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ABSTRACT 

Alternative subgrade reinforcement comparison at railways 

Anni Partanen 

University of Oulu, Degree Programme of Civil Engineering 

Master’s thesis 2022, 85 pp. + 4 Appendixes 

Supervisor(s) at the university: Anne Tuomela, Hanna Rasi-Koskinen 

 

The goal of this thesis was to find an alternative subgrade reinforcement solution for the 

plans of the 2nd phase of the HERI 2 project, which could possibly be tested by a test 

structure. Tentatively, alternatives to the thick clay soil were pillar stabilization and pile 

slab. At the beginning of the design, it was decided to start the examination from the 

preloaded embankment. In this work, we got acquainted with different foundation 

strengthening methods suitable for soft rock, the necessary ground surveys and the most 

common factors influencing the design. Through extensive ground survey and 

cooperation with drillers and laboratory workers, the research results were of high quality. 

With the help of the sensitivity analysis of the parameters, it could be concluded that the 

preloaded embankment is a possible alternative. The only problem is the lateral shift of 

the existing tracks during the first two years. However, the results strongly suggest that 

preloading would be a feasible option if lateral settlement reduction is taken into account. 
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1 JOHDANTO 

Suomen yksi vilkkain rataosa on Helsinki-Riihimäki. Väyläviraston Helsinki-Riihimäki-

hankkeen tarkoituksena on nostaa kyseisen rataosan välityskykyä sekä parantaa sen 

häiriönsietokykyä. Projekti toteutetaan kolmivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen 

ratasuunnitelma on valmistunut 2014. Sen rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 

2015. Ensimmäiset rakennusurakat ovat alkaneet 2016 ja valmistuivat 2021. Toisen 

vaiheen ratasuunnitelma on hyväksytty kahdessa osassa; vuonna 2018 Kytömaa-Ainola 

välille ja vuonna 2021 Ainola-Riihimäki välille. Toisessa vaiheessa suunnitteluun tuli 

lisäraideosuudet, jonka kautta Kerava-Jokela välille saadaan noin 20 kilometrin mittainen 

yhtenäinen neliraiteinen osuus. Tämän lisäksi Hyvinkäältä Riihimäelle rakennetaan 

tavaraliikenneraide. Kolmannen vaiheen suunnittelu alkoi kesäkuussa 2020 ja se on 

asetettu näytille keväällä 2022. Kolmanteen vaiheeseen kuuluu kahden lisäraiteen 

rakentaminen Jokela-Riihimäki välille sekä tavaraliikenteen raiteen ylikulkusillan 

rakentaminen neljän pääraiteen ylitse Hyvinkään pohjoispuolelle. Samalla tehdään 

muutoksia siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja täydennetään meluntorjuntaa. 

(Väylävirasto 2022) 

Tässä työssä käsitellään noin kilometrin mittaista väliä pohjanvahvistusratkaisujen 

kannalta. Tätä varten tulee tutustua ratasuunnitelmiin ja pohjatutkimuksiin ja tunnistaa 

oikeat avaintekijät, jotka tulee selvittää tehtävää vertailua varten. Lisäksi on tutustuttava 

3. vaiheen suunnitelmiin ja pohtia niiden vaikutusta pohjanvahvistusratkaisuihin. 

Soveltuvan menetelmän selvittämiseksi pitää ymmärtää eri pohjanvahvistusratkaisujen 

teknillinen puoli, jotta voidaan arvioida menetelmän taloudellisuus. Työn tavoitteena on 

vertailla maanvaraisen ja pilaristabiloinnin suunnittelua ja toteutettavuutta ja sitä kautta 

löytää oikea teknis-taloudellisesti soveltuva pohjanvahvistusmenetelmä koerakennetta 

varten. Projektilla, jonka pohjalta tämä diplomityö on tehty, on tavoitteena kustannusten 

alentaminen, jonka vuoksi se on myös ohjannut diplomityön etenemistä. 

Ensimmäisenä tutkimusmenetelmänä on kirjallisuustutkimus. Kirjallisuustutkimuksen 

aineisto koostuu pohjatutkimusten sekä pohjanvahvistusten suunnittelu- ja 

mitoitusohjeista. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään myös muita suunnitteluun liittyviä 

tekijöitä. Työssä on perehdytty syvästabilointiin, esikuormitukseen ja paalulaattaan 
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liittyviin suunnitteluohjeisiin tarkemmin. Syvästabilointi ja paalulaatta on esitetty 2. 

vaiheen suunnitelmissa vertailtaviksi pohjanvahvistuskeinoiksi. Tarkastelu kuitenkin on 

aloitettu maanvaraisella penkereellä, jonka vuoksi sitä on myös käsitelty.  

Suunnitteluvaihe aloitettiin aiempien suunnitteluvaiheiden läpikäynnillä. Aiemmat 

suunnitelmat oli tehty osittain vanhoilla ohjeistuksilla, joten suunnitelmien paikkaansa 

pitävyys piti tarkastaa uusilla ohjeilla. Muutokset koskivat kuormia ja kuivakuoren 

mitoitusta. Muutoksilla ei ollut huomattavaa muutosta suunnitteluun, joten suunnittelua 

lähdettiin edistämään valitsemalla kolme poikkileikkausta tarkasteluun. Tässä 

diplomityössä tarkastellaan tarkemmin näistä yhtä, joka on ollut myös 2. vaiheessa 

laskentapoikkileikkauksena.  

Pohjatutkimuksia alueelta oli jo runsaasti ja niiden lisäksi ohjelmoitiin vielä lisää 

tutkimuksia poikkileikkauskohtaisesti tarkentamaan lähtötietojen tarkkuutta. 

Pohjatutkimusohjelmassa oli CPTU-, siipi- ja puristinheijarikairauksien lisäksi 

näytteenottoja. Häiriintymättömistä näytteistä tehtiin ödometrikokeita ja 

kolmiaksaalikokeita. Näistä kolmiaksiaalikokeiden tulokset eivät ehtineet tämän 

diplomityön tuloksiin.  

.  
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2 POHJANVAHVISTUSKEINOT 

Tässä kappaleessa käsitellään pohjanvahvistusmenetelmistä syvästabilointia, 

esikuormitusta, paalulaattaa, pengerkevennystä ja massanvaihtoa. Nämä 

pohjanvahvistuskeinot on valittu, koska ne soveltuvat kohteen mukaisille kuormitetuille 

savipehmeiköille. Näiden lisäksi on käyty vielä läpi geoverkon ja kalkitsemisen 

käyttämistä penkereen vahvistamiseksi. On olemassa muitakin menetelmiä näiden lisäksi, 

mutta niitä ei koettu tarpeelliseksi käsitellä tässä työssä. Alla olevassa kuvassa (Kuva 1) 

on esitetty muutamien pohjanvahvistuskeinojen soveltuvuutta savipehmeikön syvyyden 

ja pengerkorkeuden mukaan. Kuvan perusteella ylipenger ja massanvaihto soveltuvat 2–

4 metriä paksuille pehmeiköille ja pystyojitus, syvästabilointi ja pohjaantäyttö jopa yli 12 

metriä paksuille pehmeiköille. Kyseessä on kuitenkin vanha kuva ja tekniikat ovat 

kehittyneet vuosikymmenien aikana, joten kuva on vain suuntaa antava. 

 

Kuva 1. Erilaisten pohjanvahvistuskeinojen soveltuvuus savipehmeiköllä (Tielaitos 

1996, s.15). 
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2.1 Syvästabilointi 

Syvästabiloinnissa sekoitetaan maa-ainekseen kemiallisia seosaineita, jotka reagoivat 

keskenään. Syvästabilointia käytetään parantamaan pehmeän maa-aineksen 

ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa leikkauslujuuden lisäämistä ja/tai kokoonpuristuvuuden 

vähentämistä. Savikerroksessa lujittuminen perustuu ioninvaihtoon savimineraalien 

pinnassa, maapartikkeleiden sitomiseen kemiallisten sidosaineiden kanssa ja/tai 

tyhjätilan täyttämiseen. Syvästabilointi luokitellaan stabilointimenetelmän perusteella. 

Näitä ovat esimerkiksi kuiva-/märkästabilointi ja pilari-/massastabilointi. 

(Liikennevirasto 2018b, s.17)  

Syvästabilointia käytetään yleensä painuman vähentämiseksi ja stabiliteetin 

parantamiseksi. Syvästabiloinnin yleisiä käyttökohteita ovat muun muassa penkereiden 

ja vallien perustaminen, kantavuuden parantaminen, alueellisen vakavuuden 

varmistaminen, liikennetärinän estäminen tai haittojen vähentäminen sekä sulfidimaiden 

liukoisuuden vähentämiseen tai estämiseen pH:n säädöllä. (Liikennevirasto 2018b, s.17) 

Syvästabilointia estäviä, rajoittavia ja merkittäviä lisäkustannuksia aiheuttavia tekijöitä 

ovat mm. paksut täyttökerrokset, stabiloitavaan kerrokseen sortuneet täytöt, täyttöjen alle 

jääneet kannot, syrjäytymällä tehtyjen massanvaihtojen vierelle sekoittuneet kivet, lujat 

maakerrokset stabiloitavien kerrosten välissä, vanhat rakenteet maaperässä, putket, 

kaapelit, ilmajohdot, siltakannet, luonnonilmiöt, kohteen saavutettavuus (tien puute, 

stabiloitavan alueen epästabiilisuus työkoneiden kannalta), stabiloitavan maan 

pilaantuneisuus, joka estää sideainereaktion ja lujittumisen sekä aiheuttaa 

työturvallisuusriskin. (Liikennevirasto 2018b, s.19) 

2.1.1 Pilaristabilointi 

Suomessa käytetään kuivamenetelmänä ns. pohjoismaista menetelmää, jossa kuiva 

sideaine syötetään paineilmalla. Sideaineena on tavallisesti sementin ja 

sammuttamattoman kalkin tai sementin, kalkin, kipsin, masuunikuonan tai jauhemaisen 

polttoainetuhkan rakeinen tai jauhemainen seos. Kuivastabiloinnissa maa-aineksen 

kosteuspitoisuuden tulee olla vähintään 20 %. Pilarin halkaisija voi vaihdella 500–800 

mm välillä (Liikennevirasto 2018b, s.19). Keski-Euroopassa ja Japanissa käytetään 
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märkästabilointia, jossa sideaine on yleensä sementtimassa. Siihen voidaan tarvittaessa 

lisätä hiekkaa ja seosaineita. Kuivastabilointia käytetään pääasiassa koheesiomaan 

ominaisuuksien parantamiseen, kun taas märkästabiloinnilla voidaan myös parantaa 

rakeisen materiaalin ominaisuuksia. (SFS-EN 14679 2005 s.21–22) 

Pilaristabilointi tehdään erilaisina kuvioina, joka riippuu sen käyttötarkoituksesta. 

Pääsiallisesti painumaa vähentäessä sijoitetaan pilarit kolmion tai neliön muotoon (Kuva 

2). Stabiliteetin varmistuksessa, esimerkiksi penkereillä, pilareista voidaan tehdä seinä, 

joka on kohtisuoraan oletettua murtopintaa vastaan. Jos pilareita käytetään eristystä 

varten, limitetään ne päällekkäin. Päällekkäin limitystä tehdään myös ryhmä-, seinä tai 

ruudukkotyyppisissä pilareissa (Kuva 3). (SFS-EN 14679 2005 s.29) 

 

Kuva 2. Kuivastabiloinnilla käytettäviä pilarikaavioita (SFS-EN 14679 2005 s.30). 

 

Kuva 3. Märkästabiloinnilla käytettäviä pilarikaavioita (SFS-EN 14679 2005 s.30). 
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Pohjoismaissa käytettävissä koneissa on yksi sekoitustanko ja sekoituskärki. 

Sekoituskärjen ylimmän tason kohdalla sekoitustangosta on sideaineen syöttöaukko. 

Tämä estää sideaineen lujittaman pilarin muodostumista syöttöaukon alapuolelle. Pilarin 

valmistus alkaa sekoitinkärjen kohdistuksella (Kuva 4). Sekoitustanko työnnetään 

halutulle syvyydelle samalla rakennetta hajottaen. Sideaine syötetään, kun sekoitinkärkeä 

nostetaan ylös. Samalla se sekoitetaan maa-ainekseen pyörittämällä sekoitinkärkeä 

jatkuvasti. Onnistuneessa sekoitustyössä pilarin halkaisija on sama kuin kärjen halkaisija 

ja nostonopeus sekä pyörimisnopeus on säädetty oikein tasaisen sekoittumisen 

saavuttamiseksi. Pilarien maksimipituus on yleensä noin 18–20 m. Poikkeustapauksissa 

voidaan tehdä myös 25 m pitkiä pilareita. (Liikennevirasto 2018b, s.19) 

 

Kuva 4. Pilaristabiloinnin valmistuksen työvaiheet (SFS-EN 14679 2005 s.24). 

Halkaisijaltaan pienessä ja pituudeltaan pitkässä pilarissa on riskinä sideaineen syötön 

”melkein katko” -tilanne. Tämä tarkoittaa alkavaa tukkeumaa, joka kuitenkin aukeaa 

aiheuttamatta tukosta ja sekoittimen nousun pysähtymistä. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa 

häiriöitä sidesineen syöttöön ja on siten haitallisempaan pienen halkaisijan pilarissa kuin 

suuremman halkaisijan pilareissa, joissa sideaineen syöttö on jo valmiiksi suurempaa. 

Pienien pilarien laadunvalvonta on myös hankalampaa, jonka vuoksi suositaan 

suurempaa pilarin halkaisijaa kuin 500 millimetriä. (Liikennevirasto 2018b, s.20) 

Sekoitinkärkiä on olemassa kahdenlaisia; käpykärki ja kattilakärki. Näistä kahdesta 

käpykärki sopii tilanteeseen, jossa sideaine on sementtiä ja maa-aines on sitkeää. 
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Sensitiivisessä maa-aineksessa ja kalkkisen sideaineen kanssa ero näiden kahden kärjen 

välillä on paljon pienempi. Kummallakaan kärjellä ei voida läpäistä kivisiä ja lohkareisia 

täyttöjä tai tiivistettyjä mursketäyttöjä. (Liikennevirasto 2018b, s.20) 

2.1.2 Massastabilointi 

Massastabilointia käytetään pohjanvahvistusmenetelmänä sekä pehmeiden 

ruoppausmassojen ja kaivumassojen teknisen laadun parantamiseksi. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi massan lujuuden lisäämistä ja haitta-aineiden liukoisuuden vähentämistä 

(Liikennevirasto 2018b, s.17). Tämä menetelmä sopii siis esimerkiksi turve, lieju tai 

pehmeisiin savikohteisiin (SFS-EN 14679 2005 s.31). 

