeskustoissa, joissa ym-

päröivien rakennusten vaurioitumisen ehkäisy vaatii ehdotonta pohjaveden pinnan tason 

säilyttämistä. Tällöin turvaudutaan usein suihkuinjektointiin yhtenä osana vesitiivistä ra-

kennetta. Myös tunnelit, niiden kuilut sekä sisään- ja ulostuloportaalit sijaitsevat usein 

alueilla, joissa vaaditaan kaivannolta vesitiiveyttä.  

 

Työn tavoitteena oli selvittää, miten nykyisin suihkuinjektoinnille asetetut vaatimukset 

täytetään, ja miten suihkuinjektoitujen rakenteiden laatu varmistetaan. Erityisesti halut-

tiin selvittää vesitiiveysvaatimusten täyttymistä. Selvitystyöllä haluttiin löytää epävar-

muutta aiheuttavia tekijöitä nykyisissä laadunvarmistusten käytännöissä ja miten käytän-

töjä tulisi parantaa. 

 

Kirjallisuustutkimuksessa perehdytään suihkuinjektointimenetelmään, ja siihen minkä-

laisia rakenteita suihkuinjektoimalla voidaan tehdä. Lisäksi esitellään suihkuinjektoinnin 

tavallisimmat toteuttamistavat ja niiden laitteisto 

 

Suihkuinjektoinnin laadunvarmistusta esitellään periaatteet, määräykset, standardit ja oh-

jeet, jolla suihkuinjektoinnin laatua valvotaan. Laadunvarmistus on jaettu työtä edeltäviin 

toimenpiteisiin, työnaikaiseen laadunvarmistukseen, sekä työn jälkeiseen laadunvarmis-

tukseen ja dokumentointiin. 

 

Esimerkkiprojekteissa esitellään projektien suunnitelmat pääpiirteittäin. Projektien laa-

dunvarmistus tutkittiin niiden dokumentoinnin ja projektin henkilöstön haastattelujen pe-

rusteella. Ensimmäinen esimerkkiprojekti esitellään nimettömänä tilaajan toivomuksesta. 

 

Johtopäätöksissä arvioidaan suihkuinjektoinnin laadunvarmistuksen nykytilaa ja lisätut-

kimustarpeita. Kirjallisuustutkimus, esimerkkiprojektien tutkimukset sekä henkilöhaas-

tattelut projektiorganisaatioiden sisä- ja ulkopuolelta toimivat pohjana tehdyille johtopää-

töksille ja lisätutkimustarpeille. Johtopäätöksissä käsitellään vesitiiviiden rakenteiden 

suihkuinjektoinnin kannalta merkityksellisiä laadunvarmistustoimenpiteitä. Kirjallisuus-

tutkimuksen, projektien tietojen sekä haastattelujen perusteella arvioidaan nykyisiä käy-

täntöjä, laatuvaatimuksia ja ohjeita vesitiiviyden näkökulmasta, sekä tehdään johtopää-

töksiä toimenpiteiden ja ohjeistuksen riittävyydestä vesitiiviyden varmistamiseksi. Rajoi-

tuksia tutkimukselle asetti keskittyminen ainoastaan kahteen Lemminkäisen hiljattain to-

teuttamaan projektiin, sekä projektien tietoihin ja aineistoon ja niiden julkaisuun liittyvät 

rajoitukset. 
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2. Suihkuinjektointimenetelmä 

2.1. Suihkuinjektointitekniikan kehitys 

 

Suihkuinjektointi on yksi maailman käytetyimmistä ja monipuolisimmista pohjanvahvis-

tus ja maanmuokkausmenetelmistä. Eräs syy sen suosioon ja yleistymiseen on, että sen 

avulla on mahdollista tehdä lujaa ja jäykkää vahvistettua maata sekä tehdä vettä läpäise-

mättömiä rakenteita yhdellä toimenpiteellä. Suihkuinjektointia on luonnehdittu yhdeksi 

haastavimmista pohjanvahvistusmenetelmistä ja vaatii onnistuakseen erinomaista tek-

nistä osaamista sekä suunnittelussa että toteutuksessa. (Bell & Kirsch 2013). 

 

Suihkuinjektointitekniikka perustuu korkealla paineella maahan suihkutettaviin nestei-

siin. Injektointimassa sekä mahdollinen vesi ja ilma sekoittavat sideaineen maa-ainekseen 

muodostaen vahvistettua maa-ainetta. Suihkuinjektoitu rakenne koostuu yleensä pyö-

reistä paalumaisista kappaleista. Yhdistämällä toisiaan leikkaavia paaluja, on mahdollista 

tehdä monimuotoisempia rakenteita, kuten seiniä ja laattoja. Suutinten valinnalla ja suun-

tauksella voidaan myös suunnata tehokkaampi suihkutus halutulle sektorille, jolloin saa-

daan levyä tai karkkipaperia muistuttavia rakenteita (kuva 1). Näitä kutsutaan joko lamel-

leiksi tai paneeleiksi. (SFS-EN 12716, Croce et. al 2014). 

 

 
Kuva 1 (a) seinä (b) paneeli (c)"karkkipaperi"-paneeli (d) yhtenäinen laatta. 

 

Suihkuinjektointi kehitettiin alun perin Japanissa 70-luvulla. Teknologian kehitys mate-

riaali-, valmistus- ja konetekniikassa on mahdollistanut suihkuinjektoinnin variaatioiden 

synnyn ja kehityksen (kuva 2). Suihkuinjektointi maahan kohdistuva energia on kasvanut 

ajan saatossa, ja mahdollistanut yhä suurempia pilarikokoja ja nopeamman työtahdin. 

Suihkuinjektoinnin kehitys on tuonut tämän päivän suihkuinjektointilaitteistoon kaksit-

tais- ja kolmoistekniikan lisäksi uudenlaisia monitoriratkaisuja ja digitaalisen koneoh-

jauksen (Wang & Shen 2013, Croce & Flora 2014). 
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Kuva 2 Suihkuinjektoinnin kehitys (Wang & Shen 2013). 

 

2.2. Suihkuinjektoinnin suunnittelu 

2.2.1. Pohjatutkimukset ja edeltävät toimenpiteet 

Ennen suihkuinjektoinnin suunnittelun aloittamista täytyy selvittää ympäristön asettamat 

rajoitteet ja toisaalta arvioida suihkuinjektoinnin vaikutuksia ympäristöön. Suihkuinjek-

tointi voi aiheuttaa muodonmuutoksia, kuten nousua tai painumia, ympäristössä. Mah-

dolliset muodonmuutokset lähiympäristön rakennuksissa on otettava huomioon suihkuin-

jektoinnin suunnittelussa. Suihkuinjektoinnissa syntyvä paluuliete voi kulkeutua ympä-

ristöön, joten paluulietteen käsittely ja hävittäminen on otettava huomioon jo työtä suun-

nitellessa. (SFS-EN 12716). 

 

Pohjatutkimukset ovat suihkuinjektoinnin laadun kannalta erittäin tärkeitä, koska suih-

kuinjektointi on maaperän käsittely- ja vahvistusmenetelmä, jossa maaperän ominaisuuk-

silla on lopputuloksen kannalta erittäin suuri merkitys. Yhtenä tärkeänä maaperän omi-

naisuutena suihkuinjektoinnin kannalta voidaan pitää maaperän rakeisuutta. Rakeisuus-

tulisi selvittää riittävällä näytteenotolla. Rakeisuus vaikuttaa suihkuinjektoidun maamas-

san lujuuteen. Rakeisuuden lisäksi tulisi kairauksilla selvittää pohjamaan tiiveys, sillä tii-

vis maaperä heikentää suihkuinjektoinnin eroosiovaikutusta ja saattaa pienentää pilarin 

halkaisijaa. 

 

SFS-EN 12716 standardin mukaan pohjatutkimuksissa tulisi kiinnittää huomiota seuraa-

viin asioihin: 

- kiinteät tai jäykät koheesiokerrokset tai linssit 

- orgaanisen aineen korkea pitoisuus 

- paisuvat maa-ainekset 

- erittäin herkät savet tai juoksusavet 

- sementoidut kerrokset tai linssit 

- pohjavesipinnan taso 

- paineellisen pohjaveden tai salpaveden esiintyminen 
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- korkeat hydrauliset gradientit 

- aggressiivinen maa-aines tai vesi 

- rakeisten kerrosten tiheys 

- kivet ja/tai lohkareet 

- suuret onkalot tai suuri vedenläpäisevyys 

- kemialliset jätteet tai kerrostumat. 

- Raekokojakauma 

- Kosteuspitoisuus 

- Atterbergin rajat 

- Leikkauslujuus 

- Tiheysvaihtelu 

 

  

2.2.2. Suihkuinjektoinnin soveltuvuusedellytykset 

 

Suihkuinjektointi soveltuu käytettäväksi laajasti eri maalajeissa. Moniin muihin pohjan-

vahvistusmenetelmiin verrattuna suihkuinjektointi on tämän vuoksi erittäin monipuoli-

nen. Taulukossa 1 on esitetty sideaineen ja maan yhteisvaikutukseen perustuvien pohjan-

vahvistusmenetelmien soveltuvuutta eri maalajeille. Syvä- ja massastabilointi soveltuu 

pelkästään pehmeille maalajeille. Perinteistä maainjektointia käytetään karkeissa maala-

jeissa. 

 
Taulukko 1 Pohjanvahvistusmenetelmien soveltuvuus eri maalajeihin (Bell & Kirsch 2013, Keller 

2017). 

Menetelmä savi siltti hiekka sora moreeni louhe kallio 

Syvä-/massastabilointi x x      

Suihkuinjektointi x x x x x   

Injektointi/maainjektointi    x x x x 

 

 

Suihkuinjektointi sopii kaikille epäorgaanisille maalajeille, kun raekoko on pienempi 

kuin noin 50 mm. Suuremmat raekoot aiheuttavat epätasaisen lopputuloksen ja heikentä-

vät sideaineen sekoittumista, sillä suihkun energia ei riitä liikuttamaan isoja rakeita. 

Suihku törmää rakeisiin jättäen niiden taakse katvealueita. Raekoko ei yksin määrää suih-

kuinjektoinnin soveltuvuutta maalajiin, sillä myös pohjamaan tiiveydellä ja maalajin rae-

kokojakaumalla on merkitystä. Hyvin tiiviissä pohjamaassa suihkutuksen eroosiovoima 

ei ole tarpeeksi suuri sekoittaakseen suihkuinjektointimassaa maahan. Tiiviissä ja suuri-

rakeisessa maassa suihkuinjektointitulos voi alkaa muistuttaa maainjektointia, sillä injek-

tointiaine etenee maassa pääasiallisesti suotautumalla. Tällöin joko pilarin halkaisija jää 

pieneksi tai tulos ei ole lainkaan pilarimainen. Suihkuinjektointimassa voi tällöin edetä 

maassa vaakasuuntaisesti sinne missä maa sitä vähiten vastustaa tai nousta lähes koko-

naisuudessaan paluulietteenä ylös. (Bell & Kirsch 2013, Croce et. al 2014). 

2.2.3. Mitoitus 

Suihkuinjektoinnin mitoituksella tarkoitetaan tässä sen rakenteellisten ominaisuuksien 

kuten halkaisijan, pilarivälin ja mitoituslujuuden määrittämistä. Haasteen suihkuinjek-

toinnin mitoitukseen tuo, että todelliset suihkuinjektoidun maa-aineksen ominaisuudet 
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selviävät vasta työmaalla tehtävällä koerakenteella tai vasta työnaikaisesti. Suihkuinjek-

toidun maa-aineksen ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin luvussa 2.5.  

Suihkuinjektoidun rakenteen mitoitus perustuu Suomessa usein suunnittelijoiden käyttä-

miin kokemusperäisiin mitoitusmenetelmiin. Mitoitus tulisi tehdä noudattaen EN 1997-1 

eurokoodin mukaisia kuormitusyhdistelmiä. Infrarakenteissa noudatetaan Liikenneviras-

ton eurokoodin soveltamisohjetta (NCCI7). Liikenneviraston suihkuinjektointiohjeessa 

on esitelty myös saksalaisen DIN 4093 standardin mukainen mitoitus suomennettuna. Jos 

suunnittelijalla ei ole kokemusperäistä hyväksyttävää mitoitustapaa, ohjeistetaan käyttä-

mään saksalaista mitoitustapaa. (Liikennevirasto 2017).  