Massasyvästabiloinnissa tavoitteena on saada käsitelty maakerros lujittumaan 

mahdollisimman homogeenisesti. Siinä koko maa-aines käsitellään tavoitesyvyyteen asti. 

Massasyvästabiloinnissa sekoituslaitteen kärkeä liikutellaan maakerroksessa pysty- ja 

vaakasuunnassa samalla syöttäen sideainetta (Kuva 5). Massastabilointia tehdään 

yleisesti n.  5 m syvyyteen ja minimipaksuus sille on noin 1–2 m. Edullisissa olosuhteissa 

massastabilointia voidaan tehdä enintään 8 m syvyyteen. Pohjoismaissa käytetään 

lähtökohtaisesti kuivamenetelmää, mutta märkämenetelmää voidaan käyttää muun 

muassa herkästi pölyäviin sideaineisin. Kosteaa sideainetta tai täyteainetta voidaan 

käyttää myös esim. turvekohteissa. Yleensä sen lisäksi käytetään myös kuivaa sideainetta 

sekoitettuna maa-ainekseen. Jäykillä ja kuivilla maa-aineksella märkämenetelmä 

helpottaisi sekoitusta ja siten tehostaisi sideaineen sekoittumista. Pohjoismaissa 

märkämenetelmää rajoittaa pakkaskaudet. (Liikennevirasto 2018b, s.22–23) 
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Kuva 5. Massastabiloinnin tekniikkoja erilaisilla laitteistoilla. Massastabilointia tehdään 

esikuormituspenkereen päältä, jota rakennetaan jo stabiloidun pohjan päälle. (SFS-EN 

14679 2005, s.32) 

2.2 Esikuormitus 

Esikuormituksesta ratapuolella ei löydy paljoa tietoa Suomesta, joten tähän on käytetty 

lähtötietona tiepuolen esikuormitukseen liittyviä ohjeita. Esikuormituksella pyritään 

pienentämään käyttövaiheessa aiheutuvia painumia. Sen käyttäminen edellyttää, että 

penkereen vakavuus on riittävä. Erilaisia esikuormitusratkaisuja on kolme. Penger 

voidaan rakentaa lopulliseen korkeuteensa hyvissä ajoin ennen kuin se otetaan liikenteen 

käyttöön. Pengertä voidaan myös korottaa vaiheittain em. tasoon vakavuuden pitämiseksi 

riittävänä. Näin voidaan toimia esimerkiksi silttipehmeiköillä. Voidaan käyttää myös 

ylipengertä, jossa pengertä kuormitetaan lopullista pengerkorkeutta suuremmalla 

kuormalla. Ylipengertä voidaan käyttää esim. savisessa pohjamaassa. (Liikennevirasto 

2014a, s.21) 

Penger voi jäädä vakavuudeltaan suunniteltua heikommaksi, jos maaston sivukaltevuutta 

ei huomioida tarpeeksi tai pohjatutkimuksista on jäänyt huomaamatta lujuudeltaan heikko 
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maakerros.  Painumat voivat myös muodostua epätasaisesti. Tämä johtuu yleensä 

pohjamaan muutoskohdista. Kahden pisteen välinen muutos ei yleensä ole tasaista ja 

muutos tapahtuukin oletettua jyrkemmin. Tätä ongelmaa ei yleensä esiinny 

tasalaatuisessa pohjamaassa. Painumat voivat myös jäädä pienemmiksi 

painumanopeuslaskemien epätarkkuuden vuoksi. Syynä voi myös olla paksumpi 

savikerros kuin mitä on odotettu. (Liikennevirasto 2014a, s.22)  

Pystyojitus 

Pystyojitusta (Kuva 6) voidaan käyttää penkereen alla savikerrosten painumien 

nopeuttamiseksi. Pystyojituksessa käytetään nauhamaisia ojia, joiden kautta puristuva 

vesi johdetaan maan pinnalle ojituskerrokseen ja sitä kautta avo-ojiin. Yleensä 

pystyojituksen tueksi tehdään ylipenger ja vastapenkereet, jotka varmistavat riittävän 

vakavuuden. Pystyojitus sopii normaalikonsolidoituneelle savikolle. Humuspitoisissa 

savissa voi esiintyä sekundääripainumaa eli jälkipainumaa. Sekundääripainumaan ei 

voida pystyojituksella vaikuttaa. Pystyojitus on kustannuksiltaan edullinen menetelmä 

pohjanvahvistukselle, kunhan rakentamisaika ja vakavuus on riittävää. (Liikennevirasto 

2014a, s. 22) 

 

 

Kuva 6. Mallipoikkileikkaus pystyojituksesta (Liikennevirasto 2014a, s.22).  
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2.3 Paalulaatta 

Paalulaattarakenteessa on yhtenäinen teräsbetoninen laatta, joka on perustettu paaluille ja 

jonka päällä on pysyvänä kuormana maapenger. Paalulaatan voidaan katsoa olevan 

painumaton rakenne. Paalulaatan geotekninen luokka on aina vähintään 2. 

Suunnittelutyön edetessä voidaan nostaa luokkaan 3, jos kohteen vaativuus edellyttää sitä. 

Paalulaattarakenne sopii vaikeisiin pohjasuhteisiin, joissa vaihtoehtoiset 

perustamismenetelmät ovat teknisesti riittämättömiä tai taloudellisesti liian kalliita. 

Tällainen voi olla esimerkiksi syvälle pehmeikölle perustettu rata. (Liikennevirasto 

2014b, s. 12) 

Paalulaattaa käytetään tyypillisesti kohteissa, joissa on syviä pehmeitä pehmeikköjä eikä 

massanvaihto ole vaihtoehtona, pehmeiköllä sijaitsevalla korkealla penkereellä, joissa 

stabiliteetti ja tavoitepainuma on muuten vaikea saavuttaa, siltojen tulopenkereissä ja 

keiloissa sekä kohteissa, missä tien tai radan läheisyydessä on tärinälle alttiita rakenteita. 

(Liikennevirasto 2014b, s. 12) 

Paalulaatalla on tavallisimmin käytetty kolmea tyyppiä; tasapaksu laatta, sienilaatta ja 

palkkilaatta (Kuva 7). Laattatyypinvalintaan vaikuttaa seuraavat tekijät: laatan massoihin 

liittyvät kustannukset, laatan muoto, alustatyön vaikeus, laatan muotitustarve, 

raudoitustyön vaikeus sekä mahdollinen varautuminen paalujen epätasaisiin painumiin.  
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Kuva 7. Eri paalulaattatyypit, ylimmäisenä tasapaksu laatta, keskellä sienilaatta ja 

alimpana palkkilaatta. Soveltuva paalulaattatyyppi valitaan kohdekohtaisesti. 

(Liikennevirasto 2014b, s. 14) 

Tasapaksulaatta on yksinkertaisin ja sen vuoksi nopein rakentaa. Se sallii myös parhaiten 

paalujen sijantipoikkeamaa. Tasapaksu laatta on kuitenkin poikkileikkaukseltaan 

massiivisempi kuin toiset vaihtoehdot ja se ei ole rakenteellisesti edullisin. 

(Liikennevirasto 2014b, s. 13) 
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Sienilaatta on Suomessa yleisimmin käytetty laattatyyppi. Sen rakentaminen poikkeaa 

muista laattatyypeistä siten, että sen sieniosan valmistamiseen kuluu enemmän työtunteja 

rakentamisesta. Paalutuksen jälkeen paalulaatan alustäyttöön tehtävät sienet ovat 

muodoltaan yleisesti katkaistuja nelikulmaisia kartioita. Sienilaatan muoto on 

rakenteellisesti edullisempi kuin tasapaksun laatan. Sienilaatan heikkoutena voidaan pitää 

sen herkkyyttä sijainti- ja mittapoikkeamille, kun sen muoto on rakenteellisen 

kapasiteetin kannalta lähellä optimia. (Liikennevirasto 2014b, s. 13) 

Palkkilaatan rakenteellinen toiminta perustuu palkkiosan palkkien suuntaiseen ja 

laattaosan palkkeja vastaan kohtisuoraan pääraudoitukseen. Palkkikaistat voidaan 

rakentaa joko muottien avulla tai muotoilemalla palkkiosa työalustaan. Palkkilaatan etuna 

on sen rakenteellisen mallinnuksen selkeyttä sekä säästöjä raudoitemäärissä. Se myös 

mahdollistaa suurempien paalukokojen käyttämisen. Palkkilaatan heikkoutena on 

rakenteen herkkyys paalujen sijaintipoikkeamille kohtisuorassa palkkikaistaa vastaan. 

Rakenteeseen menee myös enemmän betonia kuin sienilaattaan ja sen muotituksen osuus 

on kalliimpi kuin tasapaksulla laatalla. (Liikennevirasto 2014b, s. 13)  

Ratarakenteissa voidaan käyttää aiemmin mainittujen tyyppien lisäksi 

elementtirakenteisia tyyppiratkaisuja, kuten palkkilaatta, kolmen paalun laatta ja neljän 

paalun laatta. Jälkimmäisiä käytetään vain pienillä alueilla, kuten siltojen 

taustarakenteissa silloin kun paalulaatan paaluilla ei oteta vastaan junien vaakakuormia. 

(Liikennevirasto 2014b, s. 15) 

2.4 Pengerkevennys 

Penger voidaan tehdä keveämmistä materiaaleista, jolloin voidaan parantaa radan 

stabiliteettia ja pienentää painumaa. Tapauskohtaisesti joko stabiliteetti tai painuma voi 

olla määräävämpi mitoitus. Voidaan esimerkiksi mitoittaa painumien perusteella 

suurempi penger kuin mitä stabiliteetti vaatisi. Kevennyksessä materiaalina voidaan 

käyttää kevytsoraa tai esimerkiksi vaahtolasimursketta. Kevytsoralla ja 

vaahtolasimurskeella ovat hyvin samanlaisia materiaaleja mitoitusominaisuuksiltaan, 

paitsi vaahtolasimurskeessa on suurempi kitkakulma. Pengerkevennystä voidaan yhdistää 

muihin pohjanvahvistuskeinoihin. Esikuormituksen kanssa voidaan kevennyksen 
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mitoitusta varmistaa esikuormitusvaiheen tarkkailumittauksien avulla. Pelkkä 

pengerkevennys on sopiva silttisillä pohjamailla, mutta savisilla pehmeiköillä 

painumattomien rakenteiden saaminen on hankalaa ilman syvästabilointia tai 

paalulaattaa. (Liikennevirasto 2014a, s. 24) 

2.5 Massanvaihto 

Massanvaihto voidaan tehdä joko kaivamalla tai pengertämällä. Kaivamalla tapahtuvassa 

massanvaihdossa kaivetaan pehmeät maakerrokset pois joko kovaan pohjaan tai 

määräsyvyyteen ja ne korvataan karkearakeisemmalla materiaalilla. Menetelmää 

käytetään pääasiassa matalilla pehmeiköillä eli noin 3–5 metrin syvyyksiin, mutta joissain 

tapauksissa on mahdollista päästä 8 metrin syvyyteen. Tämä on teknisesti luotettavin 

menetelmä sivukaltevassa maastossa.   Rajoittavina tekijöinä ovat kaivannon vakavuus ja 

kaivumassojen käsittelyn ympäristöhaitat. (Liikennevirasto 2014a, s.27) 

Syvemmillä pehmeiköillä voidaan käyttää pengertämällä tapahtuvaa massanvaihtoa eli 

pohjaantäyttöä. Syvyydet ovat yleensä 5–10 metrin luokkaa, vaikkakin myös 20 metriä 

syviä massanvaihtoja on toteutettu pehmeissä savissa. Pohjaantäytössä poistetaan 

pintakerros, esimerkiksi kuivakuori, alkukaivannosta. Tämän jälkeen täyttö ajatetaan 

korkeana päätypenkereenä syrjäyttämään ja puristamaan pehmeät maakerrokset 

penkereen sivuille ja eteen. Nämä nousseet massat poistetaan kaivamalla. 

(Liikennevirasto 2011, s.11) 

2.6 Muut menetelmät  

Geoverkko tai lujiteverkko on polypropeenista ja polyesteristä valmistettu geovahviste. 

Niitä käytetään tavallisesti pohjamaan tai rakenteen kantavuuden parantamisessa. 

Kantavuuden parantuessa pienenevät painumaerot. Geoverkot ottavat vastaan maahan 

muodostuvia jännityksiä tasaamalla niiden vaikutuksia laajemmalle alueelle. (Viacon, 

2022) Geoverkon käyttöä ratapenkereessä voidaan perustella kahdella tavalla. 

Ensimmäinen on penkereen rakentamisen aikana, jos hyvää rakennusmateriaalia on 

niukasti saatavilla, voidaan geoverkkojen avulla parantaa luiskien stabiliteettia. Toinen 

on tilanne, jossa olemassa olevien ratojen tilannenopeutta tai akselipainoa kasvatetaan ja 
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penkereen lisävahvistus on tarpeellista. Tällöin voidaan käyttää geoverkosta tehtyjä 

kerroksia parantamaan stabiliteettia ja vähentämään painumaa. (Esmaeli ym. 2018, s.321) 

Esmaeilin ym. (2018) julkaisemassa tutkimuksessa on tutkittu lujiteverkon käyttöä 

korkeissa rautatiepenkereessä laskennan ja kokeiden avulla. Tutkimuksessa selvitettiin 

lujiteverkolla vahvistettujen kerrosten suorituskykyä korkeissa penkereissä. 

Tutkimuksessa käytettiin viittä erilaista tilannetta; penger ilman lujiteverkkoa ja penger 

1–4 lujiteverkolla. Tutkimuksessa lähtökohtana käytettiin 10 metriä korkeaa pengertä, 

jonka penkereen harjanteen leveys on 4,5 m ja luiskat olivat 1:1,5 kaltevat. 

Laboratoriokokeita varten kyseinen penger rakennettiin 1:20 suhteessa, jolloin 0,5 metriä 

korkea penger rakennettiin 0,6 metriä paksun pohjamaan päälle täyttötilaan. Tilan 

puutteen vuoksi luiskat olivat 1:1 kaltevat, joka samalla osoitti selvemmin geoverkon 

toiminnan luiskien stabiliteetissa. Materiaalina pohjamaassa käytettiin hiekkaa, jonka 

suurin raekoko oli 6 mm luokkaa. Pengermateriaalina käytettiin hienoa hiekkaa. 

Tutkimuksen laboratoriomallissa kolme geoverkkokerrosta oli riittävä saavuttamaan 

maksimi kantokestävyyden. Penkereessä, jonka korkeus on 5 m, riittää yksi geoverkko 

penkereessä noin metrin syvyydessä huipulta katsoen. 10 m penger tarvitsee kaksi 

kerrosta jaettuna 2,24 m syvyydelle. Tutkimuksen mukaan geoverkkojen määrä lisää 

varmuuskerrointa ja vähentää painumaa tiettyyn pisteeseen. Tämän pisteen yli 

geoverkkojen lisäämisestä ei ole enää hyötyä näiden arvojen parantamisessa. Geoverkon 

toimivuus on myös parempaa mitä korkeampi penkere on kyseessä. Maaperän ja 

geoverkon liitäntäkertoimen vähentämisellä on pieni heikentävä vaikutus painumaan ja 

varmuuskertoimeen.  

Maaperää voidaan joissain tapauksissa lujittaa kalkin avulla, minkä avulla maaperästä 

saatua materiaalia voidaan uudelleen käyttää esimerkiksi pengermateriaalina. 

Kalkitseminen parantaa plastisuuslukua, tiivistymisominaisuuksia ja kantokykyä. 

Kalkilla käsitellyillä mailla on pidemmällä tähtäimellä parantunut puristuslujuus ja 

kantavuusluku sekä pakkasen kestävyys. Tämän avulla voidaan pienentää materiaalien 

kuljetuskustannuksia ja -matkoja ja saadaan hienoainesmateriaalit käyttöön 

rakentamisessa. Savisen maan kalkitsemisen käyttämisessä penkeremateriaalina tulee 

kuitenkin huomioida oikeanlainen kosteusmäärä sekoitteessa ja tiivistämisessä.  (Celauro 

B ym. 2012, s. 756) 
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3 POHJATUTKIMUKSET 

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa voidaan vaatia eritasoisia pohjatutkimuksia. Jokaisen 

vaiheen kohdalla pohjatutkimukset määritellään sen vaiheen tarpeiden mukaisesti ja niillä 

tulee saada tarvittavat lähtötiedot teknistä suunnittelua, rakennustavan valintaa, 

ympäristövaikutusten arviointia, läheisten rakenteiden huomioonottamista ja 

rakennuskustannusten arvioimista varten. Suunnitelmien ja tietojen tarkkuus perustuu siis 

meneillään olevaan suunnitelmavaiheeseen. (Liikennevirasto 2015, s.44)  

Ratasuunnitelmavaiheessa pohjasuhteet tulee selvittää koko hankkeen alueelta kattavasti 

pohjatutkimuksilla. Suunniteltavat väylät, niiden linjat ja tasaukset, tulee huomioida, jotta 

voida suunnitella riittävän yksityiskohtaisesti, vaikka pohjarakenteet ovat pääosin 

alustavasti mitoitettuja rakenteita. Pohjatutkimuksien avulla pitää pystyä vertailemaan ja 

suunnittelemaan vaihtoehtoisia rakenteita taloudellisesti ja teknisesti. (Liikennevirasto 

2015, s.47) 

Geoteknisten tutkimusten ja mittausten tarkoituksena on selvittää hankkeen alueella 

olevat pohjasuhteet liittyen maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen. Tutkimuksista 

saatujen geoteknisten tietojen tulee olla riittäviä, jotta niiden avulla voidaan hallita 

tunnistettuja ja odotettavissa olevia riskejä hankkeella. Tutkimusten ja mittausten tulosten 

tulee tarjota hyvät perusteet merkityksellisien maan ja kallion parametrien valintaan. 

Niiden tulee myös tuottaa maaperän olosuhteista rakentamiskohteen kannalta 

merkityksellinen kuvaus.  Pohjavesitutkimuksista tulee saada kaikki tarvittava tieto 

esimerkiksi geoteknistä suunnittelua varten. (Liikennevirasto 2015, s.8) 

Geoteknisen suunnittelijan tehtävänä on laatia pohjatutkimusohjelma. Tämän lisäksi 

suunnittelijan tulee toimia tutkimuksen asiantuntijavalvojana ja raportoida 

toimeksiantajalle tutkimusten tulokset perustuen pohjatutkimuskonsultin toimittamaan 

pohjatutkimusten työraporttiin. Eri tutkimus- ja koemenetelmiä käytettäessä 

pohjatutkimusten tuloksien tulkinta, arviointi, geoteknisten parametrien ja kertoimien 

arvojen johtaminen tehdään SFS EN 1997-2 esitetyllä tavalla. Geoteknisten parametrien 

ominaisarvojen valintaan käytetään SFS EN 1997-1 kohtaa 2.4.5.2. Tarvittavat parametrit 

tulee valita kohteen, rakenteen ja suunnitteluvaiheen vaatimusten mukaisesti. Nämä 
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tehtävät kuuluvat geotekniseen suunnitteluun ja ne tulee ottaa huomion pohjatutkimusten 

ohjelmointi vaiheessa. (Liikennevirasto 2015, s.18)  

SFS EN 1997-2 toimii yhdessä EN 1997-1 kanssa ja siinä esitetään täydentäviä sääntöjä 

pohjatutkimusten suunnitteluun ja raportointiin, laboratorio- ja kenttäkokeiden 

vaatimuksiin, tulosten tulkintaan ja arviointiin sekä geoteknisten parametrien ja 

kerrointen arvojen johtamiseen (SFS-EN 1997-2 2007 s.13). Ominaisarvot tulee valita 

kenttä- ja laboratoriokokeista saatujen tulosten ja johdettujen arvojen perusteella 

täydennettynä vertailukelpoisella kokemuksella. Arvot tulee valita varovaisina arvioina 

ja niiden valinnassa tulee ottaa huomioon geologinen ja muu taustatieto, mitattujen 

ominaisuusarvojen vaihtelevuus ja muu kyseeseen tuleva informaatio, tutkimusten ja 

laboratoriokokeiden kattavuus, näytteiden tyyppi ja lukumäärä, maavyöhykkeen laajuus 

rakenteen toimintaa tarkastelevassa rajatilassa sekä geoteknisen rakenteen kyky siirtää 

kuormia heikoilta maakerroksilta vahvemmille kerroksille. Ominais-arvot voivat olla ala- 

tai yläarvoja ja niistä tulee käyttää laskennassa epäedullisinta yhdistelmää. Jos 

ominaisarvot valitaan standarditaulukoista, tulee ominaisarvot valita varovaisena arvona. 

(SFS-EN 1997-1 2014, s.28) 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Radan suunnittelussa pohjatutkimuksilla on erityispiirteitä, jotka otetaan huomioon 

pohjatutkimusten määrissä, laajuudessa ja laadussa. Nykyisen raiteen viereen 

rakentaminen ja kapean raidevälin asettamat vaatimukset pehmeikkörakentamisessa 

liittyvät työnaikaisten ja pysyvien tukiseinien tutkimuksiin. Tukiseinärakenteet ja 

nykyisen raiteen viereen tehtävät paalutukset tarvitsevat huokospaine- ja 

siirtymämittauksia. (Liikennevirasto 2011, s.44) 

Ratalinjoilla pohjaolosuhteiden perusteella voidaan määrittää tietyt ominaisuudet. 

Pehmeikköalueilla tulee selvittää maakerrokset, leikkauslujuus ja painumaominaisuudet. 

Tutkimuksia tulisi tehdä linjan pituussuunnassa 20–40 m välein. Poikkileikkauksissa 

tutkimuksia tulisi olla 2–5 kpl ja näiden välinen etäisyys pitäisi olla maksimissaan 25 m. 

Pohjarakenteita varten tulee selvittää rakenteiden rajakohdat ja suunnitteluparametrit. 

Näitä varten tutkimuksia tulisi tehdä pituussuunnassa 10–20 m välin ja 
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poikkileikkauksessa tulisi olla 2–5 kappaletta tutkimuspisteitä. Erikoistutkimuksia 

tehdään betoni- ja teräsrakenteissa maaperän aggressiivisuuden ja korroosion 

selvittämiseen. Syvästabilointia varten tulee selvittää maan stabiloitavuus. Sulfidisavet 

tulee selvittää kaivu- ja leikkausmassoja varten. Näitä tutkimuksia tehdään 1–3 kappaletta 

kohteessa. (Liikennevirasto 2011, s.48) 

Maaperän ominaisuudet voivat vaihdella niin, ettei maamekaanisia ominaisuuksia voida 

määrittää vain 1–2 pisteessä tehdyssä tutkimuksella. Suunniteltaessa alueellista 

vakavuutta, rakenteen kokonaisvakavuutta, pehmeiköllä olevien maanvaraisten 

rakenteiden pohjamaan painumaominaisuuksia tai syvästabilointia, tulee muodostuma- 

tai rakennekohtaisesti tutkia maan ominaisuuksia merkityksellisistä kerroksista 3–5 

tutkimuspisteestä tarvittavilla tutkimusmenetelmillä. (Liikennevirasto 2011, s.49) 

Geoteknisten ympäristövaikutusten selvittämiseen määritetään tutkimukset 

tapauskohtaisesti. Niiden tulee olla riittävän kattavia ja yksityiskohtaisia, että vaikutukset 

voidaan selvittää rakennussuunnitelman yksityiskohtaisuudella. Merkittävänä asiana on 

pohjavedenpinnan alapuolelle sijoittuvat rakenteet ja leikkaukset ja niiden vaikutus 

pohjaveden hallintaan ja suotautumiseen. (Liikennevirasto 2011, s.49) 

Kun täydennetään ratasuunnitelmaa, tehdään pohjatutkimukset rakennussuunnitelman 

tarkkuudella. Tällöin suunnitelmissa tulee ottaa huomioon myös potentiaaliset 

vaihtoehtojen perustamistavat. Tutkimukset tulee siis ohjelmoida niin, että vaihtoehtoiset 

perustamistavat voidaan luotettavasti suunnitella niiden avulla. 

Rakentamissuunnitelmissa linjan pohjaolosuhteista tutkitaan seuraavat ominaisuudet 

kaikissa olosuhteissa; maakerrokset, pohjamaan lujuus- ja painumaominaisuudet, 

routivuus, pohjavesi ja kallionpinta. Näitä tutkimuksia on pituussuunnassa 20 m välein ja 

poikkileikkauksissa 2–5 kpl. Rakenteiden ja erikoistutkimuksien osalta tutkimusten 

määrät ovat samaa luokkaa kuin ratasuunnitelmassa.  (Liikennevirasto 2011, s.51) 

Pehmeiköiltä tulee selvittää seuraavat perustiedot; maalaji, kivisyys/lohkareisuus, 

kerrosten laajuus rakenteen vaatimaan syvyyteen ja tutkimusmenetelmän mukainen 

päättymissyvyys syvyys ja leveyssuunnassa, pohjaveden korkeustaso ja 

huokosvedenpaineen jakauma syvyyssuunnassa. Tarvittavia geoteknisiä ominaisuuksia 
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ovat rakeisuus, vesipitoisuus, humuspitoisuus, hienousluku, tiheys, tilavuuspaino, 

leikkauslujuus, kokoonpuristuvuus, vedenläpäiseväisyys ödometrikokeella ja kemialliset 

kokeet, kuten teräksen korroosioon, betonin sulfaatin kestävyyteen ja saven 

stabiloituvuuteen liittyvät kokeet. (Liikennevirasto 2011, s.41) 

Pehmeiköllä maakerroksen laatua määrittäviä tutkimuksia ovat puristinheijarikairaus, 

painokairaus, CPTU-kairaus ja häiritty näytteenotto. Kokoonpuristuvien tai huonosti 

kantavien kerrostenpaksuutta voidaan selvittää paino-, puristinheijari- ja CPTU-

kairauksella. Pohjavedenpaineen, orsivedenpinnan ja/tai pohjavedenpinnan mittaus 

onnistuu pohjaveden mittausputkella. Lujuus- ja kantavuusominaisuuksia voidaan 

määrittää häiriintymättömällä näytteellä, CPTU-kairauksella ja siipikairauksella. 

Kokoonpuristuvuus- ja vedenläpäisevyysominaisuudet selviävät häiriintymättömällä 

näytteellä ja CPTU-kairauksella. Routivuuden, korroosiotutkimukseen, stabiloitavuus 

tutkimukseen, betonin kemialliseen aggressiivisuuteen ja happamaan sulfaattimaan 

selvitykseen riittää häiritty näytteenotto. Pohjavesialueella tärkeintä on selvittää 

maakerrosten laatua puristinheijarikairauksella, painokairauksen, porakonekairauksen tai 

häirityn näytteenoton avulla. Pohjavesiputki toimii pohjavedenpinnan ja paineen 

mittaukseen. (Liikennevirasto 2011, s.42) 

3.1.1 Siipikairaus 

Siipikairauksessa häiriintymättömään maahan painetaan siipi, jossa on neljä toisiaan 

kohtisuoraan olevaa levyä. Tuota siipeä kierretään vakionopeudella ja kärjestä 

muodostuva leikkauspinnan momentti mitataan. Leikkauslujuus tulee kiertämiseen 

tarvittavan momentin ja leikkaantumispinnan geometrian avulla. Siipikokoja on erilaisia 

ja niiden käyttö riippuu tutkittavasta materiaalista. Yleensä pienin on tarkoitettu 

kuivakuorille ja suurin pehmeille maille. Siipikairausta käytetään yleensä hienorakeisissa 

maalajeissa. (SGY 2022, s.10) 

Siipikairauksesta tulkitaan kolmea lujuutta, jotka ovat huippulujuus eli häiriintymätön 

leikkauslujuus, jäännöslujuus, joka vastaa suuria muodonmuutoksia ja häiritty lujuus 

(SGY 2022, s.10). Häirityn lujuuden mittaamiseen maakerrosta on häiritty pyörittämällä 

siipeä leikkauksessa (SGY 2022 s.26). Jäännöslujuus tulkitaan käyrän kohdasta, jossa 
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huipun jälkeinen leikkauslujuuden romahdus taittuu (Kuva 8) tai tarvittaessa 10 astetta 

huippulujuuden jälkeen. Siipikairauksessa tankokitka eliminoidaan suojaputkella. 