Kuormia kantavalle suihkuinjektoidulle pilarille on tehtävä mitoitus sekä geotekniselle 

että rakenteelliselle kantavuudelle. Geotekninen kantavuus mitoitetaan esimerkiksi tuki-

paalutuksen mitoituksessa käytettäviä kaavoja hyödyntäen. Suihkuinjektointipilareiden 

rakenteellinen kantavuus voidaan mitoittaa esimerkiksi kaavalla (Lehtonen 2006): 

 

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑙 = 𝐴 × 𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙  

 

Missä  𝑃𝑠𝑎𝑙𝑙 Suihkupilarin rakenteellinen kantavuus (N) 

 𝐴 Poikkileikkaus (m2) 

 𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙 mitoituslujuus (Pa) 

 

Maalajin ominaisuudet vaikuttavat mitoituslujuuteen σsall sekä halkaisijaan. Toteutetta-

vissa olevat ominaisuudet on arvioitava pohjatutkimusten ja vastaavissa olosuhteissa 

suihkuinjektoinnissa toteutuneiden lujuuksien ja halkaisijoiden perusteella. Mikäli mitoi-

tuksen perusteeksi ei voida esittää kokemusta vastaavanlaisista suihkuinjektointikoh-

teista, tulee mitoitus tehdä loppuun koerakenteelle tehtyjen kokeiden ja mittausten perus-

teella (SFS 2001). Esimerkkejä mahdollisista saavutettavista eri maalajien lujuusarvoista 

sekä halkaisijoista on esitetty luvussa 2.5. 

Vesitiiviissä, seinämäisissä tai laattamaisissa rakenteissa suihkuinjektoinnin pilariväli 

(k/k-väli) täytyy mitoittaa siten, että pilarit ovat riittävästi limittäin. Riittävän limityksen 

määrittää suunnittelija kokemusperäisen mitoituksen perusteella. Ohjetta riittävästä pääl-

lekkäisyydestä ei ole määritetty standardissa (SFS-EN 12716). Päällekkäisyyden riittä-

vyys riippuu suihkuinjektoinnin halkaisijaan vaikuttavista epävarmuustekijöistä ja sijain-

titarkkuuden epävarmuustekijöistä, kuten aloituspisteen ja kaltevuuden poikkeamista ja 

porareiän suoruudesta. Porauksen kaltevuustarkkuus on SFS-standardin mukaan oltava 

vähintään 2%, mikäli suunnittelussa ei määritetä poraukselle korkeampaa tarkkuusvaati-

musta. (SFS 2001).  

Halkaisjan ja pilarivälin suhde on suunnittelijan päätettävissä. Mikäli limitys ei ole kovin 

suuri ja poraukset ovat pitkiä, suunnittelija voi määrittää korkeamman tarkkuusvaatimuk-

sen ja määrätä kaltevuuden tai porareiän suoruuden tarkistamista esimerkiksi inklinomet-

rillä. Suoruus- ja kaltevuusmittausten mittaustaajuutta tai suoritustapaa ei ole erikseen 
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määrätty tai ohjeistettu suomalaisissa ohjeissa tai standardeissa (SFS 2001, Liikennevi-

rasto 2017). Alustavien kokeiden (koepilarien) perusteella voidaan tarvittaessa muuttaa 

suunnitelmien halkaisijaa ja pilariväliä sellaisiksi, jolla riittävä limitys vesitiiveyden saa-

vuttamiseksi voidaan toteuttaa käytössä olevalla laitteistolla. 

2.3. Suihkuinjektonnin soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin 

 

2.3.1. Perustusten korjaukset 

 

Tavallisia suihkuinjektointirakenteita ovat perustusten vahvistustyöt kaupunkialueilla. 

Suihkuinjektointi soveltuu hyvin perustusten vahvistuksiin tapauksissa, joissa esimer-

kiksi vanhan maanvaraisen rakennuksen kuormitus kasvaa, jolloin vanhan anturan alla 

oleva maa vahvistetaan suihkuinjektoinnilla. Suihkuinjektointipilari voidaan tehdä van-

hojen perustusten viereen siten, että vanhojen perustusten myötäessä niiden ikääntymisen 

seurauksena suihkupilarit alkavat kantaa rakennetta (kuva 3). Lopputilanteessa, kuten esi-

merkiksi puupaalujen lahottua, suihkupilarit kantavat kaiken perustuksiin kohdistuvan 

kuorman. (Lehtonen 2006). 

  
 

Kuva 3 Puupaaluperustuksen korjaus niin kutsutulla reppupilarilla (muok. lähteestä Leh-

tonen 2006).. 
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2.3.2. Vesitiiviit rakenteet 

Suihkuinjektoinnilla voidaan toteuttaa mm. seuraavanlaisia vesitiivistyksiä (Bell & 

Kirsch 2013): 

- Kaivannon seinien ja pohjan vesitiivistys  

- Maatunnelien seinien, katon ja pohjan vesitiivistys 

- Suotovirtauksen katkaisu patorakenteissa 

- Haitallisten aineiden kapselointi ja maan pilaantumisen ehkäisy 

- Kaatopaikkojen pohjaveden pilaantumisen estävät vesitiivistykset 

 

Suihkuinjektointia käytetään usein pelkästään vedenläpäisykyvyn pienentämiseen kai-

vantorakenteissa lujuusominaisuuksien ollessa toisarvoisia. Kaivantorakenteiden suih-

kuinjektoinnista on kerrottu lisää luvussa 2.3.3. ja luvuissa 3-5. 

 

Suomessa on yleistä käyttää suihkuinjektointia täydentävänä osana vesitiivistä kaivanto-

rakennetta. Tämä tapahtuu usein tekemällä suihkuinjektointipilareilla vesitiivistys tuki-

seinän alapään ja kallion väliin. Näin saadaan vähennettyä pohjaveden suotovirtausta kai-

vantoon pontin ja kallion välisistä maakerroksista. Huolellisesti suunniteltuna ja toteutet-

tuna tällainen kaivantorakenne on vesitiivis (RIL 263-2014). 

 

Kuvan 4a tapauksessa teräsponttiseinä ei ole kontaktissa kallion kanssa ja suihkuinjek-

toinnilla on jatkettu kaivantoseinää alaspäin kallioon asti. Kaivusyvyys ei ulotu kallioon 

asti. Kaivannosta on tällöin tehty vesitiivis katkaisemalla suotovirtaus ponttiseinän ali. 

Kuvan 4b tapauksessa ponteilla on kalliokontakti ja kaivu ulottuu kallioon asti. Suihkuin-

jektoinnilla on tässä tapauksessa varmistettu kalliokontakti ja kaivannon työnaikainen ve-

sitiiviys. 

 

Kuvan 4b tapauksessa teräsponttiseinä voidaan joissakin tapauksissa tehdä ilman suih-

kuinjektointia tekemällä kallion ja tukiseinän välin tiivistys vasta kaivun jälkeen, kun 

kaivu on ulottunut pohjalle asti. Tämä vaatii luotettavaa ponttiseinän ja kallion kontaktin 

varmistamista, ja alhaista maakerrosten vedenjohtavuutta tai alhaista pohjavedenpainetta. 

Tiivistys toteutetaan usein hitsaamalla teräslevyjä pontin alapäähän, polyuretaanivaah-

dolla ja paikalla valettavalla betonisella juuripalkilla. Jos pontin kalliokontaktiin ei voida 

luottaa, tai kallion päällä olevan maakerroksen vedenläpäisevyys on korkea, suihkuinjek-

toinnilla voidaan luotettavasti parantaa vesitiiveyttä pontin juuressa. Suihkuinjektointipi-

larit tehdään teräsponttiseinän ulkoreunan vierestä, ellei suunnittelussa toisin määritetä. 

Suihkuinjektointipilarin yläpää ulotetaan vähintään 1m ponttiseinän alapäästä ylöspäin. 

(RIL 263-2014). 
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Kuva 4 Ponttiseinän ja kallion välin vesitiivistys suihkuinjektoimalla (mukaillen RIL 263-2014). 

 

Vesitiiviit rakenteet toteutetaan toisiaan leikkaavilla pilareilla tai lamelleilla. Rivejä voi-

daan myös tehdä useampia paksumpien seinien toteuttamiseksi. Laatat ja muut massiivi-

set rakenteet toteutetaan tekemällä pilareita kolmioverkkoon, kuten on esitetty luvussa 5 

(esimerkkiprojekti 2) sekä kuvassa 1d. Suihkuinjektoidut seinät ja tasot voidaan toteuttaa 

joko tuore-tuore tai tuore-kova –menetelmällä (kuva 5). Tuore-tuore –menetelmässä tai 

niin sanotussa märästä märkään –menetelmässä seuraava pilari tehdään aina tuoreen lu-

jittumattoman pilarin viereen. Tuore-kova, tai primaari-sekundääri -menetelmässä teh-

dään primaariset pilarit, joiden lujituttua niiden väliin tehdään sekundaariset pilarit. Mas-

siivisemmissa rakenteissa, kuten laatoissa voi olla myös useampia vaiheita. (Croce et. al 

2014). 

 

 

 

 
Kuva 5 Pilarien tekojärjestys (a) tuore-tuore (b) tuore-kova –menetelmillä (Croce et. al 2014) 

 

2.3.3. Kaivannot 

 

Kaivantorakenteissa suihkuinjektointia hyödynnetään usein yhdistämällä sen vedenpitä-

vyys- ja lujuusominaisuudet. Kaivannon ulottuessa aivan olemassa olevan rakennuksen 
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viereen, voidaan sen perustukset tukea samanaikaisesti kaivannon seinärakennetta teh-

dessä (Kuva 6 a). Kaivannon seinät voidaan tehdä kokonaan suihkuinjektoimalla, jolloin 

saadaan vesitiivis rakenne (Kuva 6b). (Keller 2017).  

 
Kuva 6 Suihkuinjektointia eri muodoissa a) kaivanto/perustustenvahvistus b) kuilu c) kaivinpaalujen 

väleissä d) kaivannon pohjalaatta (Keller 2017). 

  

Kaivannon pohjan vesitiivistys ja vahvistus voidaan toteuttaa jo ennen kaivun aloittamista 

maan pinnalta käsin suihkuinjektoimalla. Suihkuinjektoidun pohjalaatan toteuttaminen 

on perusteltua esimerkiksi, jos maan vedenläpäisykyky on erittäin korkea, tai jos kaivan-

non pohja on huonosti kantavaa maata ja työnaikaisilta muodonmuutoksilta halutaan vält-

tyä. Suihkuinjektoimalla kaivannon pohja ennen kaivua voidaan työnaikaista pohjan kan-

tavuutta ja vedenpitävyyttä parantaa. 

 

Kaivannon pohjan nousu on mahdollista, kun pohjaveden painetaso on korkealla. Maala-

jien ominaisuudet ja kaivutaso vaikuttavat pohjan nousun riskiin. Kun pohjan nousun 

riski on pieni, voidaan käyttää pelkkää suoraa laattaa (Kuva 7a). Mikäli on odotettavissa 

pohjan nousua, voidaan pohjalaatan erilaisilla suunnitteluratkaisuilla vähentää nousua. 

Pohjan nousua voidaan estää esimerkiksi kaarirakenteella tai ankkuroimalla suihkuinjek-

toitu pohjalaatta (Kuva 7b ja c). (Modoni et al 2016). 
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Kuva 7 Kaivannon pohjan (a) suora, (b) kaareva ja (c) ankkuroitu rakenne (Modoni et. al 2016). 

 

 

 

2.3.4. Tunnelit 

Suihkuinjektointia käytetään paljon pehmeän maan tunnelirakentamisessa. Suihkuinjek-

tointi vahvistaa maata ja vähentää tunnelin yläpuolisen maan painumia. Kitkamaissa suih-

kuinjektoinnin käyttö on perusteltua myös pelkästään vesitiiviyden takia, vaikka pohja-

maa olisi riittävän kestävää tunnelirakentamiselle ilman suihkuinjektoinnilla tehtävää 

pohjanvahvistusta (Arroyo et. al 2012).   

 

Tunnelin suihkuinjektointi voidaan toteuttaa joko pystysuuntaisella porauksella tunnelin 

yläpuolisen maan pinnalta tai vaakasuuntaisena porauksena tunnelin sisältä (Kuva 8). 

Vaativissa olosuhteissa molempia menetelmiä voidaan myös yhdistää. Maan pinnalta teh-

tävän suihkuinjektoinnin toteutusta rajoittaa tunnelin syvyys maanpinnasta sekä maan-

päälliset rakenteet. Maan pinnalta tehtävä suihkuinjektointi on aikataulullisesti jousta-

vampi kuin tunnelissa tehtävä suihkuinjektointi, koska sen suorittamista ei tarvitse tehdä 

muiden työvaiheiden välissä. Tällöin sementin kovettuminen ei tahdista tunnelin kaivua, 

eikä tunnelin kaivun etenemisvauhti riipu suihkuinjektoinnin etenemisestä. (Arroyo et. al 

2012). 
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Kuva 8 Tunnelin suihkuinjektointi (a) pinnalta pystysuuntaisesti (b) maan alla vaakasuuntaisesti. 

2.4. Suihkuinjektoinnin toteutus 

2.4.1. Suihkuinjektoinnissa käytettävä laitteisto 

 

Suihkuinjektointilaitteisto koostuu yksittäisjärjestelmässä neljästä osasta. (Kuva 9) Nämä 

osat ovat sementtisiilo, sekoitusasema, korkeapainepumppu ja poralaitteisto. Osat ovat 

koottu usein poravaunua lukuun ottamatta yhteen pisteeseen niin sanotuksi sementtiase-

maksi, josta sementtisuspensio kuljetetaan korkeapainelinjaa pitkin poravaunulle. 