(Liikennevirasto, 2018c, s.11) 

 

Kuva 8. Siipikairauksesta tulkitaan jäännöslujuus kohdasta, jossa huipun jälkeinen 

leikkauslujuuden romahdus taittuu (Liikennevirasto 2018c, s.11). 

Vanhoissa siipikairauksissa, jotka on tehty ilman suojaputkea, mitattu tai tulkittu lujuus 

voi olla alhainen. Myös siiven painamisnopeus ja pystyliike kiertämisen aikana voivat 

aiheuttaa maan häiriintymistä, mikä taas näkyy alhaisena lujuutena. Tätä esiintyy 

erityisesti silttisillä mailla tilanteissa, joissa vesipitoisuus on juoksurajaa suurempi. 

(Liikennevirasto, 2018c, s.11) 

Häiritty lujuus ja sensitiivisyys kannattaa selvittää kartiokokeilla kohteissa, joissa ne ovat 

suunnittelun kannalta kriittisiä parametreja. Siipikairauksen ja kartiokokeen avulla 

mitattu suljettu leikkauslujuus redusoidaan suunnitteluarvoksi (Kuva 9) saadulla 

redusointikertoimella. Kuvan 9. käyrän mukaan tapauksissa, joissa hienousluku on alle 

50, käytetään redusoinnissa arvoa 1. Siivestä saatu leikkauslujuus kerrotaan 

reduktiokertoimella suljetun leikkauslujuuden saamiseksi. Hienousluku F määritetään 

uuden penkereen alta ja vanhan penkereen tapauksessa vähintään viereltä. Hienousluku 

tarkoittaa vesipitoisuutta, jossa massaltaan 60g ja kärkikulmaltaan 60 astetta oleva kartio 

painuu 10mm rakenteeltaan täysin häirittyyn näytteeseen (Suomen ympäristökeskus 

2012, s.41).  (Liikennevirasto, 2018c, s.12) 
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Kuva 9. Siipikairauksen reduktio. Hienousluvun F ollessa alle 50, on reduktiokerroin 1 

(Liikennevirasto, 2018c, s.12). 

3.1.2 CPTU-kairaus 

CPTU-kairauksessa eli puristinkairauksessa kairaa puristetaan maahan ja samalla 

mitataan sähköisesti kairan kärjestä kärkivastusta, vaippakitkaa sekä huokospainetta. 

(Kuva 10) (SGY ry 2001 s.10). 
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Kuva 10. CPTU-kairauksen mittaustuloksia kärkivastuksen, vaippakitkan ja 

huokospaineen osalta syvyyden suhteen. Sähköisessä mittauksessa mittausväli on niin 

tiheä, että saadaan lähes jatkuvia mittauskäyriä. (SGY ry 2001, s.10) 

Kairaustulokseen vaikuttaa monet asiat, jonka vuoksi yksiselitteistä maaperäluokitusta ei 

voi tehdä pelkästään CPTU-parametrien perusteella. Lisäaineistona tarvitaan erillinen 

huokospainemittaus, maanäytteitä, joista saadaan maaparametreja, mitattuja 

lisäparametreja ja vertailukairauksia, kuten siipi- ja puristinheijarikairauksia. CPTU-

kairauksen tulkitsemiseen tarvitaan kairausdiagrammeja ja kairaajana tekemiä 

muistiinpanoja sekä riittävää käytännön kokemusta kairausmenetelmästä. Vertailussa 

CPTU- ja puristinheijarikairausdiagrammit korreloivat keskenään hyvin. (SGY ry 2001, 

s. 43) 

CPTU-kairausta voidaan tulkita silmämääräisesti. Kairauksen diagrammiin oikealle 

puolelle piirtyy kärkivastus qc ja vaippakitka fs (Kuva 11). Vasemmalla puolella on 

maassa vallitseva huokosvedenpaine u0 ja kairauksen aikana rekisteröitynyt 

huokosvedenpaine u. Useasti kuivakuorikerros tai muu tiivis täytekerros lävistetään 

alkukairauksella, jotta kärkikappaleen nesteet ei valu ulos. Saven kairausvastus ja 

vaippakitka on tyypillisesti tasainen tai lievästi syvyyden mukaan nouseva käyrä. 
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Savisella liejulla on pienempi kärkivastus kuin savella. Ohut silttikerros näkyy piikkinä 

sekä selvänä huokosvedenpaineen laskuna alle maassa vallitsevan huokosvedenpaineen 

juuri kerroksen kohdalla. Paksuissa silttikerroksissa kärkivastus tekee teräviä liikkeitä. 

Vaippakitka on siltissä suurempi kuin savella ja siinä on usein pientä jatkuvaa vaihtelua. 

Hiekalla kärkivastus muuttuu loivemmin. Jos hiekka on tasarakeista ja kivetöntä, 

vaippakitka voi olla samankaltainen kuin savella. Kivisessä hiekassa voi olla suuriakin 

vaihteluita. Huokosvedenpaine on samaa luokkaa maassa vallitsevan huokospaineen 

kanssa. Kärkivastuksen ero siltin ja hiekan välillä johtuu raekoosta ja vaihtelusta 

huokospaineessa. (SGY ry 2001, s. 44–46) 

 

Kuva 11. CPTU-kairauksen esimerkki tulkinta (SGY ry 2001, s.45). 
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3.1.3 Näytteenotto 

Näytteenottoluokkia on A-C riippuen sen käyttötarkoituksesta. Leikkauslujuus ja 

kokoonpuristuvuusominaisuudet voidaan määrittää vain A luokan 

näytteenottomenetelmällä otetuista laatuluokan 1 näytteistä. Näytteenotossa työtekniikka 

ja näytteenotin vaikututtavat suuresti näytteenlaatuun ja laboratoriossa määritettäviin 

ominaisuuksiin. Laadullisesti erinomaisia näytteitä otetaan yleensä suuremman 

halkaisijan näytteenottimilla eli yli 10 cm halkaisijalla olevilla. Näytteet otetaan keskeltä 

suunniteltua uutta pengertä. Olemassa olevilta penkereiltä näytteiden maksimietäisyys on 

10 metriä penkereen luiskan alareunasta. Näyte otetaan jokaiselta alkavalta metriltä 

samaan syvyyteen kuin siipikairaukset. Painumalaskentaa varten näytteitä voidaan tarvita 

vielä syvemmältäkin. Siipikairauksen redusointiin hienousluvun määritystä varten 

tarvitaan vähintään laatuluokan 3 näytesarja penkereen vierestä tai alta. (Liikennevirasto 

2018c, s.13–14) 

3.1.4 Laboratoriokokeet 

Näytteistä tehdään ennen kolmiaksiaali- tai ödometrikokeita luokituskokeet. Näytteistä 

arvioidaan maalaji sekä mitataan vesipitoisuus, tilavuuspaino ja hienousluku. Tämän 

jälkeen määritetään rakeisuus ja humuspitoisuus jokaisesta maakerroksesta ja 

tarkennetaan tarvittaessa maalajimääritystä. Savipehmeiköllä määritetään saven 

sensitiivisyys kartiokokeella häiriintymättömästä näytteestä. Tarvittaessa selvitetään 

plastisuusominaisuudet ja kiintotiheys. (Liikennevirasto 2018c, s.14) 

Ödometrikokeissa stabiliteettilaskennan kannalta tärkein tulos on 

esikonsolidaatiojännitys. Ödometrikokeilla varmistetaan, että kolmiaksiaalikokeet 

tehdään oikealla jännitysalueella. Ödometrikoe voidaan tehdä portaittain tai CRS-

kokeena. Portaittaisessa ödometrikokeissa sylinterin muotoista häiriintymätöntä 

maanäytettä kuormitetaan sylinterin akselin suuntaisella pystysuoralla jännityksellä, jota 

lisätään portaittain. Näyte on tutkimuksen ajan veteen upotettuna. Vesi pääsee 

pakenemaan puristuksessa huokoisten päätylevyjen kautta. Näyte on tuettu sivuilta, joten 

se ei pääse leviämään sivusuunnassa. Tällä koejärjestelyllä ilmennetään 

konsolidaatiokokoonpuristumista. Näytteen kokoonpuristuvuus havainnot tehdään 0, 10, 

20, 30, 40, 50 sekunnin, 1, 2, 3, 4, 8, 15, 30 minuutin sekä 1, 2, 4, 8, 24 tunnin välein. Se 
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voidaan tehdä joko huokospaineohjautuvana tai vakioportaittaisena kokeena. CRS-

kokeessa eli vakiomuodonmuutoskokeessa maanäytettä puristetaan vakionopeudella 

kokoon. Aksiaalinen muodonmuutosnopeuden arvo riippuu maalajista. (Liikennevirasto 

2018c, s. 14–15) CRS-koe ei sovi vahvasti ylikonsolidoituneille maanäytteille (Tielaitos 

1998, s.26).  

Kolmiaksiaalikokeessa sylinterinmuotoista kappaletta kuormitetaan kolmesta toisistaan 

kohtisuorassa olevasta suunnasta, jolloin näytteenjännitystila vastaa luonnossa olevaa 

tilaa mahdollisimman hyvin. Hienorakeisilla näytteillä käytetään häiriintymätöntä 

näytettä. Näytteen sivupinta verhotaan vedenpitävällä kalvolla ennen mittauslaitteistoon 

asettamista. Kaikkiin akselisuuntiin synnytetään aluksi yhtä suuret pääjännitykset, jonka 

jälkeen näytettä puristetaan pystysuunnassa. Samalla mitataan mahdollisesti hallitsevaa 

huokosvedenpainetta. Näytteeseen syntyy murtotilanne pystysuoran lisäjännityksen 

saavuttaessa suurimman arvonsa. Kolmiaksiaalikoe on leikkauslujuuden ja jännitys-

muodonmuutosominaisuuksien määritysmenetelmistä monipuolisin ja tarkin. Samalla se 

on käyttäjälleen vaativin koe. (Rantamäki ym. 2004, s.134) 

Näytteiden laatua voidaan arvioida Lunnen kriteerin perusteella konsolidaatiojännitystä 

vastaavan kokoonpuristuman ja vesipitoisuuden mukaan (Kuva 12). Näitä luokkia on 

neljä; erinomainen, hyvä/tyydyttävä, välttävä ja huono. Näytteen laatuun voidaan 

vaikuttaa näytteenottimilla sekä laadukkaalla näytteenotolla ja käsittelyllä. Huonoista 

näytteistä ei voida määrittää esikonsolidaatiojännitystä eikä leikkauslujuutta. 

(Liikennevirasto 2018c, s.15) 



31 

 

 

Kuva 12. Näytteiden laadun arviointi Lunnen kriteerin perusteella (Liikennevirasto 

2018c, s.16). 

3.2 Pohjanvahvistusmenetelmien lähtötiedot 

Seuraavana on käyty läpi pohjanvahvistusmenetelmittäin tarvittavat lähtötiedot. 

Pohjanvahvistusmenetelmillä on paljon samanlaisia lähtötietoja. Kappaleen 

selkeyttämiseksi jokaisen menetelmän lähtötiedot on kirjattu omaan osuuteen. Tämän 

kappaleen lopussa on käyty läpi stabiliteetti- ja painumalaskentoja varten tarvittavat 

lähtötiedot. 

3.2.1 Syvästabilointi 

Syvästabiloinnin lähtötiedoiksi geotekniseen suunnitteluun ja mitoitukseen tarvitaan 

maakerrosrajat, pohjaveden ja mahdollisen orsiveden pinnan syvyys sekä maakerrosten 

indeksiominaisuudet (vesipitoisuus, hienousluku, maalajiavio), lujuusominaisuudet, 

sensitiivisyys ja painumaominaisuudet. On tärkeää myös kerätä olemassa olevat 

maaperäkartat, aiemmin tehdyt tutkimukset, tiedot ja kokemukset mahdollisesti aiemmin 

tehdyistä syvästabiloinneista. Tärkeää on myös selvittää mahdolliset esteet 

syvästabiloinnille. Olemassa olevien tietojen perusteella voidaan ohjelmoida täydentäviä 

pohjatutkimuksia ja tarvittaessa stabiloitavuuskokeet. Stabiloitavuus voidaan selvittää 
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kokeilla laboratoriossa, koestabiloinnilla maastossa tai kohteen aiempien stabilointien 

perusteella. Lähiympäristön stabiloinneista tulee tarkistaa maakerrosten ominaisuuksien 

vastaavuus. On myös tärkeää huomioida humus- ja vesipitoisuuksien vastaavuus. Täytyy 

myös selvittää, onko kohteessa sulfidisavea, jotta kohteessa osataan esimerkiksi säätää 

pH-arvoa. Sulfidisavi myös vaikuttaa stabiloitavuuden onnistumiseen, jos ei ole 

varmuutta sulfidin vaikutuksesta lujittumiseen. (Liikennevirasto 2018b, s.34–35) 

Stabiloitavuuskokeita varten otettavat näytteet kannattaa ottaa vasta kairaus- ja 

indeksikoetulosten saamisen jälkeen. Matalilla savikoilla näytteitä otetaan kahdelta 

syvyydeltä ja syvemmillä savikoilla kolmelta tai neljältä syvyydeltä. Yksi näyte tulee 

ottaa vesipitoisimmasta kerroksesta kuivakuoren alta. Myös muusta tiedossa olevasta 

heikommasta kerroksesta ohjelmoidaan näytteenotto. Ödometrikokeita varten näytteitä 

otetaan yhdestä näytepisteestä 100–200 metrin välein silloin kun kimmoisat pilarit 

ulottuvat painuvien maakerrosten alarajaan. (Liikennevirasto 2018b, s. 35) 

Pohjatutkimukset syvästabiloinnin tavoitetasoa varten vaihtelevat eri tapauksissa. 

Stabilointi voidaan ulottaa selkeään maakerrosrajaan. Sen tulee olla toteutusvaiheessa 

helposti todettava maalajiraja, kuten saven ja moreenin raja. Tällöin tavoitetason 

selvittämiseen riittävät paino- ja puristinheijarikairaukset. Jos stabilointi ulotetaan 

maakerrosrajaan, joka ei ole helposti todettavissa työmaalla tai kairausdiagrammeissa, 

kuten savi ja siltti, tulee kerroksen yläpinta varmistaa näytetutkimuksilla. Stabilointi 

voidaan myös tehdä määräsyvyyteen, jolloin sen alle jää painuvaa maata, kuten jäykkää 

silttiä tai ylikonsolidoitunutta savea. Tässä tapauksessa tulee tavoitetaso määrittää 

tiheämmillä ja tarkemmilla tutkimuksia, sillä kyseistä rajaa ei voida havainnoida 

sekoitinkärjellä. Tavoitetason ja alle jäävien maakerrosten ominaisuuksien määrityksessä 

tarvitaan näytteitä sekä CPTU-kairauksia. (Liikennevirasto 2018b, s.35–36) 

Pohjavedenpinta ja sen vaihtelut tulee selvittää. Paineellinen pohjavesi voi aiheuttaa 

ongelmia pilaristabiloinnin tekemiseen ja niiden lujittumiseen, koska vesi voi alkaa 

virrata pilareita pitkin ylöspäin. Rinnealueilla tietoa pohjaveden pinnan korkeudesta 

tarvitaan, jotta se osataan huomioida pilarien alapään tason määrittelyssä. Pohjaveden 

vaikutusta voidaan selvittää koepilareilla. (Liikennevirasto 2018b, s.37) 
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Stabiloitavuuskokeilla on tarkoitus löytää teknisesti ja taloudellisesti 

kilpailukykyisimmät sideainereseptit, joista voidaan valita paras vaihtoehto kohteeseen. 

Stabiloitavuuskokeissa testataan sideaineita ja -määriä, jotta voidaan varmistaa lopullisen 

tuotteen laatuominaisuudet sekä soveltuvin sideaine määrineen. Näitä valitaan 

kokemusperäisesti lujuustavoitteen ja maakerrosten indeksikokeiden perusteella. 

Rinnakkaisia koekappaleita tulisi olla 3 kappaletta ja vähintään 2 rinnakkaiskappaletta 

yhdellä sideainereseptillä samalla lujittumisajalla. (Liikennevirasto 2018b, s.37) 

Koestabilointi on tapa varmistaa stabiloinnin toimivuus kohteessa. Yleensä se tehdään, 

jos stabiloinnilla parannetaan stabiliteettia tai jos stabilointi vaarantaa työnaikana 

olemassa olevan rakenteen stabiliteetin. Koestabilointi on tarpeen, jos stabilointia tehdään 

tavanomaisesta poikkeavilla sideaineilla tai runkoaineilla, lujittumisen varmistamiseksi. 

Myös kovemmat maakerrokset tai sivukalteva pohjamaa ovat hyviä syitä stabiloinnin 

toteuttamisen selvittämiseksi. Koestabiloinnilla voidaan myös testata sideainemääriä 

kustannusten optimoimiseksi. (Liikennevirasto 2018b, s.29)  

Koestabiloinnin lujuus selvitetään valvontakairauksien avulla. Kairausmenetelmiä ovat 

pilarikairaus, pilarisiipikairaus, CPTU- tai puristinheijarikairaus. Siipikairauksen 

vääntömomentista saadaan suoraan leikkauslujuus siiven mittojen perusteella. Muista 

mainituista tutkimuksista saadaan stabiloidun maan leikkauslujuus välillisesti ja se 

muutetaan leikkauslujuudeksi kantavuuskaavan ja -kertoimen avulla. (Liikennevirasto 

2018b, s.114) 

3.2.2 Esikuormitus 

On tärkeää varmistaa tiettyjä asioita perustettaessa penger maanvaraisena. Maakerrokset 

ja niiden lujuusominaisuudet ovat tärkeää tietoa, erityisesti vakavuudeltaan kriittisistä 

kohdista ja laajemminkin riippuen varmuustasosta. Maakerrosrajat voidaan selvittää 

esimerkiksi puristinheijarikairauksella ja näytteenotoilla. Leikkauslujuuksien 

selvittämiseen voidaan käyttää mm. siipikairauksia ja näytteenottoja. Maakerrosten 

painumaominaisuudet tarvitaan odotettavissa olevien painumien suuruuden ja nopeuden 

laskemiseksi. Tähän yleensä käytetään ödometrikokeita. Huomiota kannattaa kiinnittää 

painumaominaisuuksien vaihteluun. Esikuormituksessa painumanopeuden selvitys on 
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erityisen tärkeää, että sen tehokkuus voidaan arvioida. Ylipenkereen optimaalista 

mitoitusta varten tarvitaan tarkasti lujuustiedot. Myös pohjaveden sijainti ja mahdolliset 

korkeuden muutokset on tärkeää tietoa laskentoja varten. (Liikennevirasto 2014a, s.21) 

3.2.3 Paalulaatta 

Paalulaatan suunnittelua varten tulee selvittää maakerrosten väliset rajat ja tiiviys. 

Pehmeistä läpäistävistä kerroksista tulee määrittää maakerrosten lujuus- ja 

muodonmuutosominaisuudet. Näitä tarvitaan esimerkiksi nurjahdustarkasteluja varten. 

Paalutukseen liittyvien siirtymärakenteiden vuoksi tarvitaan pehmeiden maakerrosten 

kokoonpuristuvuusominaisuudet. Näitä tutkimuksia on tehtävä riittävä määrä, jotta 

voidaan myös selvittää mahdollisen negatiivisen vaippahankauksen esiintyminen ja 

paalulaatan valualustan painuma. Pehmeiköllä tulee tehdä riittävä määrä 

lujuusmäärityksiä, jotta voidaan selvittää laskelmilla kohteen alueellinen vakavuus. 

Kohteen mukaan pohjavedenpinnan tasoa ja vaihteluväliä sekä huokosvedenpainetta on 

selvitettävä riittävissä määrin. (Liikennevirasto 2014b, s.9) 

Kun kohteessa käytetään tukipaaluja, tulee kairauksilla selvittää kallionpinnan tai tiiviin 

pohjakerroksen sijainti. Erityisen tarkasti kallionpinta tulee selvittää, jos sen pinta on 

viettävä, kitkamaakerros on löyhää tai ohutta sekä jos koheesiomaakerrokset ulottuvat 

kallionpintaan. Kallionpinnan sijainti saadaan parhaiten porakonekairauksella. Sillä 

voidaan myös selvittää kallion laatua porapaaluja varten. Pehmeiden maakerrosten rajat 

selvitetään heijari-, paino-, puristinheijari- ja puristinkairauksilla ympäri paalutusaluetta. 

Heijarikairausvastuksen avulla arvioidaan parhaiten kiinteään maakerrokseen tukeutuvan 

lyöntipaalun tunkeutumissyvyys. Paino- ja heijarikairauksissa voidaan nähdä viitteitä 

pohjakerroksen lohkareisuudesta, jolloin siellä on tehtävä porakonekairauksia. 

(Liikennevirasto 2014b, s.10) 

Kitkapaaluja varten tulee tutkia riittävän syvältä mahdollisien löyhempien maakerrosten 

vuoksi ja siksi pohjatutkimukset tule ulottaa kantavaan pohjaan tai kallioon. Jos kohteessa 

on erittäin paksuja maakerroksia, voidaan osa tutkimuksista tehdä määräsyvyisinä. 

Rakeisuuden määritystä varten tulee ottaa maanäytteitä maakerroksista, joihin kitkapaalut 

tukeutuvat. Myös pohjavedenpinnantaso sekä paineellinen pohjavesi tulee määrittää 
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paalua kantavassa kerroksessa. Geotekninen kantavuus ja loppulyöntikriteerit tulee 

selvittää koepaalutuksilla ja koekuormituksilla tarvittaessa. (Liikennevirasto 2014b, s.10) 

Pehmeisiin kerroksiin tulee tehdä riittävä määrä siipikairauksia ja lujuuden määritystä 

tukevia indeksikokeita. Erittäin vaativissa kohteissa käytetään kolmiaksaalikokeita 

tehokkaiden lujuusparametrien määritykseen. Tehokkaita lujuusparametreja varten tulee 

selvittää alueen huokosvesipaineolosuhteet riittävillä tutkimuksilla. 

Painumaominaisuuden määrittämiseen käytetään ödometrikokeita. 

Vesipitoisuusmenetelmää tai muita likimääräisiä menetelmiä voidaan käyttää tilanteissa, 

joissa painumien vaikutus on vähäinen valittuun rakenneratkaisuun. (Liikennevirasto 

2014b, s.11) 

Ympäristöolosuhteiden aggressiivisuus ja teräksen korroosioriski tulee selvittää 

tutkimuksin, jos pohjatutkimukset, geologiset tiedot tai muut tiedot viestittävät niiden 

tarpeellisuudesta. Niiden avulla määritellään betonin rasitusluokka ja teräksen 

korroosionopeus. (Liikennevirasto 2014b, s.11) 

3.2.4 Pengerkevennys 

Pengerkevennystä varten tarvitaan maakerrosrajat sekä siipikairauksia stabiliteetin 

varmistamiseen. Pohjamaan painumaominaisuudet tulee selvittää ödometrikokeilla. 

Myös pohjavedenpinta tulee selvittää useammalla mittauskerralla. (Liikennevirasto 

2014a, s. 25) 

3.2.5 Massanvaihto 

Massanvaihtoa varten tulee selvittää massanvaihtosyvyys pohjatutkimuksilla, 

kaivantoluiskien vakavuus, massojen läjitettävyys ja läjitysalueen pohjasuhteet sekä 

joissain tapauksissa massanvaihdon vaikutus pohjavedenpintaan, pohjaveden laatuun tai 

paineelliseen pohjaveteen. Pohjaantäytössä pohjatutkimuksilla tulee selvittää maapohjan 

lujuusominaisuudet, pehmeiden massojen sivusiirtymien ympäristö vaikutukset sekä 

pohjaveden asema. (Liikennevirasto 2014a, s.27–28) 
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3.2.6 Stabiliteetti ja painuma 

Stabiliteettilaskentaa varten tulee tehdä pohjatutkimuksia 2–3 kairausta 

laskentapoikkileikkaukseen ja näistä tutkimuksista tulee olla tulkittavissa suljettu 

leikkauslujuus. Tällaisia tutkimuksia ovat CPTU-kairaus, siipikairaus ja kartiokokeet 

häiriintymättömistä näytteistä. Kairauksien olisi hyvä sijaita poikkileikkauksessa 

vaihtelevasti, jotta saadaan pohjamaan lujuus penkereen ja pengerluiskan alta sekä 

penkereen ulkopuolelta. Yleensä pengerluiskan alla oleva maaperä on stabiliteetin 

kannalta kriittisin. (Liikennevirasto, 2018c, s.10) 

Painumalaskentaa varten tarvitaan häiriintymättömiä näytteitä ödometrikokeita varten. 

Pehmeiköllä painumaominaisuuksien selvittämistä varten tarvitaan tutkimuspisteitä 3–5 

kappaletta muodostumakohtaisesti. Näytteet tulee ottaa jokaisesta mitoittamisen kannalta 

oleellisesta kerroksesta. (Liikennevirasto 2015, s. 48–49) 
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4 SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA TEKIJÖITÄ 

Suunnitteluprojekteissa on useita asioita, jotka tulee ottaa huomioon suunnitteluratkaisuja 

tehdessä. Nämä huomioitavat asiat ovat usein kytköksissä ympäristöön ja ne voivat olla 

ratkaiseva tekijä suunnitelmien toteutettavuuden kannalta.  

Ratasuunnittelussa ratoja tarkastellaan joko uusina tai vanhoina ratoina. Uusi rata luo 

junareitin paikkaa, jossa sellaista ei ole ennestään. Vanhalla radalla puolestaan on jo 

olemassa oleva junareitti. Yhden tai useamman lisäraiteen rakentaminen jo olemassa 

olevalle reitille, riippumatta alkuperäisten ja lisäraiteiden välisestä etäisyydestä, on radan 

parantamista. Tähän kuuluvat myös radan oikaisu ja ohitusradan rakentaminen. 

Lähtökohtaisesti, jos vanhalle radalle rakennetaan uusi rakenne tai sillä korvataan 

nykyinen rakenne, suunnitellaan se kuten uusi rakenne (Liikennevirasto 2018a, s.12–13). 

Geoteknisessä suunnittelussa sovelletaan määräyksiä ja ohjeita seuraavassa järjestyksessä 

(Liikennevirasto 2017, s.8):  

- lait ja asetukset sekä Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) määräykset  

- Liikenneviraston antamat hankkeen suunnitteluperusteet ja yleiset 

suunnitteluperusteet 

- Eurokoodit ja niiden kansalliset liitteet 

- Liikenneviraston Eurokoodien soveltamisohjeet (NCCI-sarja) 

- Liikenneviraston ohjeet. 

Seuraavaksi on käyty läpi suunnittelussa tärkeimpiä mitoittamiseen ja laskentaan liittyviä 

tekijöitä. 

4.1 Luokitukset 

Radoilla on viisi alusrakenneluokkaa (Kuva 13). Alusrakenneluokka määräytyy joko 

henkilöliikenteen tai tavaraliikenteen mukaan riippuen kumman vaatimustaso on 

korkeampi. Vaihdealueilla alusrakenteen tulee olla alusrakenneluokan 4 mukainen. 

Alusrakenneluokka vaikuttaa mm. routamitoitukseen ja painumarajoihin. 
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Kuva 13. Radan alusrakenneluokat nopeuden ja akselipainon perusteella 

(Liikennevirasto 2018a, s.16). 

Geotekniset luokat jaotellaan kolmeen suunnitteluvaatimusten mukaan ja luokka 

vaikuttaa pohjatutkimusten määrään ja kattavuuteen. Geoteknisessä luokassa 1 (GL1) 

rakenteen tulee olla kaikkea seuraavaa; rakenne on yksinkertainen, maapohja on 

kitkamaata tai kalliota, vakavuuden, siirtymien tai painumien suhteen ei ole riskiä. 