Näiden osien lisäksi 2-järjestelmään lisätään poralaitteistoon korkeapainevesi- tai ilma-

kompressori, ja 3-järjestelmään molemmat. (Croce et al. 2014). 

 
Kuva 9 Esimerkki suihkuinjektointilaitteistosta 1-järjestelmälle (1) Sementtisiilo (2) Sekoitusasema 

(3) Korkeapainepumppu (4) Poralaitteisto (Croce et al. 2014). 
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Suihkuinjektoinnin ja porauksen alustaksi käy lähes mikä tahansa maanporausvaunu, joka 

pystyy käsittelemään noin 100mm paksuja porakankia. Suihkuinjektoinnissa käytetään 

erityisesti siihen tarkoitettuja porakankia, joista käytetään myös nimitystä suihkuinjek-

tointijohde. Suihkuinjektointijohteen päähän liitettävästä suuttimien ja porakruunun muo-

dostamasta kokonaisuudesta käytetään nimitystä suihkuinjektointimonitori. (SFS-EN 

12716). 

  

Injektointilaitteisto koostuu sementtiasemasta ja korkeapainepumpuista. Korkeapaine-

pumput sijoitetaan yleensä sementtiaseman yhteyteen, jolloin koko laitteisto on poravau-

nua ja painelinjoja lukuun ottamatta yhdessä paikassa. Tällöin laitteiden yhdistelmästä 

käytetään nimitystä suihkuinjektointiasema.   

 

Yksöisjärjestelmässä käytetään ainoastaan suihkuinjektointimassaa eli sementtisuspen-

siota suihkuttamiseen. Sementtisuspensio pumpataan suurella paineella joko yhdestä tai 

useammasta suihkuinjektointimonitorin suuttimesta maahan (Croce et. al. 2014). Yksöis-

järjestelmän etuja ovat laitteiden yksinkertaisuus sekä mahdollisuus tuore-tuore–mene-

telmän käyttöön. Rajoituksia yksöismenetelmälle asettaa suihkun tunkeutumiskyvystä 

johtuva pilarin halkaisjan maksimikoko, sekä mahdollisesti suurempi sementtimenekki 

kuin kaksois- tai kolmoismenetelmällä. Yksöisjärjestelmä on suihkuinjektointijärjestel-

mistä eniten käytetty menetelmä. 
 

Kaksoisjärjestelmässä suihkuinjekointia tehostetaan puhaltamalla ilmaa massasuuttimen 

ympärille sijoitetusta suuttimesta. Vesiavusteinen kaksoisjärjestelmä käyttää injektoinnin 

apuna vettä erillisestä massasuuttimen yläpuolelle sijoitetusta suuttimesta. Kaksoisjärjes-

telmän teho ja parempi läpäisevyys perustuu apuaineen aiheuttamaan eroosioon, joka hel-

pottaa sementtimassan tunkeutumista. Kaksoisjärjestelmässä voidaan siksi käyttää pie-

nempää pumppauspainetta injektointimassalle ja paksumpia injektointimassoja. (Croce 

et. al 2014). 

 

Kolmoisjärjestelmässä monitorin yläosassa on kaksoissuutin, josta korkeapaineista vesi-

suihkua avustetaan sitä ympäröivällä ilmasuihkulla. Tämän suihkun tarkoitus on aiheut-

taa tarvittava eroosio injektoitavan rakenteen alueella. Monitorin alaosan suuttimesta 

pumpattavan massan ei näin ollen tarvitse olla yhtä suurinopeuksista tarvittavan sekoit-

tumisen aikaansaamiseksi halutulla etäisyydellä porareiästä. (Croce et. al 2014). 

 

Suihkuinjektointijärjestelmistä on kehitetty erilaisia variaatioita ja suutinratkaisuja, joilla 

on pyritty muun muassa parempaan eroosioon ja suurenpaan halkaisijaan. Näitä ovat esi-

merkiksi ns. Super Jet –tekniikka, joka on suunniteltu saavuttamaan suuria halkaisijoita. 

(Shen & Wang 2013). 

2.4.2. Injektointimassa 

 

Injektointimassa on tyypillisesti sementtisuspensiota, jossa vesisementtisuhde on välillä 

0,6-1,3. Paksumpi massa antaa suuremman loppulujuuden. Laiha seos on viskositeetitään 

alhaisempaa ja saavuttaa suuremman lähtönopeuden monitorin suuttimessa, mikä kasvat-

taa maahan syntyvän pilarin halkaisijaa. (Croce et. al 2014). 

 

Massa on valittava maa-aineksen ominaisuuksien sekä vaaditun lujuuden ja vedenpitä-

vyyden mukaan. Mikäli rakenteen pääpaino on vedenläpäisykyvyn pienentäminen, voi-

daan työ tehdä ohuemmalla massalla halkaisijan suurentamiseksi. Ohuemman massan 
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käytöllä saatetaan saada myös taloudellista hyötyä. Injektointimassaan voidaan lisätä tar-

vittaessa myös lisäaineita haluttujen ominaisuuksien mukaan. Injektointimassan laadulli-

sia asioita on käsitelty lisää luvussa 3.2.3. (Arroyo et. al 2012). 

   

2.5. Suihkuinjektoidun maa-aineksen ominaisuudet 

2.5.1. Lujuus 

Suihkuinjektoidun maa-aineksen lujuutta voidaan kuvata Mohr-Coulomb -materiaalimal-

lin mukaisesti koheesion ja kitkakulman avulla. Useassa tutkimuksessa tehtyjen kolmiak-

siaalikokeiden perusteella voidaan todeta, että koheesio on suhteessa erittäin korkea 

(>1MPa) ja vaikutus rakenteelliseen lujuuteen on merkittävämpi kuin kitkakulmalla. Täl-

löin suihkuinjektoidun maan materiaalimallina voidaan käyttää suppeampaa Tresca-mal-

lia. Käytännössä Mohr-Coulomb mallin vaatimien kolmiaksiaalikokeiden suorittaminen 

suihkuinjektoidulle materiaalille on harvinaista, koska se vaatii laitteistolta kykyä tuottaa 

ja mitata huomattavasti korkeampia jännityksiä, kuin mitä tavallisten maalajien laborato-

riokokeissa. Tresca-mallia käyttäessä lujuusominaisuuksia kuvaamaan riittää yksiakseli-

kokeesta saatava puristuslujuus. (Croce et. al 2014). 

 

Yksiakselinen puristuskoe voidaan tehdä joko koepilarista otetulle tai timanttikairalla val-

miista rakenteesta otetulle näytteelle. Laitteistoksi käy betonin koestukseen tarkoitettu 

laitteisto. Koe voidaan tehdä sementin hydrataation eri vaiheissa, jolloin voidaan arvioida 

sekä työnaikaista lujuutta että loppulujuutta. Lujuuden kehitys on usein oleellista tietoa, 

jos suihkuinjektoituun rakenteeseen kohdistuu merkittäviä voimia työn aikana ennen kuin 

sementti saavuttaa lopullisen lujuutensa. Tavallinen Portland-sementti saavuttaa 28 vuo-

rokaudessa n. 95% loppulujuudesta.  

 

Käytännössä suihkuinjektoitua materiaalia rinnastetaan usein heikkoon betoniin. Suih-

kuinjektoitu maa-aines koostuu betonin tapaan runkoaineesta ja sideaineesta. Suihkuin-

jektoidussa maa-aineksessa runkoaine on maahan jäänyt sementtiin sekoittunut maa-ai-

neksen osa ja sideaine on vesi-sementtiseos, joka on suihkutuksessa korvannut osan maa-

aineesta ja huokosvedestä. Suihkuinjektoidun maan odotettavissa olevia lujuuksia voi-

daan arvioida toteutuneiden arvojen perusteella vastaavanlaisissa pohjaolosuhteissa ja 

vastaavalla sementtimäärällä (kuva 9). Kuvaajassa on esitetty suuntaa antavia puristuslu-

juuksia eri maalajeissa ja eri sementtipitoisuuksilla. 
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Kuva 10 Puristuslujuuksia eri maalajeissa sementtipitoisuudesta riippuen (muokattu lähteestä Croce 

et. al 2014). 

 

 

2.5.2. Halkaisija 

Suihkuinjektoitujen pilareiden halkaisija riippuu laitteistosta, suihkuinjektointiparamet-

reista, maan ominaisuuksista ja injektointisyvyydestä. Halkaisijaa voidaan arvioida vas-

taavissa olosuhteissa toteutuneiden pilareiden halkaisijoiden perusteella. Taulukossa 2 on 

esitetty kanadalaisessa projektissa toteutettujen suihkuinjektoinnin parametrejä ja halkai-

sijoita (Chuaqui et. al 2012). 

 
Taulukko 2 Toteutuneiden suihkuinjektointipilareiden parametrejä ja halkaisijoita (Chuaqui et. al. 

2012) 

 
 

Suuremmalla pilarilla saavutetaan monessa tapauksessa etuja pienempään pilariin. Suu-

rempi halkaisija tarkoittaa yleensä harvempaa pilarointia. Perustusten kantavana raken-

teena pilarointi harvenee yksittäisen pilarin kantokyvyn kasvaessa. Toisiaan leikkaavissa 

pilareissa kuten seinissä ja laatoissa isompi halkaisija tarkoittaa k/k-välin kasvua.  

 

Pienempi pilari voi olla joissain olosuhteissa parempi ratkaisu. Suurempi halkaisija tar-

koittaa paksumpaa rakennetta ja siten myös suurempaa paluulietteen määrää ja suurem-

paa sementtimenekkiä. Ylimääräisestä sementtimenekistä ja paluulietteen hallinnasta voi 

aiheutua merkittäviä kustannuksia. Jos rakenteen tarkoitus on katkaista veden suotovir-

taus, paksummasta rakenteesta ei ole välttämättä hyötyä jos riittävä vesitiiveys saavute-

taan ohuemmallakin rakenteella. Isompi halkaisija saattaa vaatia myös 2- tai 3-menetel-

män käyttöä, mikä lisää kalustokustannuksia ja tuo lisää teknisiä haasteita toteutukseen. 

 

Analyyttisiä menetelmiä pilarin halkaisijan arvioimiseen suihkuinjektointiparametrien ja 

maaparametrien perusteella on useita, joita esitellään mm. kirjassa Jet Grouting, Techno-

logy, Design and Control (Taulukko 3). Laskentamenetelmät perustuvat esimerkiksi suih-

kutuksessa tuotetun energian määrään pilarin pituutta kohden. Energia voidaan laskea 
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suihkuinjektointiparametrien perusteella. Taulukossa 2 on esitetty myös suihkutusenergia 

pituutta kohden (Jetting Energy, MJ/m) kanadalaisessa tutkimuksessa toteutuneissa pila-

reissa. Haastavaksi analyyttisen pilarin halkaisijan arvioimisen tekee pohjamaan ominai-

suuksien huomiointi, eikä korrelaatio halkaisijan ja suihkutusenergian välillä ole yksin-

kertainen. (Croce et. al 2014, Chuaqui 2012). 

 
 

Taulukko 3 Kirjallisuudesta löytyviä analyyttisiä laskentamenetelmiä pilarin halkaisijan ennustami-

seen maa- ja suihkuinjektointiparametrien perusteella (Croce et. al 2014). 

 
 

 

 

Halkaisijan luotettava varmistaminen vaatii joka tapauksessa koepilarin tekemistä (SFS 

2001). Urakoitsijat luottavat pitkälti omaan kokemukseen, ja tekevät koepilarit laati-

miensa kokemusperäisten taulukoiden perusteella. Parametrit säädetään kohteelle sopi-

vaksi koepilarien tulosten perusteella, jotta suunniteltu halkaisija saavutetaan myös todel-

lisuudessa. Yleensä suunnitelmissa esitetty halkaisija tarkoittaa minimihalkaisijaa. Tä-

män vuoksi koepilarin on oltava riittävän iso, jotta halkaisija on riittävä jos kohteen poh-

jaolosuhteet vaihtelevat. 