Luokassa 2 (GL2) rakenne on tavanomainen eikä pohjamaahan liity tavanomaisesta 

poikkeavia riskejä. Tyypillinen GL2 kuuluva rakenne on esimerkiksi maanvaraiset 

anturaperustukset tai penkereet. Geotekniseen luokkaan 3 (GL3) kuuluvat rakenteet, jotka 

eivät kuulu luokkaan 1 tai 2. Erittäin suuret tai epätavalliset rakenteet, vaikeat pohja- tai 

kuormitusolosuhteet tai ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, kuten pohjaveden 

aleneminen, ovat tyypillisiä esimerkkejä GL3 rakenteista. (Liikennevirasto 2017, s.20) 

Seuraamusluokka valitaan tarkastelemalla rakenteen vaurion tai vian aiheuttamat 

seuraamukset. Seuraamusluokassa 1 (CC1) on vähäiset seuraamukset ihmishenkien 

menetysten tai pienten tai merkityksettömien taloudellisten, sosiaalisten tai 

ympäristövahinkojen takia. Seuraamusluokassa 2 (CC2) on keskisuuret seuraamukset 

ihmishenkien menetysten tai merkittävien taloudellisten, sosiaalisten tai 

ympäristövahinkojen takia.  Seuraamusluokassa 3 (CC3) on suuret seuraamukset 

ihmishenkien menetysten tai hyvin suurten taloudellisten, sosiaalisten tai 

ympäristövahinkojen takia. (Liikennevirasto 2017, s.23) 



39 

 

Ratoihin liittyvät alus- ja pohjarakenteet ovat joko hyvin vaativia, jolloin geotekninen 

luokka on GL3, tai vaativia, GL2, pohjarakenteita. Hyvin vaativa voivat olla esimerkiksi 

pehmeiköille perustettavat ratapenkereet. Seuraamusluokkana on CC2, jos 

hankekohtaisesti ei ole sovittu muuta. (Liikennevirasto 2018a, s.11)  

4.2 Parametrisointi 

Parametreihin liittyvät epävarmuudet ovat merkittävässä asemassa geoteknisessä 

mitoituksessa. Pohjatutkimustulosten määrä on usein vähäinen, jolloin suunnittelija 

joutuu käyttämään aiempaa koekemusta, taulukkoarvoja ja empiirisiä korrelaatioita. 

Vähäiset pohjatutkimukset myös vaikuttavat maakerrosten arviointiin. Maakerrokset 

kuvataan yleensä homogeenisinä, vaikka maaperän ominaisuudet vaihtelevat. 

Pohjatutkimuksissa voi olla myös virheitä, mittaustilanteessa voi tapahtua jotain, jonka 

vuoksi esimerkiksi häiriintynyt näytteenotto epäonnistuu. Maaparametrien lisäksi 

suunnitteluun liittyy muitakin epävarmuuksia. Kuormat, geometriat ja 

laskentamenetelmät aiheuttavat lisää epävarmuuksia. Kaikkia näitä epävarmuuksia 

otetaan huomioon kokonaisvarmuusmenetelmällä ja osavarmuusmenetelmällä. Voidaan 

myös ajatella suunnittelija yhtenä epävarmuuden lähteenä. Suunnittelijalle uudet 

laskentatavat tai vieras rakennustapa lisäävät mitoitukseen epävarmuutta. (Knuuti & 

Löfman 2022, s. 5) 

4.3 Kuivakuori 

Kuivakuori on pehmeän savikerroksen päällä sijaitseva osittain vedellä kyllästynyttä ja 

ylikonsolidoitunutta hienorakaista maakerrosta. Tyypillisesti kuivakuoren leikkauslujuus 

on huomattavan korkea ja sen jäykkyys on suuri verrattuna alapuoliseen kerrokseen. 

Kuivakuoren mitattua leikkauslujuutta ei voida käyttää sellaisenaan laskelmissa. Tämä 

johtuu kuivakuorelle tyypillisen halkeilun ja kyllästysasteen vaihtelusta. Korkeintaan 2 

metriä paksuille halkeilemattomille kuivakuorille voidaan maksimilujuutena käyttää 

keskimääräistä lujuutta edustavaa arvoa 30kPa. Yli 2 metriä paksulla kuivakuorella 

voidaan laskelmissa käyttää minimissään alapuolisen saven suljettua leikkauslujuutta ja 

maksimissaan 50 kPa. (Liikennevirasto 2018c, s.27–28) 
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4.4 Ulkoiset kuormat 

Mitoituslaskelmissa junakuorma asetetaan ratapölkyn levyiselle alueelle. Ratapölkky on 

lähtökohtaisesti 2,6 m pitkä. Ratapenkereiden 2D-stabiliteettimitoituksessa käytetään 

kuormakaavion LM71 mukaisia ominaisarvoja (Kuva 14). (Liikennevirasto 2018c, s.24) 

 

Kuva 14. Kuomakaavion LM71 2D-stabiliteettilaskennassa käytettävät ominaisarvot 

(Liikennevirasto 2018a, s. 26). 

Geoteknisessä mitoituksessa raideliikenteen junakuormat yhdistellään ratalinjalla ja 

ratapihoilla, kohtauspaikoilla tai vastaavilla eri tavalla. Ratalinjalla raiteella 1 on 100 % 

kuorma, raiteella 2 on 75 % kuorma ja muilla on 0 %. Ratapihoilla ym. raiteella 1 on 100 

% kuorma ja muilla 75 % kuorma. Kuormitetut raiteet tulee valita niin, että saadaan 

mitoittavin tilanne. (Liikennevirasto 2017, s. 37) 

4.5 Routamitoitus 

Roudalla tarkoitetaan maassa olevan veden jäätymistä ja sitä kautta kovettunutta 

maakerrosta. Tätä prosessia kutsutaan routaantumiseksi. Maan geotekniset ominaisuudet 

muuttuvat routaantumisessa, joista merkittävin on maan lujuuden kasvu. Kun puhutaan 

routimisesta, tarkoitetaan maan veden jäätymisen aiheuttamasta tilavuuden kasvusta, joka 
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ilmenee maan pinnan nousemisena. Kaikki maalajit routaantuvat pakkasolosuhteissa, 

mutta vain osa maalajeista routii. Maalajin routivuus määräytyy pääsiassa maan 

rakeisuuden mukaan, mutta siihen liittyy myös vahvasti pohjavesi sekä mm. luonnollisen 

maan tiiveys. Voimakkaimmin routivia maalajeja ovat siltti, silttimoreeni ja laiha savi. 

Routimattomia maalajeja ovat hiekka, sora ja sitä karkeammat maalajit. Tämän 

perusteella hienorakeiset maalajit ovat routivia, joilla on korkea kapillaarinen veden 

nousu, kun taas karkeammat maalajit routimattomia. Toisaalta hienoaines voi tehdä 

maasta huonosti vettäläpäisevää, jonka vuoksi vettä ei kunnolla pääse imeytymään 

routarajalle jäälinssien muodostumiseksi. Heikon vedenläpäisevyyden vuoksi lihavassa 

savessa tapahtuu hyvin pientä routimista ja ohuita jääkerroksia. (Rantamäki ym. 2004, 

s.115–117) 

Ratasuunnittelussa ratarakenteen kerrospaksuus pyritään mitoittamaan niin suureksi, ettei 

routanousua pääse tapahtumaan. Routimista voidaan estää joko riittävillä rakenteen 

kerrospaksuuksilla tai routalevyillä. Routimista tapahtuu epäjatkuvuuskohdissa 

herkemmin, joten näiden kohtien huomioiminen suunnittelussa auttaa ehkäisemään 

esimerkiksi painumia. Epäjatkuvuuskohtia voivat olla esimerkiksi rummut tai pohjan 

vahvistusmenetelmän muuttuminen maanvaraisesta penkereestä paalulaatalle. 

Lähtökohtaisesti uusilla radoilla tehdään routimattomat rakennekerrokset ja vanhoilla 

radoilla lisätään routalevyjä. Routalevyjen käyttöikävaatimukseksi on annettu RATO 3 

40 vuotta, joten näin niiden uusimiselta vältytään uusilla radoilla, joiden käyttöiäksi on 

suunniteltu 100 vuotta. (Liikennevirasto 2018a, s. 11) 

4.6 Painumat 

Painuma voidaan jakaa painumalajeihin. Näitä on alkupainuma, konsolidaatiopainuma, 

jälkipainuma ja epätasainen painuma. Alkupainuma tapahtuu usein jo rakennusaikana 

nopeasti. Luonteeltaan se on leikkausjännityksistä aiheutuvaa painumaa ja se oletetaan 

yleensä palautuvaksi. Alkupainumaa voidaan arvioida kolmiaksiaalikokeiden avulla. 

Konsolidaatiopainuma alkaa kuormituksen alkaessa ja siinä maan tilavuus pienenee. 

Vedellä kyllästyneessä koheesiomaassa kuormitus aiheuttaa huokosvedenpaineen 

kasvua, joka vastaa kuormituslisäystä. Jälkipainuma, ts. sekundääripainuma, on 

konsolidaatiopainuman jälkeinen vaihe, joka alkaa, kun huokosveden ylipaine laskee 
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nollaan. Konsolidaatio- ja jälkipainuma ovat molemmat hitaita painumalajeja. 

Konsolidaatiopainuman ja jälkipainuman määritykseen tarvitaan ödometrikokeita. 

(Vesihallitus 1980, s.12–13) Epätasainen painuma voi johtua mm. kokoonpuristuvien 

maakerrosten kokoonpuristuvuusparametrien suuresta vaihtelusta perustusten 

alapuolisissa maakerroksissa. Haitallisin näistä on epätasainen painuma, koska se 

aiheuttaa rakenteisiin jännityksiä ja murtumia. (Rantamäki ym. 2004, s.231)  

Painumaa voidaan laskea erilaisilla menetelmillä. Tangenttimoduulimenetelmässä, jota 

kutsutaan myös Ohde-Janbun menetelmäksi, selvitetään kokoonpuristuvuusmoduuli M 

ödometrituloksista. Ruotsalainen painumalaskentamenetelmä on samankaltainen kuin 

tangenttimoduulimenetelmä. Ruotsalainen menetelmä perustuu CRS-ödometrikokeiden 

jatkuvan kokoonpuristuvuusmoduulikuvaajan hyödyntämiseen. Ruotsalaisessa 

menetelmässä kokoonpuristuvuusmoduulikäyrä jaetaan kolmeen osaan (Kuva 15). Tässä 

kuvassa olevat parametrit (Tielaitos 2000, s.28):  

- M0 kokoonpuristuvuusmoduuli ylikonsolidoituneella alueella, ’0 < ’ < ’p  

- ’0 tehokas pystysuuntainen alkujännitys  

- ’p tehokas konsolidaatiojännitys  

- ML vakio kokoonpuristuvuusmoduuli konsolidaatiojännityksen ’p ja rajajännityksen 

’L välillä, ’p < ’ < ’L  

- ’L rajajännitys  

- M’ moduuliluku, kun tehokas jännitys ylittää rajajännityksen, ’ > ’L. 
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Kuva 15. Ruotsalaisen painumalaskentamenetelmän mukainen kolmiosainen 

moduulikäyrä (Civilpoint 2004, s.9). 

Rata tulee suunnitella niin ettei tasaisen kokonaispainuman ja pituus- tai 

sivuttaiskaltevuuden muutoksen enimmäisarvot ylity radan liikenteelle oton jälkeen 

(Kuva 16). (Liikennevirasto 2018a, s.18) 

 

Kuva 16. Tasaisen kokonaispainuman sekä pituus- ja sivuttaiskaltevuuden muutoksen 

enimmäisarvot (Liikennevirasto 2018a, s.18). 
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4.7 Stabiliteetti 

Stabiliteetin tarkastelussa tarkastellaan kohteen liukupinnat erilaisilla kuormituksilla. 

Penkereiden, jotka sijaitsevat hienorakeisella pohjamaalla, stabiliteettilaskenta voidaan 

jaotella suljetun ja avoimen tilan varmuuteen. Suljettu tilanne kuvastaa tilannetta heti 

kuorman lisäyksen jälkeen. Kyseisessä tilanteessa kuormitus ja maan leikkautuminen 

aiheuttaa huokosveden ylipaineen. Avoin tilanne kuvaa taas ylipaineen purkautumisen ja 

primaarikonsolidaation jälkeistä tilannetta. Näistä tilanteista suljettu on tyypillisesti 

mitoittavin tilanne. Uusien penkereiden alla olevan pohjamaan lujuus kasvaa 

huokosveden ylipaineen purkautuessa. Pienimmillään lujuus on heti rakentamisen jälkeen 

ja lujuuden kasvu kestää tavallisesti vuosia. Laskelmissa suljetun tilan huokosveden 

paineen kasvun vaikutus saven lujuuteen huomioidaan käyttämällä suljettua 

leikkauslujuutta tai mallintamalla huokosveden ylipaine käytettäessä tehokkaita 

lujuusparametreja.  Avoin tila voi olla mitoittavin tilanne vanhoilla penkereillä, jos 

kyseiseen penkereeseen ei vaikuta ollenkaan muuttuvia kuormia, kuten liikenne- tai 

työkonekuormia. (Liikennevirasto, 2018c, s.8) 

Kun kuormitusnopeus kasvaa suljetussa tilassa, kasvaa myös suljettu leikkauslujuus ja 

mitattava konsolidaatiojännitys sekä huokosveden ylipainetta ehtii kertyä vähemmän 

suhteessa kuormaan. Yleensä mitoittavin kuormitustilanne on staattinen kuormitus, kuten 

pysähtynyt juna. Maan lujuus on suljetussa tilassa suurempi kuin lyhytaikaisessa 

kuormituksessa. Lyhyt aikaisessa ohimenevässä kuormituksessa suljetun tilan 

huokosveden ylipaine ei ehdi kehittyä täysimääräisenä. Joissain poikkeuksissa toistuva 

dynaaminen kuormitus saattaa aiheuttaa huokosvedenpaineen kumulatiivista kertymistä 

hienorakenteisiin maakerroksiin. Tällaisia tilanteita ovat uusien rakennettujen 

penkereiden yhteydessä ja kuormituksen aiheuttaessa suuria muodonmuutoksia. Tätä 

voidaan tarkkailla syklisillä kolmiaksiaalikokeilla tai jatkuvilla huokospainemittauksilla. 

(Liikennevirasto, 2018c, s.9) 

Stabiliteetissa lasketaan ensimmäisenä ominaisarvoilla, jotta saadaan käsitys 

kokonaisvakavuuden suuruusluokasta. Tämän jälkeen lasketaan murtorajatila, jossa 

käytetään osavarmuuslukuja. Käytettävät osavarmuusluvut kohdistetaan laskennan alussa 

muuttuviin kuormiin ja maaparametreihin. Murtorajatilan laskennassa tulee 
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ylimitoituskertoimen ODF olla suurempi tai yhtä suuri kuin 1. Kuorma voi olla edullinen 

tai epäedullinen. Edullinen kuorma on vakauttava ja epäedullinen on kaatava kuorma. 

Siirtymille herkille rakenteille esim. paalulaatalle tehdään vielä käyttörajatilan tarkastelu.  

(Liikennevirasto 2017, s. 32–33, 83) 

4.8 Tärinä ja melu 

Tärinä on kiinteässä kappaleessa tapahtuvaa värähtelyä. Rautatiealueilla tärinä syntyy 

junien liikkeestä, joka etenee rakennekerroksien kautta maaperään ja niiden maakerrosten 

kautta etenee läheisin rakenteisiin. Tärinää aiheuttavat työmaat voivat aiheuttaa läheisissä 

rakennuksissa runkomelua. Maaperästä rakenteisiin siirtynyt tärinä saa rakenteet 

värähtelemään. Jos työmaan tärinä on jatkuvaa, voi tärinä muuttua rakenteiden 

värähtelystä ilman värähtelyksi. Ilman värähtely on sitten havaittavissa äänenä eli 

runkomeluna. Erityisen suuri merkitys sillä on yöaikaan, kun muut asumisen äänet eivät 

ole peittämässä sitä. Yleensä äkillistä ja äänekästä kuten paalutuksen tai tiivistämisen 

yhteydessä syntyvää runkomelua ei pysty erottamaan ilman kautta tulleesta melusta, kun 

taas maanalaisen rakentamisen porauksen aiheuttama runkomelu voi olla häiritsevää. 

Runkomelun aiheuttama värähtely ei kuitenkaan aiheuta vaaraa rakenteille. (RIL 253-

2010, 2010, s.105) 

Suurimmat ohjearvot tärinälle on laadittu siten, että se ei aiheuttaisi vaurioita rakenteisiin. 

On kuitenkin huomioitava, että rakenteen oma paino ja muut kuormitukset ovat voineet 

aiheuttaa jo suuria rasituksia rakenteisiin ennen tärinän lisäämää kuormitusta. Tärinän 

aiheuttama jännitys voi aiheuttaa heikentyneessä rakenteessa lujuuden ylityksen, jolloin 

vaurioita syntyy (Kuva 17). Tärinä voi nopeuttaa huonokuntoisten rakenteiden 

vaurioitumista enemmän kuin hyväkuntoisen rakenteen. (RIL 253-2010, 2010 s.20) 
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Kuva 17. Tärinäkuormituksen aiheuttama rakenteiden vaurioituminen (RIL 253-210 

s.20). 

Tärinän taajuus on suuressa osassa tärinän vaikutuksissa. Yhtenä tärinän vaurioalttiuden 

kriteerinä on käytetty heilahdusnopeutta. Se on helpommin mitattavissa kuin siirtymät tai 

kiihtyvyys. Tärinän aiheuttamat vauriot ovat kuitenkin yleensä rakenteiden siirtymäeroja 

ja joissain tapauksissa kiihtyvyyden aiheuttamia rasituksia. Matalataajuisen tärinän 

aiheuttamat siirtymät ovat suurempia kuin korkeataajuisen silloin kun heilahdusnopeus 

on sama. (RIL 253-2010, 2010 s.21) 

Korkeataajuinen tärinä vaimenee nopeammin maassa kuin matalataajuinen. Se voi 

kuitenkin pitkillä etäisyyksillä muuttua matalataajuisemmaksi, joten etäisyys kohteeseen 

tulee huomioida. Tämä kuitenkin koskee enemmän louhetöiden kuin maa- ja 

pohjanrakennustöiden aiheuttamaa tärinää, joiden vaikutusalue on suppeampi. Tärinän 

siirtyminen rakenteisiin riippuu tärinän taajuuden ja rakenteiden ominaistaajuuksien 

suhteesta. Kun tärinän taajuus on samaa maakerrosten ominaistaajuuden kanssa, tärinä 

vaimenee etäisyyden kasvaessa tavallista vähemmän. Tämän vuoksi pehmeät savet ovat 

ongelmallisia pohjasuhteita. Niiden alin ominaistaajuus voi sattua samalle taajuusalueelle 

matalataajuisen raskaan liikenne -, syvätiivistys- tai paalutärinän kanssa. (RIL 253-2010, 

2010 s.21) 

Liikennetärinän aiheuttama haitta on verrattavissa melusta aiheutuvaan haittaan. Tämä 

tarkoittaa sitä, että värähtelyn havaittavuus, koettavuus ja hyväksyttävyys ovat eri asioita. 

Värähtelyluokitus on jaettu 4 luokkaan: A, B, C ja D. A luokassa on hyvät asuinolosuhteet 

eli ihmiset eivät havaitse värähtelyä yleensä. B luokassa on suhteellisen hyvät olosuhteet 
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eli ihmiset havaitsevat värähtelyä, mutta se ei ole häiritsevää. C luokassa noin 15% 

asukkaista pitää värähtelyä häiritsevänä ja voivat valittaa siitä. Tämä on suositusluokka 

uusien väylien suunnittelussa. D luokassa noin 25% asukkaista kokee värähtelyn 

häiritsevänä ja valittavat asiasta. D luokan olosuhteisiin pyritään vanhoilla asuinalueilla. 

(VTT 2004, s.25) 

Tärinän tuntumiseen vaikuttaa myös rakennusten etäisyys tärinän lähteestä. Kuvassa 18 

on värähtelyluokalle D arvioita etäisyyksistä, joita pienemmillä etäisyyksillä tulee 

arvioida tärinän pienentämistä. Pehmeällä savella etäisyydet on moninkertaisia verrattuna 

sitkeään saveen. Tärinän syntymistä voidaan pienentää esimerkiksi tärinäesteillä, 

maaperän stabiloinnilla tai paalutuksella. (VTT 2004, s.14,46)  

 

Kuva 18. Arviot etäisyyksistä eri maalajeilla, jolloin junista aiheutuva tärinä voi olla 

haitallinen. Varjostetut alueet ovat laskennallisesti epävarmoja alueita. (VTT 2004, s. 15) 

4.9 Pohjavesi 

Pohjavesi on maaperässä maarakeiden välisessä tilassa ja kallion halkeamissa sijaitsevaa 

vettä. Siihen vaikuttaa painovoima, pintajännitys ja sähköstaattiset voimat. Näiden 

voimien avulla vesi esiintyy maaperässä joko gravitaatiovetenä, kapillaarivetenä tai 

absorptiovetenä. Gravitaatiovesi liikkuu maaperässä painovoiman vaikutuksesta. 
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Kapillaarivesi on maarakeiden väliin enimmäkseen pintajännityksen vaikutuksesta 

kiinnittynyttä vettä. Absorptiovesi on maarakeiden pinnalle sitoutunutta vettä 

maahiukkasten ja vesimolekyylien välisten sähköstaattisten kiinnitysvoimien avulla. 

(Rantamäki ym. 2004, s.49–50) 

Maaperä jaetaan tavallisesti useampaan vesivyöhykkeeseen. Lähimpänä maanpintaa on 

juurivyöhyke, joka on kasvuston pääjuurien syvyyttä vastaava. Tähän kerrokseen vesi 

imeytyy mm. sateen aikana ja poistuu haihduntana ja kasvustoon. Tässä vyöhykkeessä 

vesi voi olla absorptio-, kapillaari- tai gravitaatiovettä. Vajovesivyöhyke on 

juurivyöhykkeen alapuolella ja sen syvyys voi vaihdella nollasta kymmeniin metreihin. 

Se sisältää juurivyöhykkeestä alaspäin tulevaa gravitaatiovettä, jota kutsutaan myös 

vajovedeksi. Tässä vyöhykkeessä on liikkumatonta kapillaari- ja absorptiovettä. 

Seuraavaksi tulee kapillaarivyöhyke. Tämä sisältää kapillaarivettä, joka nousee alla 

sijaitsevasta pohjavedestä ylöspäin. Tämän vyöhykkeen paksuus riippuu maalajin 

koostumuksen ja vastaa sen maalajin kapillaarista nousukorkeutta. Vyöhykkeen yläpäästä 

kapillaarivesi on täyttänyt vain pienimmät huokoset, mutta sen alaosassa maa on 

kokonaan kapillaariveden kyllästämää. Tämän vyöhykkeen ylläreunassa kulkee niin 

sanottu märkäraja. Nämä kolme vyöhykettä ovat osittain veden täyttämää vyöhykettä. 

(Rantamäki ym. 2004, s.51) 

Neljäs vyöhyke on pohjavesivyöhyke. Se on kokonaan veden kyllästämä. Vesi siis täyttää 

jokaisen huokosen ja raon. Se alkaa pohjavedenpinnasta, jossa vedenpaine on ulkoilman 

paineen suuruinen. Pohjavesi päättyy vettä läpäisemättömään maa- tai kalliokerrokseen. 

Karkearakeisissa maalajeissa pohjavesi on suurimmaksi osaksi gravitaatiovettä ja 

hienorakeisissa maalajeissa taas sidottua absorptiovettä. Joskus pohjavettä voi muodostua 

vettä läpäisemättömän maakerroksen muodostamaan maljaan, jolloin sitä kutsutaan 

orsivedeksi. Joskus pohjavesi voi olla vettä läpäisemättömän maakerroksen patoamana 

salpavetenä. Salpavesikerroksen pinnassa vedenpaine on ilman painetta suurempi. 

Tällöin, jos vettä patoava kerros puhkaistaan, nousee vesi tästä reiästä salpaveden painetta 

vastaavalle tasolle. Tässä tilanteessa, jos vesi nousee maanpintaan, syntyy arteesinen 

kaivo. (Rantamäki ym. 2004, s.51)  
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Pohjavettä mitataan yleensä pohjavesiputkista. Pohjavesiputket asennetaan yleensä 

karkeimpaan ja parhaiten vettä johtaviin maakerroksiin. Pohjavedentaso mitataan 

putkeen laskettavalla sähköisellä mittaluodilla. Pohjaveden pilaaminen on kielletty 

Ympäristösuojelulaissa 527/2014. (Suomen Vesiyhdistys ry 2005, s. 90) 

Pohjaveden sijaintia maakerroksissa voidaan tutkia pohjavesiputkien lisäksi mm. 

ilmakuvista, purkautuvan pohjaveden tai geofysikaalisten menetelmien avulla, kuten 

aerosähkömagneettisilla mittauksilla tai maatutkaluotauksella. Aerosähkömagneettisissa 

mittauksissa paikannetaan sähkön avulla hyvin sähköä johtavia maalajeja. Kuivat ja 

paksut maakerrokset eivät aiheuta sähkömagneettisia anomalioita eli ne näkyvät 

mittauksessa tyhjinä alueina. Tämä avulla voidaan laskea esimerkiksi savikerroksen 

paksuus, jos on tiedossa saven sähkönjohtavuus. Siitä voidaan myös havaita 

kosteusvaihtelut. Maatutkaluotauksessa taas saadaan jatkuvaa tietoa kalliopinnan 

topografiasta, pohjaveden pinnan tasosta ja maalajeista, maaperän rakenteesta, 

kallioperän ruhjeista sekä kallion rakoilusta. Sen avulla voidaan saada nopeasti hyvin 

kattava kuva alueesta. Maatutkaluotaus toimii parhaiten karkeissa maalajeissa, kun taas 

savessa sen tunkeutumissyvyys on lähes olematon. Sen tulkinnan tukena tulee käyttää 

myös muita menetelmiä ja se vaatii geologista kokemusta. Maatutkaluotauksessa 

lähetetään radiotaajuisia sähkömagneettia pulsseja, jotka antenni vastaanottaa, kun ne 

kimpoavat maaperän kosteuspitoisuuden muuttuessa. (Suomen Vesiyhdistys ry 2005, 

s.81–83) 

4.10 Sulfidisavi 

Suomessa on Euroopan laajimmat sulfaattimaaesiintymät. Sulfidisavi on savea, jonka 

rautasulfidi voi värjätä esimerkiksi mustaksi. Sulfidisavi on syntynyt jääkauden jälkeen 

7500–4000 vuotta sitten litorinakauden aikana. Silloin Suomen ja Ruotsin rannikot olivat 

veden peitossa (Kuva 19) ja merenpohjaan alkoi kerrostua kasvillisuutta, joka oli syntynyt 

ennen jääkautta. Silloin merivesi oli myös lämpimämpää ja suolaisempaa. Näiden lisäksi 

vähähappinen olosuhde on edesauttanut kuolleen orgaanisen aineksen, rikin, raudan ja 

bakteerin reagointia keskenään, josta on muodostunut sulfideja. Maankohoamisen 

seurauksena tuota pohjasedimenttiä on noussut kuivalle maalle. (Hadzic M. 2018, s. 1–2) 
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Kuva 19. Suomessa esiintyvien sulfaattimaiden levinneisyys (GTK, kartta).  

Hapettomassa tilassa olevat sulfaattimaat eivät ole haitaksi ympäristölle ja potentiaalisen 

happaman sulfaattimaan pH on yleensä yli 6. Väriltään se on mustaa tai tummanharmaata 

riippuen sulfidiyhdisteestä. Värin avulla on kuitenkin vaikea arvioida sulfidien 

olemassaoloa ja parhaiten se onnistuu laboratoriossa. Sulfidiyhdisteiden hapettuessa ne 

alkavat muodostaa rikkihappoa, joka liuottaa maaperään metalleja, kuten alumiinia, 

rautaa ja raskasmetalleja. Metallit ja rikkihappo varastoituu maaperään, josta ne sateiden 

mukana vapautuu veteen. Todellisen happaman sulfaattimaan pH on alle 4, joskus jopa 

alle 3. Se sisältää punaisen- tai oranssinruskeita rautasaostumia ja vaaleankeltaista 

jarosiittia. (Hadzic M. 2018, s. 3–5) 

Sulfaattimaiden haittana on happamat ja metallipitoiset valumavedet, niiden vaikutus 

vesistön eliöihin, joka pahimmillaan voi johtaa laajoihin kalakuolemiin. Tämän lisäksi 

happamat sulfidimaat aiheuttavat haittaa rakenteille syövyttämällä teräs- ja 

betonirakenteita ja huonoilla geoteknisillä ominaisuuksilla, kuten sulfidisavella on usein 
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matala suljettu leikkauslujuus, noin 10–20 kPa ja ne ovat usein erittäin kokoonpuristuvaa 

ja osoittaa merkittävää virumiskäyttäytymistä (Westerberg B., Andersson M. 2013 s. 