 

2.5.3. Vedenläpäisevyys 

Suihkuinjektoitu materiaali koostuu kivistä sekä maan osista, jotka ovat sekoittuneet se-

menttimassaan. Maa-aineksen ja suihkuinjektoidun rakenteen vedenläpäisyn määrittää 

pääasiassa epäjatkuvuudet suihkuinjektoidussa maassa. Epäjatkuvuuksia muodostuu 

enemmän karkeissa maalajeissa, koska isommat kivet ja rakeet aiheuttavat enemmän kat-

vealueita peittämällä suihkun. Toisaalta karkeiden maalajien vedenjohtavuus on lähtöti-

lanteessa jo hienojakoista maata korkeampi, joten suihkuinjektoinnilla voidaan merkittä-

vämmin vähentää vedenjohtavuutta. Suihkuinjetoinnin seurauksena maamassan vedenlä-

päisevyys tyypillisesti pienenee noin 1/10-1/100 osaan käsittelemättömän maan vedenlä-

päisykyvystä (Croce et. al 2014). Suihkuinjektoidun materiaalin vedenläpäisevyyksiä on 

esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 4 Vedenläpäisevyysarvoja eri osissa suihkuinjektoitua rakennetta 

Testattu osa Lähde k (m/s) 

Näytekappale Croce et. al 2014 10-7…10-9 

Yksittäinen pilari Kirsch & Bell 2013 10-5…10-6 

Suihkinjektoitu rakenne (seinä/laatta) Kirsch & Bell 2013 10-4…10-5 
 

 

In-situ -menetelmillä tehtyjen kokeiden vedenläpäisevyysarvot ovat järjestään laborato-

riokokeilla saatuja tuloksia korkeampia, mm. maasta johtuvien epäjatkuvuuksien takia. 

Myös poraus- ja sijaintitarkkuuksien heitot aiheuttavat epäjatkuvuuksia pilarien limitty-

misen epäonnistuessa, mikä huonontaa rakenteen vedenpitävyyttä. Näistä syistä labora-

toriokokeilla saatuja vedenpitävyyskokeiden tuloksia ei voida yleistää vastaamaan raken-

teen kokonaisvedenpitävyyttä. (Bell & Kirsch 2013, Croce et. al 2014, Liikennevirasto 

2017). 

 

Poikkeuksellisen korkeaksi jääneitä vedenläpäisevyyksiä on tavattu tapauksissa, joissa 

maa koostuu puhtaasta sorasta, jonka rakeet ovat holvaututuneet tiiviisti toisiinsa, minkä 

vuoksi suihkuinjektointi ei tällöin kykene täyttämään maanrakoja. Tällöin sementti työn-

tyy maahan pääasiassa suotaantumalla koska suihkutuksen eroosiovaikutus ei ole riittävä. 

Tällöin pilarin halkaisija jää pieneksi, eikä sementti sekoitu tasaisesti maamassaan. 

(Croce et. al 2014). 
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3. Suihkuinjektoinnin laadunvarmistus 

3.1. Työtä edeltävät toimenpiteet 

3.1.1. Menetelmäkuvaus 

Standardissa SFS-EN 12716 on määritelty että ennen suihkuinjektointitöiden aloittamista 

on toimitettava menetelmäkuvaus. Menetelmäkuvauksen laadinta on vaatimuksena, mi-

käli kohteen geotekninen luokka on 3. Alemman geoteknisen luokituksen kohteissa me-

netelmäkuvauksen laadinta on suositus. Menetelmäkuvaus sisältää tietoja, jotka määrittää 

suunnittelija, sekä tietoja jotka määrittää suihkuinjektointityön toteuttaja. Menetelmäku-

vauksen kirjoittaminen vaatii siksi hyvää kommunikaatiota työn toteuttajan ja suunnitte-

lijan välillä. Menetelmäkuvauksen tulee sisältää seuraavat tiedot (SFS-EN 12716): 

- suihkuinjektointitöiden tunnistetiedot, tarkoitus ja käytön laajuus 

- maaperän kuvaus 

- vaadittu suihkuinjektoidun rakenneosan muoto 

- suihkuinjektointijärjestelmä 

- suihkuinjektointikäsittelyn suunnitelma 

- työmenettely (poraus, suihkutus, työjärjestys) 

- suihkuinjektointiparametrit 

- materiaalit (porausta ja suihkutusta varten) 

- varotoimenpiteet, joiden avulla vältetään haitallista painumista ja nousua, erityi-

sesti silttisissä ja savisissa maaperissä 

- rakennuspaikan laitteistolle varatut alueet ja työalueet 

- koneet ja laitteisto 

- kaivujätteen hallinta 

- laadunvalvontamenettelyt, joita sopimus edellyttää 

- porauksen tarkkuuden varmistavat toimenpiteet 

- mahdollisia suihkutustoimintojen aikana tapahtuvia keskeytyksiä koskevat me-

nettelyt 

- toimenpiteet, joilla varmistetaan injektoinnin lopullisen tason säilyminen suih-

kuinjektoidun materiaalin alkusitoutumisen aikana 

- mahdolliset suihkuinjektointiparametrien muutokset työn aikana 

- koestusmenetelmät 

- työasiakirjat (piirustukset, raportit) 

 

3.1.2. Koepilarit ja alustavat kokeet 

Tärkein työn toteutusvaiheen laadunvarmistustoimenpide on koerakenteen tekeminen. 

Koerakenteen tai -pilarien perusteella voidaan varmistaa, millä asetuksilla ja menetel-

mällä on mahdollista saavuttaa suunnitellut suihkuinjektoidun rakenteen ominaisuudet, 

kuten halkaisija ja lujuus. Koerakenteen perusteella voidaan valita tehokkain järjestelmä 

ja suihkuinjektointiparametrit. (SFS-EN 12716). 

 

Standardin SFS-EN 12716 mukaan alustava kenttäkoe, kuten koepilari, on pakollinen toi-

menpide, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 

- Toteuttajalla ei ole vertailukelpoista kokemusta toteutettavan kohteen kaltaisesta 

suihkuinjektoinnista samankaltaisissa pohjaolosuhteissa 

- Suunnittelua ei voida toteuttaa loppuun riittämättömän pohjatutkimuksen takia 
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Alustaville kenttäkokeille (koepilari) suositellaan tehtäväksi seuraavia kokeita ja mittauk-

sia: 

- Auki kaivun perusteella tehty rakenteen koon arviointi, aina kun mahdollista 

- Näytteiden otto suihkuinjektoidusta maa-aineksesta poraamalla tai kaivamalla 

- Yksiakselinen puristuslujuuskoe koerakenteesta otetulle näytteelle (testikappa-

leen korkeus/halkaisijasuhde = 2,0) 

- Rakenteen mittojen (halkaisijan) määrittäminen poraamalla tai epäsuorilla mene-

telmillä, mikäli auki kaivua ei voida suorittaa varsinaisen rakenteen toteutus-

syvyyteen 

- Epäsuorien mittausmenetelmien mittaustarkkuuden tarkistaminen, mikäli niitä  

aiotaan käyttää tuotannon aikana laadunvarmistukseen 

 

Koepilarit toteutetaan sillä suihkuinjektointilaitteistolla, joilla työ aiotaan toteuttaa. Koe-

pilareita on tehtävä riittävän monta vaihtelevilla parametreillä, että voidaan valita sopi-

vimmat parametrit toteutukseen. Jos koepilareita ei olla saatu täyttämään suunniteltuja 

halkaisija- ja lujuusominaisuuksia on joko muutettava suunnitelmia vastaamaan pohja-

olosuhteiden ja kaluston puitteissa mahdollisia halkaisija- ja lujuusominaisuuksia, tai 

vaihdettava kalustoa, jotta alkuperäinen suunnitelma voidaan toteuttaa. Vasta tämän jäl-

keen voidaan todeta, että valituilla laitteilla ja suihkuinjektointiparametreillä voidaan to-

teuttaa suunnitelmia vastaava suihkuinjektoitu rakenne. Koepilarin injektointimassalle 

suositellaan SFS standardissa samat kokeet ja mittaukset, kuin varsinaiselle rakenteelle. 

Suihkuinjektointimassan laadunvalvonnasta kerrotaan luvussa 3.2. 

 

 

Toteutetusta koerakenteesta tulee koepilareista laatia raportti, joka sisältää (SFS 2001): 

- Tehtyjen kokeiden tulokset 

- Havaitut maaperäolosuhteet 

- Havaitut rakenneosien koot 

 

 

3.2. Työnaikainen laadunvalvonta 

3.2.1. Rakennuspaikalla tuotettavat asiakirjat 

SFS-EN 12716 –standardin mukaan rakennuspaikan dokumentoinnin tulee kattaa jokai-

sen rakenneosan kohdalla vähintään seuraavat tiedot: 

- Suihkuinjektointiparametrit 

- Ylijäämälietettä koskevat huomautukset 

- Odottamattomat piirteet 

- Toteutuspäivämäärä ja kellonaika 

 

Käytännössä standardin vaatimat dokumentit kerätään laatimalla jokaisesta yksittäisestä 

pilarista poraus- ja suihkuinjektointipöytäkirja. Suihkuinjektointiparametrit voidaan tal-

lentaa automaattisella koneohjauslaitteiston antureihin perustuvalla mittalaitteistolla ja 

muut tiedot porarin tai työnjohtajan silmämääräisen havainnoinnin perusteella. 

3.2.2. Paluuliete 

Paluuliete muodostuu, kun suihkutuksen aiheuttama eroosio, maan nesteytyminen ja pai-

neen nousu saa maan ja injektointimassan nousemaan ylöspäin porareiän ympärillä ole-

van ehjän maan ja porakangen välistä rakoa pitkin. Paluulietteen määrä olisi pidettävä 
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mahdollisimman pienenä, koska sen käsittely aiheuttaa lisäkustannuksia ja massan me-

nekki kasvaa. Sopiva määrä paluulietettä on kuitenkin muodostuttava tehokkaan suih-

kuinjektoinnin aikaansaamiseksi. (Croce et. al 2014). 

 

Paluulietteen havainnointia tehdään vähintään silmämääräisesti, mutta sen fysikaalisia 

ominaisuuksia voidaan myös mitata. Laitteisto ja parametrit on tarkistettava, jos suih-

kuinjektointityön aikana tapahtuu merkittäviä muutoksia paluulietteen ominaisuuksissa 

tai määrässä. Paluulietteen yhtäkkinen väheneminen voi johtua porareiän tukkeutumi-

sesta. (SFS-EN 12716). 

 

Paluulietteen virran katkeaminen tai sen väheneminen on yleensä osoitus siitä, että yhteys 

monitorin ja maanpinnan välillä on poikki. Tämä voi johtua liian tiiviistä raosta porakan-

gen ja maan välissä tai porareiän romahtamisesta. Jos paluuliete ei pääse kulkemaan va-

paasti, se menee maan sisällä sinne, minne suihkutuksesta johtuva kasvava paine sitä hel-

poiten työntää. Tämä johtaa usein vaakasuuntaisten halkeamien (soil fracturing) ja injek-

tointimassasta koostuvien kerrosten ns. linssien syntyyn. Tämä voi aiheuttaa maanpinnan 

nousua ja vahinkoa läheisiin rakennelmiin. Yleisesti paluulietteen määrä vähenee, kun 

maan raekoko kasvaa. Puhtaassa soramaassa se voi kadota lähes olemattomiin, kun ra-

keiden välissä on paljon veden tai ilman täyttämää tyhjää tilaa, mikä absorboi injektoin-

timassaa. (Croce et. al. 2014). 

 

Paluulietteen ominaisuuksista voidaan tehdä päätelmiä siitä miten maa reagoi suihkuin-

jektointiin suihkutuksen aikana. Koska suihkutusmassa on vesi-sementtisuhteeltaan 

yleensä melko laihaa, suihkutusmassa on yleensä maata kevyempää (< 2,0 g/cm3). Näin 

ollen paluulietteen tiheyttä mittaamalla voidaan päätellä sementin sekoittumisen tehok-

kuutta. Mikäli paluulietteen tiheys on lähellä injektointimassan tiheyttä, se voi olla 

merkki suihkutuksen eroosion tehottomuudesta, koska suurin osa lietteestä palaa takaisin 

ylös eikä sekoitu. Jos taas eroosio on voimakasta ja maa hyvin sekoittunut, paluulietteen 

tiheys tulisi olla jotain maan tiheyden ja injektointimassan tiheyden väliltä. (Croce et.al. 

2014). 

 

Paluuvirtauksen jatkuvuuden parantamiseksi on olemassa keinoja. Porareiän romahta-

mista voidaan ehkäistä käyttämällä bentoniitti-vesiseosta porausvaiheessa huuhteluun, tai 

asentamalla maahan suojaputkia ennen suihkuinjektointia. Näiden varotoimenpiteiden 

käyttö kuitenkin lisää suihkuinjektoinnin kustannuksia merkittävästi, joten niiden käyttö 

on perusteltua lähinnä vaativissa tapauksissa. (Croce et. al 2014). 

 

Paluuvirtauksesta voidaan ottaa myös näytteitä puristuskokeita tai muuta laboratorio-

analyysiä varten. Näytteenotosta on hyötyä paluulietteen jatkokäytön kannalta. Paluu-

lietenäytteitä ottaessa on otettava huomioon sen epätasainen laatu, sillä injektointiaineen 

(sementtisuspension) osuus paluulietteestä voi vaihdella 0-100% välillä. Sementtipitoi-

suuden suuren vaihtelun takia näytteiden lujuuskokeiden perusteella ei voida tehdä pää-

telmiä itse suihkuinjektoidun rakenteen laadusta. (Vunneli & Möttönen 2017). 

 

Ponttiseinissä käytetään joskus valmiiksi pontteihin hitsattuja putkia, joita pitkin paluu-

liete tulee helpommin ylös. Putki ohjaa samalla porauksen pontin juurelle oikeaan paik-

kaan, mikä vähentää maaporauksen pituutta ja parantaa sijaintitarkkuutta (luku 3.1.4).  

3.2.3. Injektointimassan laadunvalvonta 

SFS-EN 12716 standardissa suositellaan suihkuinjektointimassan laadunvarmistukseksi 

seuraavia kokeita:  
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- Tiheys 

- Tihkuminen (3 tuntia sylinterissä, jonka tilavuus on 1000 cm3 ja halkaisija 60 

mm) 

- Marshin viskositeetti 

- Sitoutumisaika 

- Lieriömäisten näytteiden yksiaksiaaliset puristuskokeet eri sitoutumisajankohtina 

 

Injektointimassan valmistus tapahtuu työmaalle sijoitetulla sementin sekoitusasemalla 

(luku 2.4.1). Sementin sekoittaa ja sementtimassan laatua seuraa sementin mylläri. Injek-

tointimassaan käytettävä vesi ei saa sisältää epäpuhtauksia. Jos käytetään jotain muuta 

kuin vesijohtovettä, on varmistettava ettei veden laatu vaikuta sementin sitoutumiseen. 

(SFS-EN 12716). 

 

Sementin täytyy olla puhdasta, eikä siinä saa olla paakkuja. Paakut saattavat jäädä sekoit-

tumatta veteen ja painelinjoihin joutuessaan aiheuttavat suihkutussuuttimien tukkeutu-

mista. Suihkutussuuttimen tukkeutuminen johtaa yleensä paineen äkilliseen nousuun pai-

nelinjassa ja painesulakkeen räjähtämiseen, mikä aiheuttaa työn keskeytymisen takia vii-

vytyksiä työmaalle. Ylimääräiset keskeytykset suihkuinjektoinnissa saattavat vaikuttaa 

myös keskeytyshetkellä työstettävän pilarin laatuun. 

 

Sementissä voidaan käyttää tarvittaessa lisäaineena esimerkiksi bentoniittia ja lentotuh-

kaa. Mikäli käytetään bentoniittia, bentoniitti-vesilieju tulisi valmistaa ennen sementin 

lisäystä (SFS 2001). Betonin lisäaineilla voidaan vaikuttaa mm. sementin hydrataatioläm-

pöön sekä suihkuinjektoidun maamassan vedenläpäisykykyyn. Hydrataatiolämpöä saate-

taan joutua rajoittamaan erittäin massiivisissa rakenteissa. Liian korkeat lämpötilat saat-

tavat aiheuttaa loppulujuuden vähenemistä. 

 

3.2.4. Paikkatiedot ja suuntauskulmat 

 

Suihkuinjektointipilarin ja maanporauksen aloituspisteen sijaintitieto täytyy määrittää 

luotettavasti, jotta voidaan varmistua että suihkuinjektointipilari syntyy sinne mihin se on 

suunniteltu. Paikalleen mittauksessa käytetään yleensä perinteisiä mittausmenetelmiä, 

kuten takymetriä, tai käsin mittaamista esimerkiksi mittanauhalla, käyttäen apuna tarkkaa 

referenssipisteettä, kuten pisteitä ponttiseinässä. Poravaunuihin on mahdollista asentaa 

myös GPS-paikannusjärjestelmiä ja sijaintiantureita, joiden avulla paikalleen mittaus voi-

daan tehdä suoraan koneeseen ladatun mallitiedoston avulla. Tällöin porari kohdistaa 

mallin mukaan porauksen aloituspisteen. 

 

Jos suihkuinjektointipilari tehdään muussa kuin pystysuunnassa, tarvitaan luotettava tapa 

suunnata poraus oikein, jotta suihkupilari syntyy sinne minne se on suunniteltu. Tähän 

voidaan käyttää esimerkiksi takymetriä. Koneen puomiin tai suihkuinjektointijohteeseen 

liimataan kaksi heijastinpistettä, joiden perusteella suunta voidaan tarkistaa takymetrillä 

ennen alasporausta. 

 

Toteutunut suuntaus voidaan määrittää käsin käytettävällä suihkuinjektointijohteeseen 

laskettavalla inklinometrillä. Menetelmää on käytetty onnistuneesti eri kohteissa. Mittaus 

voidaan tarvittaessa suorittaa manuaalisesti jokaisen suihkuinjektointiporauksen välissä, 

jolloin saadaan aikaan koordinaattitietoja, joiden perusteella voidaan piirtää toteutuneesta 

rakenteesta 3d-malli. (Jaakkola 2016). 
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Inklinometrimittausta voidaan käyttää myös pelkästään varmistamaan poraustarkkuutta. 

Kun riittävä poraustarkkuus on todettu tekemällä riitävästi mittauksia, voidaan 

inklinometrimittaustaajuutta vähentää tai lopettaa se kokonaan. (Vunneli & Möttönen 

2017)  

 

 
Kuva 11 Manuaalinen Measurand SAAscan-inklinometri käärittynä rullalla. 

 

Vaikka suihkuinjektointijohde olisi suunnattu oikein, saattaa poraus lähteä maakerrok-

sista johtuvista syistä kääntymään pois suunnaltaan. Esimerkiksi kovien louhe- ja kit-

kamaiden läpi poraaminen tai kaltevaan pintaan osuminen saattaa aiheuttaa porauksen 

kallistumista. Ilmiö on havaittavissa kaikilla poraustavoilla, mutta uppovasaralla tehdyt 

poraukset ovat yleensä suorempia kuin päältä lyövällä vasaralla poratut. Lisäksi suihkuin-

jektointijohteen jäykkyys vaikuttaa porauksen suoruuteen. Porausputken tulisi siksi olla 

jäykempi ja mahdollisimman vähillä jatkoksilla toteutettu, jos poraukset ovat erityisen 

pitkiä. (Vunneli & Möttönen 2017). 

 

Myös automaattista inklinometrimittausta on käytetty onnistuneesti Suomessa. Auto-

maattinen inklinometri tekee mittausta reaaliaikaisesti porauksen edetessä tai suihkuin-

jektointijohdetta nostaessa. Mikäli havaitaan poikkeamia kallistuksessa, voidaan sijainti-

poikkeamien perusteella tehdä muutoksia paikallisesti suihkuinjektointiparametreihin 

halkaisijan kasvattamiseksi ja rakenteen yhtenäisyyden varmistamiseksi. Tällöin voidaan 

välttyä ylimääräisiltä varmistusporauksilta ja lisäinjektoinnilta. Automaattisia 

inklinometrilaitteistoja valmistaa ja kehittää mm. Jean Lutz sekä Robit. (Vunneli & Möt-

tönen 2017). 

 

Suuntakulmien ja poraustarkkuuden laadunvarmistus on tärkeää erityisesti, jos halutaan 

varmistaa yhtenäinen rakenne, esimerkiksi vesitiivistä patoseinää rakentaessa. Liika pääl-

lekkäisyys lisää kuitenkin massahävikkiä, paluulietteen määrää ja poraus- ja injektointi-

työmäärää, joten työ on tehtävä optimoidusti. Riittävä päällekkäisyys on laskettava pila-

rin halkaisijan, syvyyden ja käytännön toteutuksen tarkkuuden perusteella. (Modoni et al 

2016). 

 

Maaporauksen vaikutusta suoruuteen voidaan vähentää myös erillisellä suojaputkella. 

Maaporauksen suojaputket voidaan asentaa ennen suihkuinjektointia erillisellä porauska-

lustolla tai esimerkiksi hitsaamalla putket valmiiksi pontteihin, jos ponttiseinän juuri tul-

laan myöhemmin suihkuinjektoimaan. 
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3.2.5. Poraustiedot 

Nykyaikaisilla porauslaitteistoilla voidaan tallentaa poraustiedot koko porauksen ajalta 

tiedostoon, jota voidaan hyödyntää laadunvarmistuksessa. Porauksesta voidaan koneelli-

sesti tallentaa esimerkiksi (Croce et. al. 2014): 

- etenemisnopeus  

- pyörimisnopeus  

- porausvastus 

- vääntö  

- huuhteluaineen virtausnopeus ja paine 

 

Lisäksi voidaan suihkuinjektointireiän maaporauksen aikana laatia manuaalinen poraus-

pöytäkirja, johon kirjataan porarin aistinvaraiset havainnot porauksen aikana. Tämä sisäl-

tää kirjauksia porasoijan ominaisuuksista ja havaintojen perusteella tehdyn päätelmän 

maakerroksen materiaalista. Manuaalisista porauspöytäkirjoista on hyötyä, kun vertail-

laan niitä kairauksiin ja pohjatutkimuksiin. Pöytäkirjoihin voidaan tallentaa myös yksi-

tyiskohtaista tietoa maan epäjatkuvuuksista ja paikallisesta vaihtelusta kuten esimerkiksi 

kivistä ja maalajin äkillisistä muutoksista. 

 

Kuvassa 12 on esimerkki automaattisesta poraustietojen ja suihkuinjektointiparametrien 

seurantatiedostosta Lemminkäisen toteuttamassa kohteessa. Kuvan kolme ensimmäistä 

diagrammia kuvaavat alasporauksen tietoja. Porausnopeuden perusteella voidaan arvi-

oida esimerkiksi, että poraus on mennyt ensin pehmeissä maakerroksissa ja noin 9,5 met-

rin kohdalla on alkanut kovempi maakerros, kuten moreeni ja noin 12 metrissä on osuttu 

kallioon. 

 

 
Kuva 12 Automaattisella parametrienseurannalla tehty pilarin koontitiedosto. 

 

3.2.6. Suihkuinjektointiparametrit 

Parametrit, jotka vaikuttavat suihkuinjektointiin ovat: 
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1. Injektointimassan ominaisuudet 

2. Paine ja virtausnopeus 

3. Suihkutusaika (pyörittämisnopeuden ja nostonopeuden funktio) 

4. Suuttimen ominaisuudet (lukumäärä, muoto, halkaisija) 

Taulukossa 4 on esitetty esimerkkejä suihkuinjektointimenetelmien parametrien vaihte-

luväleistä. (Shen & Wang 2013). 

 
Taulukko 5 Tyypillisiä suihkuinjektointiparametrien arvoja (Shen & Wang 2013). 

Parametri Yksittäis-
järjes-
telmä 

Kaksoisjärjestelmä Kolmoisjärjestelmä 

Vedenpaine 
Veden virtausnopeus [l/min] 
Suuttimien lukumäärät 
Suuttimen halkaisija [mm] 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

30-40 
80-200 
1-2 
1,5-3,0 

Ilmanpaine [MPa] 
Ilmavirtaus [m3/min] 

- 
- 

0,7-1,5 
8-30 

0,7-1,5 
4-15 

Massan paine [MPa] 
Massan virtausnopeus [l/min] 
Massan tiheys [g/cm3] 
Suuttimen halkaisija [mm] 
Suuttimien lkm 

40-70 
100-300 
1,25-1,6 
1,0-4 
1-6 

30-70 
100-600 
1,25-1,8 
2-7 
1-2 

7-10 
120-200 
1,5-2,0 
5-10 
1-3 

Nostonopeus [m/min] 
Pyöritysnopeus [1/min] 

0,15-1 
7-20 

0,1-0,3 
2-20 

0,06-0,15 
7-15 

 

Nykyaikaisissa suihkuinjektointilaitteistoissa on anturit, jotka tallentavat suihkuinjek-

tointiparametrejä reaaliaikaisesti. Tallennettavia parametrejä ovat esimerkiksi (Croce et 

al 2014): 

- Paine (Pa) 

- Massan ja ilman/veden virtausnopeus (l/s) 

- Pyöritys (1/min) 

- Nostonopeus (cm/min) 

- suihkutuksen paikallaoloaika (s) 

- Suihkutetun massan tilavuus 

 

Kuvan 12 esimerkissä on toteutettu 1500mm halkaisijan pilari yksöismenetelmällä. Neljä 

jälkimmäistä diagrammia kuvaavat suihkuinjektointiparametrejä. Diagrammista voidaan 

tarkistaa, että maahan on mennyt riittävä määrä sementtiä riittävän suurella paineella ja 

nopeudella, jotta tavoiteltu halkaisija on ollut mahdollinen ja että parametrit eivät poikkea 

koerakenteen parametreistä, jonka mitat ja ominaisuudet oltiin tarkistettu työn alkuvai-

heessa. 

 

 

3.3. Lopputuotteen laadunvarmistus 

3.3.1. Lujuus 

Jos suihkuinjektoidulle rakenteelle on määritetty hyväksymiskriteeriksi vähimmäislu-

juus, tulee sille suorittaa lujuuskokeet. Lujuuskokeet on suoritettava suunnitteluvaiheessa 
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määritetyllä tavalla rakenneosan sijainnin ja ajoitusajankohdan mukaan. Hyväksymiskri-

teerit on määritettävä ennen työn aloittamista ja niiden lujuusvaatimuksissa on otettava 

huomioon maan ominaisuudet, toteuttamisen työtekniset rajoitteet, sekä lujuudenmittaus-

menetelmän epätarkkuustekijät. Lujuuskokeita ei tarvitse ottaa, mikäli se ei ole hyväksy-

miskriteerinä tai lujuustieto ei ole mitoituksen kannalta oleellinen, esimerkiksi suihkuin-

jektoimalla toteutettavissa vesitiivistyksissä. (SFS 2001). 

 

Lujuuskokeet voidaan suorittaa laboratoriokokeina kairaydinnäytteestä tai auki kaive-

tusta rakenteesta otetusta näytteestä. Lujuuskoe suoritetaan tavallisesti yksiakselisena pu-

ristuskokeena. Yksiakselisella puristuskokeella testattavien rakenteesta otettujen koekap-

paleiden korkeuden suhde leveyteen tulee olla 2,0. Myös penetrometriä tai pressometriä 

voidaan käyttää puristuslujuuden määrittämiseen. (SFS 2001). 

3.3.2. Vesitiiveys 

Vesitiiveyden laadunvarmistukseen ei ole olemassa mitään tiettyä toimenpidettä, joka ta-

kaisi vesitiiveyden. Suihkuinjektoidun rakenteen vesitiiveys koostuu maa-aineksen ve-

denpitävyyden lisäksi yksittäisten rakenneosien riittävästä päällekkäisyydestä ja raken-

teen yhtenäisyydestä. Koko muu laadunvarmistus on siksi vesitiiveyden laadun kannalta 

oleellista, kuten esimerkiksi halkaisijan ja riittävän sijaintitarkkuuden määrittäminen.  

 

Vesitiiviissä kaivantorakenteissa, jotka ovat geoteknisessä luokassa 2 tai 3, on rakentei-

den kokonaisvedenpitävyys todettava aina ennen kuin tehdään kaivuja pohjaveden pinnan 

alapuolella (SFS-EN 12716). Suihkuinjektoidun rakenteen vesitiiveyttä voidaan testata 

suorilla kokeilla. SFS-EN 12716 standardissa mainitaan seuraavat kokeet: 

- Pumppauskokeet 

- Huokosveden mittaus 

- Porareiän vesikoe 

 

Porareiän vesikokeella voidaan tarkoittaa joko porareikään suoritettua vesimenekkikoetta 

tai ajanottokoetta, jossa mitataan porareiän vedenpinnan tason palautumista pohjaveden 

pinnan tasoon. Porareiän vesikokeella voidaan testata yksittäisen rakenneosan (kuten pi-

larin) vedenpitävyyttä. Porareikäkokeista on kerrottu luvussa 3.3.3. Huokosvesikoe so-

veltuu suihkuinjektoidun materiaalin vedenläpäisevyyden arviointiin esimerkiksi kai-

raydinnäytteestä. Erilaisilla pumppauskoejärjestelyillä voidaan arvioida rakenteen koko-

naisvedenpitävyyttä. Koepumppauksissa pohjaveden pintaa seurataan pohjavesiputkista 

testattavan rakenteen molemmilta puolilta, ja arvioidaan rakenteen vesitiiveyttä pohjave-

denpinnantason muutosten perusteella. Esimerkiksi kaivantoa voidaan pitää vesitiiviinä, 

jos sisäpuolelta pumpatessa pohjaveden pinnantaso ei putoa kaivannon ulkopuolella. 

 

Suihkuinjektoinnin toteutusjärjestyksessä täytyy ottaa huomioon alasporauksen ja suih-

kutuksen vaikutukset jo toteutettuihin rakenteisiin. Käytännössä tämä estää tuore-tuore -

työjärjestyksen kaksois- ja kolmoismenetelmän käyttäessä. Yksöismenetelmää käyttäessä 

tämä asettaa rajoituksia lähinnä alasporaukseen ja esileikkaukseen. Huuhtelu- ja esileik-

kausaineena on käytettävä sementtiä, ettei viereinen suihkupilari huuhtoudu tai laimene 

vedellä. Laimentunut tai poishuuhtoutunut pilari johtaa epäjatkuvuuksiin toisiaan leik-

kaavassa suihkuinjektointirakenteissa, mikä on riski etenkin vesitiiveyden kannalta. 

 

Tyypillisiä korkeaa vedenjohtavuutta aiheuttavia virheitä suihkuinjektoiduissa raken-

teissa (Bell & Kirsch 2013): 

- Epätäydellinen suihkuinjektointipilareiden/-lamellien limittyminen 

- Ihmisen aiheuttamista esteistä johtuvat katveet 



31 

 

- Maan epähomogeenisyydestä (suuri maksimiraekoko) johtuvat katveet 

- Sitoutumattomien pilareiden epästabilitettitstä johtuvat romahdukset pilareissa ja 

ympäröivässä maassa 

- Suihkuinjektointiprosessin keskeytykset, viat ja virheet 

 

Vuotokohtien paikantaminen epätäydelliseksi jääneestä pato- tai laattarakenteesta on vai-

keaa, joskus jopa mahdotonta. Vuotokohtia voidaan yrittää etsiä laskemalla pohjaveden 

pinnan tasoa ja mittaamalla pohjaveden pinnan palautumista rakenteen eri puolille asen-

netuista pohjavesiputkista. Myös lämpötilamittauksilla voidaan etsiä vuotokohtia. Paikal-

listen virheiden korjaaminen ja etsiminen on hidasta ja erittäin kallista, joten laadunvar-

mistuksella, suunnittelulla ja pohjatutkimuksilla voidaan merkittävästi parantaa suihkuin-

jektointiprojektin onnistumismahdollisuuksia. (Bell & Kirsch 2013). 

 

 

3.3.3. Varmistusporaukset ja porareikäkokeet 

 

Varmistusporauksilla tai porareikäkokeilla voidaan tehdä esimerkiksi seuraavia laadun-

varmistustoimenpiteitä: 

- Kalliokontaktin varmistus 

- Halkaisijan ja rakenteen mittojen varmistus 

- Porareiän vesikoe 

 

Jos suihkuinjektoidun rakenteen tarkoitus on tiivistää kallion sekä mahdollisen yläpuoli-

sen rakenteen välinen tila, kuten ponttiseinän ja kallion väli, kalliokontaktin varmistami-

sen tärkeys korostuu. Mikäli kallion päällä on kova, mutta vettä johtava moreenikerros 

tai rikkonainen kallio, riskinä on ettei suihkuinjektoinnin porauskalusto tunkeudu riittä-

vän syvälle maahan. Tällöin kalliokontakti on saattanut jäädä vajaaksi, mikä saattaa ai-

heuttaa ohivuotoa kallion ja suihkuinjektoidun rakenteen välistä. (Vunneli & Möttönen 

2017). 

 

Kalliokontaktin varmistaminen voidaan tehdä suihkuinjektoinnin jälkeen tehtävillä pora-

konekairauksilla. Jälkikäteen tehdyltä kalliokontaktin varmistukselta voidaan välttyä, mi-

käli pohjatutkimukset ovat riittävän kattavat ja kallion pinta on mahdollisimman tarkasti 

tiedossa. Pohjatutkimuksissa olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon kairaajan tulkintaan 

liittyvä kallion rajapinnan epävarmuus sekä porakonekairan ja suihkuinjektoinnissa käy-

tettävän porakaluston erilainen tunkeutumiskyky. 

 

Porareikäkokeella voidaan tutkia myös pilareiden halkaisijaa. Poraus suoritetaan tällöin 

kahden pilarin väliin. Porauksen etenemisnopeudesta, porasoijasta ja havainnoista po-

rauksen aikana laaditaan pöytäkirja. Porauspöytäkirjan perusteella voidaan päätellä, onko 

poraus osunut sementtiin, mikä viittaa suihkuinjektoinnin onnistumiseen. Porausnopeu-

desta ja –vastuksesta voidaan päätellä eri maakerrosten suhteellista lujuutta.  

 

SFS-EN 12716 standardin mukaan porareiän vesikoetta voidaan käyttää suihkuinjektoi-

tujen rakenneosien vedenpitävyyden arviointiin. Kyseistä porareiän vesikokeen suoritus-

tapaa ei kuvailla standardissa, mutta eräs suoritustapa on mainittu kirjassa Jet Grouting, 

Tecnology, Design and Control (Croce et. al 2014). Suoritustapa muistuttaa kallion vesi-

menekkikoetta, jossa porareikään asetetaan mansetti ja sinne syötetään vettä. Suihkuin-

jektoidun rakenteen kokeessa porareikä tehdään suihkuinjektoidun rakenteen keskelle, 
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esimerkiksi kahden toisiaan leikkaavan pilarin väliin. Saadusta lugeon-arvosta voidaan 

tehdä päätelmiä rakenteen paikallisesta vedenpitävyydestä (Croce et. al 2014). 

 

Porareiän vesikokeen käyttökelpoisuus kokonaisvedenpitävyyden arvioimiseksi on kui-

tenkin kyseenalaista, sillä sen perusteella ei voida arvioida rakenteen epäjatkuvuutta. 

Suihkuinjektoidun rakenteen kokonaisvedenpitävyys voi olla heikko, vaikka yksittäinen 

rakenneosa olisikin onnistunut täydellisesti, jos rakenteessa on aukkoja. (Vunneli & Möt-

tönen 2017).  
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4. Esimerkkikohde 1 – viemärin peruskorjauksen kai-
vanto 

4.1. Projektin pohjatiedot sekä Suunnittelu 

Esimerkkiprojekti 1 esitellään tässä työssä nimettömänä projektina. 

 

Projektissa toteutettiin maanalaisen viemäriputken peruskorjausta varten kaivanto. Kai-

vantorakenteita sekä tulevan viemärin perustuksia toteutettiin suihkuinjektoimalla. Suih-

kuinjektoinnilla oli kohteessa kaksi päätehtävää, toimia kunnostettavan viemärin tilalle 

rakennettavan uuden viemäriputken perustuksia kantavina paaluina sekä vesitiivistää kai-

vannon pohja ja sen päädyt. Kuvassa 13 on esitetty kaivannon suihkuinjektoitujen osien 

tehtävät ja sijainnit rakenteessa. (Hakanen 2017, Karlsson 2017). 

 
Kuva 13 Periaatepiirros kohteen suihkuinjektoinneista: 1. Uuden viemäriperustuksen paalut 2. vesi-

tiiviit rakenteet 

4.2. Toteutus ja työnaikainen laadunvalvonta 

 

Kohteessa tehtiin 3kpl koepilareita ennen varsinaisten rakenneosien suihkuinjektointi-

työn aloittamista. Pilarit kaivettiin esiin, ja niiden perusteella suihkuinjektointiparamet-

rejä säädettiin rakenteen saamiseksi mahdollisimman lähelle suunniteltuja arvoja. Massan 

laatua valvottiin päivittäin tehtävillä kenttäkokeilla. Viskositeetti tarkistettiin Marsh-ko-

keella, vedenerottumiskokeella ja vesi-sementtiseoksen tiheys mitattiin mud-balance –

ominaispainomittarilla. (Jaakkola 2016). 

 

Työ toteutettiin suurimmaksi osaksi kaltevilla porauksilla, sillä käytössä oleva viemäri-

putki rajoitti pystysuoraan poraamista. Niissä osissa kaivantoa, joissa ei ollut esteitä, po-

raukset toteutettiin pystysuorina. Kohteessa käytettiin porauspisteiden paikalleen mit-

tauksessa mittamiestä, joka merkitsi pilarien paikat maahan. Sijainnin merkitsemisessä 

otettiin huomioon porausten kaltevuus sekä aloituskorko. Mittausvälineenä oli takymetri. 

Porauksen suuntakulmat tarkistettiin takymetrillä porakankeen liimattujen heijastinpis-

teiden avulla.  Menetelmä oli melko hidas, ja vaati mittamiehen läsnäoloa ennen porauk-

sen aloittamista. Porauksen jälkeen suihkuinjektointijohteen sisään asetettiin 
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inklinometri, jolla mitattiin toteutunut kaltevuus ja porareiän suoruus, sekä todennettiin 

tarkka poraussyvyys. Suihkutuksen lopetuskorkeus ylöspäin noustessa määritettiin ulos 

vedetyn porakangen pituutta mittaamalla. Porari lopetti suihkuinjektoinnin manuaalisesti, 

kun tavoitekorko oltiin saavutettu. Suihkutuksen aloitus- ja lopetuskorkeus tallentuivat 

lisäksi joka pilarista Jean Lutz –anturien ja laitteiston avulla luotuun tiedostoon. Taky-

metri- ja inklinometrimittauksista ja porausparametreja tallentavasta Jean Lutz-laitteiston 

tiedostoista koottujen tietojen perusteella tehtiin toteutumamalli, josta voitiin verrata to-

teutunutta rakennetta suunniteltuun. (Jaakkola 2016). 
 

Kohteen erityispiirteisiin kuului korjauksen kohteena olevan viemäriputken huomioon 

ottaminen. Viemäriputkessa tiedettiin olevan vuotokohtia. Jotta sementtiä ei joutuisi vie-

märiveteen, paluuvirtauksen puuttuessa tai vähentyessä merkittävästi työ oli keskeytet-

tävä, kunnes syy oli selvitetty. Paluulietteen määrää oli jatkuvasti arvioitava ja viemäri-

vettä seurattava sementin havaitsemiseksi. (Jaakkola 2016). 

4.3. Dokumentointi ja valmiin rakenteen laadunvarmistus 

Toteutunutta rakennetta tutkittiin kairaydinnäytteillä. Kairaydinnäytteistä tehtiin yksiak-

selinen puristuskoe, määritettiiin vesipitoisuus, sekä tiheydet märkänä ja kuivana. Taulu-

kossa 6 on esitetty kahden laboratoriokoekappaleen tulokset kohteesta. Koetulosten pe-

rusteella kappaleet olivat erittäin lujia tiheyden ja vesipitoisuuden eroista huolimatta. 

 
Taulukko 6 Esimerkkikohteen 1 kairaydinnäytteiden laboratoriotuloksia. 

Näyte 
Syvyys, 
m 

R crack 

Mpa 
R failure 

Mpa w % 

tiheys 
märkänä 
g/cm3 

tiheys 
kuivana 
g/cm3 

Kuormitus-
nopeus, kg/s 

kimmomoduli E, 
Mpa 

1 10,0 13,5 13,5 24,3 1,9 1,53 10 18198 

2 12,0 4,9 16,3 9,2 2,27 2,08 10 5031 

 

 

Porauksien yhteydessä tehtyjen inklinometrimittausten perusteella tehtiin sijaintikoordi-

naattien perusteella piirretty 3D Autocad-piirros. Tämän avulla voitiin määrittää raken-

teen jatkuvuus. Havaitut puutteet voitiin paikata tekemällä lisäpilareita sinne, mistä ra-

kenteen arvioitiin olevan liian harva. Kuvassa 14 esitetyt violetit pilarit ovat varsinaisen 

työn jälkeen tehtyjä lisäpilareita, joilla on varmistettu vesitiiveyttä. 

 

 
Kuva 14 a (a) Toteutumatiedot AutoCad tiedostossa ja (b) ote suunnitelmasta. 
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4.4. Projektin tulokset 

Projekti osoittautui erittäin haastavaksi. Veden pintaa valvottiin ja kaivannon vedenpitä-

vyyttä arvioitiin kaivannon ulkopuolisten pohjavesiputkien pinnan perusteella. Käytän-

nön vesitiiveys selvisi kuitenkin vasta kaivun edetessä. Vesitiiveys ei osoittautunut riit-

täväksi. Vuoto kasvoi kaivun edetessä ja pohjavedenpaineen kasvaessa. Lopulta vuoto 

oli niin suurta, että sitä hillittiin laskemalla kaivannon ulkopuolista pohjavettä noin vii-

kon ajaksi, jotta pohjalaatan valua voitiin jatkaa. Kaivannon sisäpuolisesta betonisen 

pohjalaatan valusta piti osa suorittaa vedenalaisena valuna. Kaivannossa pidettiin vettä 

antamaan vastapainetta pohjavedenpaineelle ja vähentämään sisään kohdistuvaa vir-

tausta. Sisään tulvivan pohjaveden mukana kaivantoon tuli myös silttihiekkaa. Kaivan-

toon veden mukana virrannut maa-aines aiheutti painumia kaivannon ulkopuolella, ja 

syntyneitä kuoppia jouduttiin täyttämään. Kaivanto tuli vesitiiviiksi vasta kun betoninen 

pohjalaatta saatiin valmiiksi. (Karlsson 2017). 

 

Kohteen alkuperäinen viemäriputki oltiin rakennettu käyttäen hyödyksi maan jäädyttä-

mistä. Vanhoja jäädytysputkia oltiin jätetty maahan, eikä niiden tarkkaa sijaintia tie-

detty. Suihkuinjektointiporaus osui välillä jäädytyksessä käytettyyn rautaputkeen ja oh-

jautui alkuperäisestä suuntauksesta vinoon. Myös viemäriputken merkittävät vajoamat 

estivät alkuperäisen suunnittelun mukaisen suuntauksen joissain osissa. On siis selvää, 

että olosuhteista johtuvat suuntaamisen vaikeudet aiheuttivat pohjalaattaan aukkoja, 

jotka johtivat puutteelliseen vesitiiviyteen. (Karlsson 2017) 

 

Osuuksilla, jossa viemäriputkea ei ollut tiellä, tehtiin suihkuinjektointia pystysuorilla 

porauksilla. Tässä osassa toteutettu kaivannon pohjalaatta osoittautui täydelliseksi ja yh-

tenäiseksi, eikä vuotoja havaittu. Pystysuorien pilareiden poraus ja suihkuttaminen 

osoittautui siis huomattavasti helpommaksi ja laatu oli paljon parempi. (Karlsson 2017) 

  



36 

 

 

5. Esimerkkikohde 2 – Tunnelin katon suihkuinjektointi 

5.1 Kohteen yleistiedot 

Esimerkkikohteena 2 on Tukholman E4 ohitustien Hässelby- ja Grimstatunneln –nimiset 

liittymätunnelit Hässelbyn kaupunginosassa Tukholmassa (kuva 15). Liittymätunnelit 

kulkevat valtaosan matkastaan kalliossa, mutta Lövstavägenin kohdalla kalliossa on 

notko, jossa tunnelit osuvat hetkellisesti kallion päälliseen savikerrokseen. Suihkuinjek-

toinnin tarkoituksena oli tehdä maasta vesitiivistä ja riittävän kovaa, jotta tunnelin lou-

hinta onnistuisi räjäytyskatkoihin perustuvalla tavanomaisella kalliotunnelin louhintame-

netelmällä. Tunnelin ei pohjatutkimusten ja suunnitellun linjauksen perusteella pitäisi 

missään vaiheessa mennä kokonaan kalliosta pehmeään maahan, vaan alaosa olisi koko 

matkalta kalliossa. Lisäksi tunneliin oli suunniteltu teräsputkijäykisteet (steel tube ca-

nopy) sille osalle, jossa kalliokatto on ohut tai tunnelin katto leikkaa suihkuinjektoinnilla 

vahvistettua savikerrosta. 

 
 
Kuva 15 Esimerkkikohteen 2 sijainti (Trafikverket 2017). 

 

Kohteen pohjamaa oli +23,7 metriä merenpinnan yläpuolella. Maaperän pinta koostui n. 

0,4m paksusta täyttömaakerroksesta, joka oli osa entisiä tien rakennekerroksia. Täyttö-

maan jälkeen maassa oli paksuudeltaan noin 2-10m savikerros, jonka päällimmäinen osa 

oli kuivakuorta. Savikerroksen alla oli 0,5 metristä 1,5 metriin paksu lohkareinen moree-

nikerros. Kallion korkotaso vaihteli +11,8m ja +20,8m merenpinnan tasosta, eli maaker-

rosten kokonaispaksuudet olivat 2,9 ja 11,9 metrin välillä. Pohjaveden pinnantaso oli noin 

+21 metrissä. 

5.2 Suunnitelmat 

Suihkuinjektointi oli suunniteltu toteutettavaksi maanpäällisenä pystysuuntaisena suih-

kuinjektointina joka tehtäisiin useita kuukausia ennen tunnelin louhintaa. Suihkuinjek-

toidut pilarit muodostavat yhdessä kallion yläpuolelle tasaisen lujitetun kerroksen, joka 

ikään kuin paksuntaa kalliota ja muodostaa tunnelin päälle katon (kuva 16). 
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Kuva 16 Periaatepiirros tunneleiden katon suihkuinjektoinnista. 

 

Suunnitelmissa oli määritetty pilarihalkaisijaksi 1500 mm ja pilariväliksi 1100 mm tasa-

sivuisessa kolmioverkossa. Suunnitelma ei ota kantaa primaari-sekundääri tai märästä 

märkään –menetelmän käytöstä. Suunnitelmat sisältävät tarkat koordinaatit jokaiselle pi-

larille. Poraustarkkuudeksi on määritelty 50 mm lähtöpisteen tarkkuus, ja korkeintaan 1 

% poikkeama porakangen kallistukselle. Suihkuinjektointipilarit olivat pisimmillään n. 4 

metriä. Rakenteen alle suunnitellun tunnelin kattorakenteet rajoittuivat osittain suoraan 

suihkuinjektoituun rakenteeseen ilman välissä olevaa kalliota. Suurimmassa osassa ra-

kennetta oli ohut kalliokatto, ja sen päällä on 1-4 metriä suihkuinjektointia. Kuvassa 18 

on ote tunnelin pituusakselin suuntaisesta leikkauskuvasta, jossa näkyy suihkuinjektoidun 

rakenteen paksuus ja muut rakenneosat. 

 

 

 

 

 
Kuva 17 Pilarien koko ja sijoittelu Esimerkkikohteessa 2. 
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Kuva 18 Ote liittymän 411 (Grimstatunneln) pituusleikkauksesta. 

 

Ennen työn aloittamista tehtiin koepilareita, joiden perusteella määritettiin sopivimmat 

parametrit työn onnistumiseksi. Koepilareita tehtiin kolmen kappaleen riveissä osaksi 

varsinaista rakennetta. Koepilareita ei kaivettu auki, vaan niihin tehtiin timanttikairauk-

set, joiden perusteella niiden mittoja arvioitiin. Kairaydinnäytteet otettiin vinosti pilarei-

hin nähden. Lisää kairaydinnäytteiden otosta on kohdassa 5.4. 

 

5.3. Toteutus ja työnaikainen laadunvalvonta  

Ennen toteutusta suihkuinjektoinnista laadittiin Standardin SS-EN 12716 (Eurooppalai-

sen standardin Ruotsin kansallinen versio) mukainen menetelmäkuvaus (utförandebesk-

rivning). Dokumentti sisältää kaikki standardin vaatimat ja suosittelemat tiedot. Menetel-

mäkuvaukseen kirjoitetut suihkuinjektointiparametrit on määritetty koepilarien perus-

teella. Suihkuinjektointityö toteutettiin taulukossa 7 esitetyillä parametreillä. 

 
Taulukko 7 Esimerkkikohteen 2 suihkuinjektointiparametrit. 

Suutin (1x) Pyöritysnopeus Nostonopeus Paine Virtausnopeus 

5,5mm tai 
5mm 

10rpm 5min/m 400bar 300l/min 

 

 

Toteutuneita parametrejä seurattiin automaattisella painetta, virtausta, porausnopeutta, 

nostonopeutta ja pyöritystä seuraavalla mittauslaitteistolla (Jean Lutz –laitteisto). Anturit 

kalibroitiin koepilarien yhteydessä. Automaattisen parametrien seurannan avulla laadit-
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tiin pöytäkirja jokaisesta pilarista, joiden perusteella pystyttiin arvioimaan suihkuinjek-

toinnin laadun tasaisuutta ja että suihkuinjektointi vastasi koerakenteella varmistettuja 

ominaisuuksia. Porakalustona käytettiin Comacchio MC1200 ja Casagrande C7 poravau-

nuja. Alasporauksessa käytettiin Wassara W100 JG-uppovasaraa tai päältälyövää vasa-

raa. Kunkin pilarin seurantataulukkoon kirjattiin käytetty porauskalusto. Alasporauksen 

huuhteluun ja suihkuinjektointireiän esileikkaukseen käytettiin sementtisuspensiota. 

Vettä käytettiin huuhteluun ja esileikkaukseen esimerkiksi päivän ensimmäisessä pila-

rissa jo lujittuneen pilarin viereen poratessa. 

 

Kalliokontakti varmistettiin poraamalla 0,5m kovaan kallioon porarin havaintojen perus-

teella. Poraustietoja verrattiin jatkuvasti pohjatutkimustietoihin, jotta voitiin varmistua 

kalliokontaktin olemassaolosta. 

 

Työ toteutettiin märästä märkään menetelmällä, eli seuraava pilari tehtiin edellisen vie-

reen. Tehtäessä tuoreen pilarin viereen uutta pilaria, käytettiin myös alasporauksessa 

huuhtelunesteenä sementtiä, jotta vältyttäisiin sementin laimentumiselta ja poishuuhte-

lulta. Kovettuneen pilarin viereen tehdyssä porauksessa saatettiin käyttää vettä, esimer-

kiksi päivän ensimmäiseen poraukseen. 

 

Päivittäinen massan laadunvalvonta sisälsi 1-2 Marsh-koetta, 1-2 vedenerottumiskoetta 

sekä 2-4 Mud-balance tiheysmittausta. Kuvassa 19 on esitetty suihkumassan laadunvar-

mistuspöytäkirja, johon massalle tehdyt kokeet kirjattiin päivittäin. Kokeissa ei todettu 

merkittävää vaihtelua koko urakan aikana. Kohteeseen toimitettu sementti oli tasalaa-

tuista ja sekoituslaitteisto toimi luotettavasti. 

 
Kuva 19 Suihkuinjektointimassan laadunvalvontapöytäkirjan ote. 

 

5.4. Dokumentointi ja valmiin rakenteen laadunvarmistus 

Toteutetuille paaluille määrättiin suunnittelijan ja tilaajan toimesta kairaydinnäytteiden 

porauksia. Ensimmäiset poraukset toteutettiin jo koerakenteelle, joka koostui yhdeksästä 

pilarista. Pilarit tehtiin eri puolille toteutettavaa suihkuinjektointipilarien muodostamaa 

kenttää osaksi varsinaista rakennetta. Ensimmäisessä vaiheessa kairaydinnäytteitä mää-

rättiin otettavaksi savikerroksesta, ylemmästä moreenikerroksesta sekä pohjamoreenista 

kustakin viisi kappaletta. Myös toinen sarja kairaydinnäytteitä määrättiin toteutettavaksi 

urakan päätyttyä. 

 

Ensimmäisen vaiheen kairauksissa näytteitä porattiin timanttikairalla sekä pystysuoraan 

että kolmen pilarin läpi vinosti 51 asteen kulmassa vaakatasosta alaspäin (kuva 20). Kes-
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kimmäisen pilarin sementti oli värjätty punaiseksi. Reunimmaiset kaksi pilaria suihkuin-

jektoitiin ensin ja keskimmäinen toteutettiin vasta reunimmaisten pilareiden jähmetyttyä. 

Kairaydinnäytteen harmaan osan perusteella voitiin täten arvioida reunimmaisten pilarei-

den halkaisijaa. Pystysuorat poraukset tehtiin pilareiden väliin. Pystysuorien kairausten 

perusteella voitiin myös arvioida pilareiden halkaisijaa ja päällekkäisyyttä. 

 

 

 
Kuva 20 Timanttikairan suuntaus kolmen pilarin läpi, periaatepiirros. 

 

Kuvassa 21 on esitetty projektin koerakenteesta otettujen kairaydinnäytteitten testaustu-

loksia. Testien perusteella näytteet olivat pääasiassa erittäin kovia, välillä 4,6 MPa ja 57,7 

MPa, keskiarvon ollessa 18,3 MPa. Kuvassa 22 on kuva kairaydinnäytteistä, jossa näkyy 

hyvin, miten värjätty sementti erottuu selvästi. 
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Kuva 21 Kairaydinnäytteiden puristuskokeiden tulokset. 

 

 
Kuva 22 Valokuva kairaydinnäytteistä 

  



42 

 

 

5.5. Tulokset ja valmiin rakenteen vesitiiviys 

 

Yksityiskohtaisia tuloksia ei voida julkaista tässä diplomityössä, joten tarkempaa analyy-

siä tuloksista ja vesitiiveydestä ei käsitellä. Suihkuinjektoinnin laatu kohteessa on saatu-

jen tietojen ja dokumenttien perusteella vastannut suunniteltua, eikä laatuvirheitä ole tul-

lut tietoon. 
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6. Johtopäätökset 
 

Suihkuinjektoidun rakenteen lopputulosta ei yleensä voida todentaa aisteilla havaittavasti 

työmaan katselmuksissa, sillä rakenteet ovat syvällä maan alla. Siksi toteutuneen raken-

teen ominaisuuksia täytyy tarkastella suihkuinjektointiin liittyvän, jotakin mitattavia omi-

naisuuksia sisältävän dokumentaation perusteella. Laadunvarmistuksen dokumentoinnin 

perusteella täytyy pystyä tekemään johtopäätös, ollaanko suihkuinjektoinnissa onnistuttu 

vaaditulla tavalla vai ei. Jotta tällainen tulkinta voidaan tehdä, dokumentaation täytyisi 

todistaa ainakin suihkuinjektoidun rakenteen geometriset ominaisuudet, sekä osoituksen 

siitä, että suihkuinjektoitu maa-aines täyttää sille asetetut lujuus- ja vedenpitävyysvaati-

mukset. 

 

Suihkuinjektoinnin tarkkoja geometrisiä ominaisuuksia on hankala todentaa ilman niiden 

auki kaivamista. Suihkuinjektoidun rakenteen fyysisten mittojen todentamisen vaikeus 

aiheuttaa suihkuinjektoinnin suurimmat epävarmuustekijät. Epävarmuutta on paitsi hal-

kaisijassa, myös sijainnissa porauksen päätesyvyydellä. Poraustarkkuudelle on asetettu 2 

% tarkkuussuositus SFS standardissa alle 20 m pitkille porauksille. Porauslaitteiston tark-

kuutta ei olla velvoitettu osoittamaan. Johtuen sijaintipoikkeamien suuresta merkityk-

sestä, käyttöön on otettu erilaisia inklinometrejä, jotka pystyvät todentamaan porauksen 

tarkkuutta melko suurella tarkkuudella. Inklinometrien käyttö yleistyisi, mikäli niiden 

käyttöä vaadittaisiin sellaisissa kohteissa, joissa sijaintitarkkuus on tärkeää, kuten pitkillä 

porauksilla toteutettavissa vesitiiviissä rakenteissa. Manuaaliset inklinometrit lisäävät 

suihkuinjektoinnin kustannuksia aiheuttamalla katkoja työntekoon. Katkot johtuvat lait-

teiston käytön hitaudesta (Jaakkola 2016). Manuaalisia inklinometrejä olisikin syytä käyt-

tää lähinnä osoittamaan porauksien suoruus riittäväksi, jonka jälkeen loppuosa projektista 

voidaan suorittaa ilman inklinometrimittauksia. Tällä tavalla on myös toimittu joissakin 

kohteissa (Vunneli & Möttönen 2017). Automaattiset inklinometrit eivät ole yleistyneet. 

Automaattisten inklinometrien avulla on tehty 100% mittaustaajuutta joihinkin rakenne-

osiin sellaisissa kohteissa, joissa on vaadittu poraustarkkuuden ja –kallistusten varmis-

tusta (Vunneli & Möttönen 2017). Erilaisten inklinometrien käytön tarkkuutta olisi syytä 

tutkia. Esimerkiksi manuaalisten inklinometrien käytössä on virheen mahdollisuus puut-

teellisen kalibroinnin tai virheellisen mittauksen suorittamisen takia, mikä kyseenalaistaa 

niiden käytön luotettavuutta.  

 

Suihkuinjektoidun rakenteen kokonaisvesitiiveyteen eniten vaikuttaa rakenteiden yhte-

näisyys ja geometriset tekijät. Koska sijaintipoikkeamat ovat suihkuinjektoinnin laadun-

varmistuksen yksi suurimmista epävarmuustekijöistä, olisi tarvetta lisätutkimukselle si-

jaintipoikkeamien vaikutuksesta rakenteen vesitiiveyteen.  

 

Laadunvarmistuksen vaatimukset eivät ole joka kohteessa yhteneviä. Suunnittelija ja ti-

laaja saavat määrittää vaadittuja suihkuinjektoinnin laadunvarmistustoimenpiteitä kohde-

kohtaisesti (Vunneli & Möttönen 2017). Tämä johtaa väistämättä melko kirjavaan vaih-

teluun myös laadussa. Geotekninen vaativuusluokka ei yksinään kerro kohteen vaativuu-

den yksityiskohdista tarpeeksi, että suihkuinjektoinnin laadunvarmistus kohdistuisi vel-

voittavien asiakirjojen (SFS-EN 12716) perusteella kohteelle sopivaksi. On mahdollista, 

että suunnittelija ja tilaaja päättävät jättää standardin suosittelemia laadunvarmistustoi-

menpiteitä tekemättä.  

 

Suunnittelija, jolla ei ole kokemusta vastaavanlaisista suihkuinjektointikohteista, voi 

myös tietämättään ottaa riskin puutteellisten laatuvaatimusten tai laadunvarmistustoimen-
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piteiden määrittämisestä. Puutteet laatuvaatimuksissa ja käytetyssä laadunvarmistustoi-

menpiteissä saattavat tulla esiin vasta toteutuksen jälkeen esimerkiksi havaitessa kaivan-

non vuotavan tai muutoksina pohjaveden pinnan tasossa. SFS-EN 12716 standardin mu-

kaan jos suunnittelijalla ja toteuttajalla on kokemusta vastaavanlaisista suihkuinjektoin-

neista, voivat he myös tietoisesti jättää esimerkiksi alustavat kokeet (koepilarit) teke-

mättä, jolloin mitoitus tehdään kuten ennenkin ja toteutuksessa käytetään samoja para-

metrejä kuin jossain aikaisemmassa projektissa. Oletus kohteiden samankaltaisuudesta 

voi olla virheellinen. Tällöin myös kokeneet osapuolet voivat ottaa riskejä toteuttaessaan 

vesitiivistä rakenteesta. 

 

Standardeja ja velvoittavia työohjeita tiukentamalla pystyttäisiin vaikuttamaan suihkuin-

jektoinnin laatutasoon. Nykyisillä suomalaisella suihkuinjektoinnin vaatimustasolla ei 

pystytä osoittamaan sataprosenttisesti, onko rakenne todella vesitiivis, vaikka laadunvar-

mistus olisi korkeimman vaativuusluokan (GL3) mukaisella tasolla. Vaikka kaikki vaati-

mukset olisi täytetty, voi silti olla kaivun jälkeen vastassa rakenne, joka ei pidä vettä. 

Vaatimustason korottaminen kuitenkin johtaisi kustannusten syntymiseen siellä missä 

niiden syntyminen ei olisi välttämätöntä. Järkevää on sallia tietty määrä laatuvirheitä, 

jotta kustannustaso ei karkaa liian korkeaksi, mutta laatutaso pysyy silti riittävänä. (Vun-

neli & Möttönen 2017). 

 

Geoteknisesti erityisen vaativille kohteelle tulisi siis olla lisää ohjeistusta toteutuksen ja 

suunnittelun tueksi, jotta pystyttäisiin kohdistamaan kohteelle riittävät laadunvarmistus-

toimenpiteet. Näitä voisivat esimerkiksi olla inklinometrimittausten mittaustiheyden oh-

jearvot tai pohjatutkimusten vaatimuksien tarkentaminen suihkuinjektointikohteissa. 

 

Riittävillä pohjatutkimuksilla voidaan vähentää tilanteita, joissa ei olla päästy suihkuin-

jektoinnin porauksella kallioon asti, vaikka niin ollaan poraushavaintojen perusteella 

luultu. Tämä pienentäisi riskiä pohjaveden ohivirtauksesta suihkuinjektoidun rakenteen 

ja kallion välistä. Kalliopinnan, tai halutun suihkuinjektoitavan maakerroksen mahdolli-

simman tarkkojen rajapintojen määrittäminen auttaisi kohdistamaan suihkuinjektointipi-

larit tai -lamellit sinne, missä niiden vaikutus vesitiiviyteen olisi merkittävin. 

 

Tämän diplomityön perusteella suihkuinjektoinnin laadunvarmistusta tulisi tutkia lisää 

usealla osa-alueella. Jatkotutkimusta kaivattaisiin ainakin vedenläpäisykyvyn tutkimi-

seen suihkuinjektoidussa rakenteessa, vuotokohtien paikantamiseen sekä porauksen 

suuntauksen ja suoruuden parantamiseen. Myös porauksen suoruuden mittaustapoja 

inklinometrillä ja muilla keinoilla olisi syytä tutkia ja vertailla kaltevuusmittausten luo-

tettavuuden arvioimiseksi. Myös analyyttisiä keinoja halkaisijan määrittämiseksi suo-

malaisissa maalajeissa olisi syytä tutkia. Suihkuinjektointiparametrien ja suomalaisissa 

kohteissa toteutuneiden suihkuinjektointipilareiden halkaisijoita ja ominaisuuksia voi-

taisiin myös koota suuremmaksi aineistoksi, jonka pohjalta halkaisijan, maaparametrien 

ja suihkuinjektointiparametrien korrelaatiota voitaisi tutkia. 

 

Tämän työn luotettavuutta heikensivät puutteelliset lähtötiedot sekä puutteelliset tiedot 

esimerkkiprojektien tuloksista. Osa saaduista tuloksista ja kerätystä aineistosta joudut-

tiin jättämään pois lopullisesta analyysistä lupakysymysten takia, mikä osaltaan pie-

nensi tulosten laajuutta ja niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Laajemman projekti-

kannan tai useampien asiantuntijahaastattelujen avulla tutkimuspohjaa johtopäätösten 

tekemiseen olisi voinut kasvattaa.  
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