271). (Hadzic M. 2018, s. 8,10) 

Ruotsissa Lampenissa on tehty testikenttä, jossa on tutkittu koepenkereen alapuolisen 

sulfidisaven ominaisuuksien, kuten painumien, mittaamista erilaisilla laitteilla. Näissä 

sulfidisaven paksuus on noin 7–9 m ja se sijaitsee moreenin päällä. Maanpinnalla on noin 

0,4 m paksuinen turvekerros, joka sijaitsee noin 0,6 m paksuisen suhteellisen pehmeän 

sulfidisavisen kuivakuori kerroksen päällä. Kokeeseen tehtiin kaksi neliön muotoista 90 

m2 kokoista testipenkerettä, joista toisen penkereen lopullinen korkeus oli 2 metriä ja 

toisen 1,5 metriä. Materiaalina penkereissä käytettiin hienorakeista moreenia. Painumia 

seurattiin useammalla erilaisella mittauslaitteella, kuten inklinometreillä ja 

painumaletkuilla, ja niiden tulos oli samantyylinen. Tämän perusteella ei ole merkitystä 

painuman suhteen millaisella välineellä sulfidisaven painumia mitataan. Muita tuloksia 

tutkimuksesta ei ole vielä julkaistu. (Westerberg ym. 2013) 

4.11 Pilaantuneet maat 

Pilaantuneella maaperällä tarkoitetaan ihmisen toiminnan seurauksena maaperään 

joutuneita haitallisia aineita, jotka aiheuttavat haittaa tai ovat riski ympäristölle tai 

terveydelle. Ne myös vähentävät viihtyisyyttä tai muuten loukkaa yksityistä tai yleistä 

etua. Haitalliset aineet ovat voineet päätyä maaperään onnettomuuksien, vahinkojen, 

pitkäaikaisesti vähäisten päästöjen seurauksena tai aiemman jätteen hautaamisen 

käytännön kautta. Haitalliset aineet voivat kulkeutua pohjaveteen tai vesistöön. Ne voivat 

myös levitä ympäröiviin alueisiin. Haittavaikutuksen terveyteen tai ympäristöön eivät 

välttämättä ole havaittavissa heti, vaan voi mennä vuosikymmeniä ennen niiden 

havaitsemista. (Ympäristö.fi 2013) 

Pilaantuneet maat voidaan erotella maa-aineksesta tai sitten niiden leviämistä voidaan 

estää. Käytettävät vaihtoehdot ovat riippuvaisia mm. haitta-aineesta ja pohjamaasta. 

Haitta-aineiden levinneisyyden ollessa rajattu pienelle alueelle, voidaan se poistaa 

tekemällä massanvaihto. Haitta-aineet voidaan myös eristää eli estetään niiden 

leviäminen. Tässä tapauksessa haitta-aineet ei poistu maaperästä. Vaarana on, että 
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myöhemmin eriste hajoaa ja haitta-aineet pääsevät leviämään. Stabiloinnissa estetään 

haitta-aineen liikkuminen ja leviäminen maaperässä. Tämä tapahtuu kiinnittämällä haitta-

aine maa-ainekseen esimerkiksi betonoimalla. Pilaantuneelle maalle on tärkeää tehdä 

kunnostussuunnitelma ja edetä sen mukaan parhaan mahdollisen menetelmän valintaa. 

(Kukkamäki M 2001)  

4.12 Kustannushallinta 

Kustannushallinta on jatkuvaa, hallittua ja päämäärätietoista. Kustannusarviot vaikuttavat 

hankkeiden sisältöön ja aikatauluihin, jonka vuoksi niiden laatimiseen on varattava 

riittävästi aikaa ja resursseja. Kustannushallinta suunnittelussa on kustannusohjattua 

suunnittelua. Teknillis-taloudellisesti optimaalisia ratkaisuja varten tarvitaan käsitys 

suunnitteluratkaisujen eri vaihtoehtojen kustannuksista. Suunnittelun painopisteenä 

voidaan pitää myös kustannusriskejä sisältäviä osia. Kustannusohjaus on tilaajan ja 

suunnittelijan välillä tapahtuvaa keskustelua. Tilaaja asettaa kustannuksille raamit ja 

ohjaa, kun taas suunnittelija esittää kustannustehokkaat ratkaisut. Tilaaja voi tehdä 

kustannushallintaa suunnitteluvaiheiden ulkopuolella, koska hankkeen kilpailutus ja 

ajoitus vaikuttavat suuresti hankkeen kokonaiskustannuksiin. Kustannusarvion 

laadintaan ei kuitenkaan saa sekoittaa markkinatilannetta ja sen hallintaa. (Väylä 2022, 

s.10) 

Ratasuunnitelmat perustuvat lakeihin ja ovat hallinnollisia suunnitelmia. Hyväksytty 

suunnitelma oikeutta lunastamaan suunnitelmissa osoitetut alueet. Ratasuunnitelmaan 

liittyy aina kustannusarvio, johon kustannukset on jaoteltu väylittäin ja ne sisältävät myös 

lunastuskustannukset. Arvion tulee olla niin tarkka, että sen avulla voidaan tehdä 

määrärahavaraus budjettiin hankkeen toteuttamiseksi. (Väylä 2022, s.25) 

Ratasuunnitelman kustannusarviossa varaudutaan mm. seuraaviin kustannuksiin; 

rakentaminen, johtosiirrot, työnaikaiset liikennejärjestelyt. Rakentamiseen liittyviä 

kustannuksia ovat esimerkiksi rakentamisen haittavaikutusten ehkäiseminen kuten 

tärinän ja melun. Ratasuunnitelmissa kustannusarviota laaditaan pääosin 

rakennusosatarkkuudella. Kuitenkin alkuvaiheessa, kun tehdään vaihtoehtovertailua, 

voidaan laskea hankeosatarkkuudella eli kilometri-, metri- ja neliökustannuksiin 
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perustuen. Tavoitteena on päästä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

rakennusosatarkkuudelle. Kustannusarvioon liittyy myös mahdolliset riskit ja niiden 

kustannukset. Näitä pyritään pienentämään suunnitelmien tarkentuessa. Lopuksi 

tunnistetut riskit otetaan mukaan suunnitelmaan ja ne hinnoitellaan riskivarauksina 

kustannusarvioon. (Väylä 2022, s.25) 
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5 SUUNNITTELUVAIHEEN LÄHTÖTIEDOT 

Tässä työssä tarkastellaan Helsinki-Riihimäen projektin 2. vaiheessa esitetyille 

pohjanvahvistusratkaisuille tarkentavia laskemia ja niiden perusteella valitaan seuraavat 

vaiheet suunnittelussa. Pohjanvahvistusratkaisujen tarkastelu painottuu noin kilometrin 

mittaiseen väliin Hyvinkään tavararaiteen alueella, johon on valittu kolme 

laskentapoikkileikkausta. Näistä tarkasteltavaksi on valittu laskentapoikkileikkaus km 

65+440, johon on suunniteltu aiemmin paalulaattaa. Tavoitteena on selvittää, voidaanko 

tällä osuudella paalulaattaa korvata esikuormituksella tai pilaristabiloinnilla. Ratkaisuissa 

tulee huomioida myös 3. vaiheen suunnitelmat. Tällä suunnitelmien tarkastelulla on 

mahdollista saada suuria säästöjä rakennuskustannuksiin. 

Kohde sijaitsee Hausjärven ja Riihimäen rajalla Pasila-Riihimäki rataosalla. Suunnittelua 

on toteutettu useammassa vaiheessa ja suunnitelmissa vaihtelee raiteiden nimeäminen. 

Tässä käytetään selvyyden vuoksi kolmannen vaiheen suunnitelmien raiteiden 

nimeämisiä. Liitteenä 1 on kolmannen vaiheen suunnittelusta karttalehti kmv 64+900-

65+900. Liitteen 1 kartassa on nimettynä nykyiset ja tulevat raiteet seuraavalla tavalla: 

ylimpänä kartalla on TLR eli tavaraliikenneraide, joka nousee sillan avulla muiden 

raiteiden ylitse. Tavaraliikenneraiteen rinnalla seuraavassa järjestyksessä on LR eli 

läntinen raide, LKR eli läntinen keskiraide, IKR eli itäinen keskiraide ja IR eli itäinen 

raide. Kartalla olevista raiteista LKR ja IKR ovat jo olemassa olevia raiteita. Koska koko 

projekti keskittyy 2. vaiheen suunnitelmiin ja raiteisiin TLR ja LR, ei itäistä raidetta 

käsitellä laskelmissa. TLR voidaan tässä diplomityössä rajata pääosin laskelmien 

ulkopuolelle, sillä se sijaitsee kaukana muista raiteista kulkien sillalla. Kohta, jossa silta 

vaikuttaa suunnitelmiin on noin km 65+700, missä silta ylittää muut raiteet. Tuossa 

kohdassa olemassa olevien raiteiden alle on suunniteltu paalulaattaa sillan tuen kohdalle.  

5.1 Toisen ja kolmannen vaiheen suunnitelmat 

Helsinki-Riihimäen projekti on ollut pitkään suunnittelussa, jonka vuoksi se on jaettu 

useampaan suunnitteluosuuteen. Tätä suunnitteluosuutta varten on perehdytty 2. ja 3. 
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vaiheen suunnitelmiin. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa tämän osuuden vaiheiden 

toteutusjärjestykseen ja toteutumisaikatauluun.  

Alueen pohjaolosuhteet vaikuttavat suuresti eri pohjanvahvistusratkaisujen 

käytettävyyteen.  Kmv 64+940-65+900 on suunniteltu 2. vaiheessa paalulaattaa LR 

raiteelle. Saman suunnittelun päätteeksi on esitetty seuraavaan suunnitteluvaiheeseen 

tarkasteltavaksi pilaristabilointia. Nyt suunnittelu päätettiin tarkastella lisäksi 

maanvarainen vaihtoehto. Tarkemmin tässä työssä käsiteltäväksi 

laskentapoikkileikkaukseksi valittiin km 65+440, koska se on toiminut 

laskentapoikkileikkauksena 2. vaiheen suunnittelussa ja siinä on osuuden syvin 

pehmeikkö. Tällä osuudella kolmas vaihe ei vaikuta suunnitteluun suuresti, sillä TLR on 

siirtynyt aiemmin kauemmaksi muista raiteista ja se sijaitsee sillalla. Ainut vaikuttava 

kohta suunnitteluun on noin kilometrillä 65+700, jossa silta ylittää muut raiteet ja 

nykyisien raiteiden LKR ja IKR alle on suunniteltu paalulaattaa sillan tuen kohdalle.  

Tässä diplomityössä ei kuitenkaan käsitellä tuota osuutta. 

Yleisesti tarkasteltavan osuuden ratapenger on alueella noin 3 metriä korkea. Kuivakuori 

kerroksen paksuus on noin 3 metriä. Alueella savikerroksen paksuus vaihtelee maan 

pinnasta mitattuna noin 5–18 m välillä. Savikerroksen alla on silttiä, hiekkaa ja moreenia 

eri suhteissa usean metrin verran. Kohteen alusrakenneluokka on 3. 

2. vaiheessa on ohjelmoitu seuraavia pohjatutkimuksia tarkasteltavalle välille 

- puristinheijarikairauksia selvittämään paalujen tunkeutumistasot, 

- häiriintymättömiä näyteitä ödometrikokeisiin, pehmeikön ominaisuuksien 

selvittämistä varten ja pilaristabilointi vaihtoehdon selvittämiseen.  

- siipikairauksia ja häiriintyneitä näytteitä uusiin laskentapoikkileikkauksiin sekä 

- huokospainekairauksia (CTPU) tarkentamaan laskentaleikkauksia.  

Tälle osuudelle on tehty tämän projektin alkaessa lisätutkimusohjelma 

laskentapoikkileikkauksiin, jotta parametrisointia laskentaa varten voitaisiin tarkentaa ja 

tarkastaa edellisestä vaiheesta.  
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5.2 Tarkasteltava poikkileikkaus 

Poikkileikkauksessa nykyinen penger on vajaan 3 m paksu ja sillä on pienet 

vastapenkereet havaittavissa, oikealla 1 m ja vasemmalla 2 m korkea (Kuva 20). Näiden 

vastapenkereiden päälle tulee uudet raiteet molemmin puolin. Poikkileikkauksessa 

penkereen alla on noin 2 m täyttöä, jonka alla noin 15 m paksu savikerros. 

Savikerroksesta voidaan havaita ylhäältä alaspäin kuljettaessa seuraavat kerrokset: noin 

3 m kuivakuorikerroksen, noin 2 m laihaa savea (laSa) noin 3 m lihavaa savea (liSa). 

Laihan savikerroksen jälkeen tulee noin 7 m savista silttiä (saSi) ennen kuin saavutetaan 

hiekka- ja moreenikerroksia. Kyseinen savikerros paksunee poikkileikkauksen oikealla 

puolella ja vasemmalla puolella taas kapenee tiiviin maakerroksen noustessa. Tässä 

tapauksessa tarkasteltava uusi raide sijaitsee poikkileikkauksen vasemmalla puolella.  
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Kuva 20. Laskentapoikkileikkauksen km 65+440 arvioidut maakerrosrajat. Vuonna 2022 

tehdyt siipikairaukset ovat oranssilla ja näytteet vihreällä. Aiemmin tehdyt näytteet 

turkoosilla ja siipikairaukset valkoisella. 

Tähän poikkileikkaukseen on aiemmissa suunnitteluvaiheissa toteutettu siipikairauksia, 

häiriintyneitä näytteitä, puristinheijareita ja porakonekairauksia, joiden sijainnit on 

nähtävissä liitteessä 1. Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi tähän poikkileikkaukseen 

on vuonna 2017 ohjelmoitu CPTU-kairaus. Näiden aiempien tutkimusten 

laadunvarmistamiseksi ja parametrien tarkentamiseksi ohjelmoitiin tässä 

suunnitteluvaiheessa poikkileikkaukseen lisäksi kahteen pisteeseen (HX108 ja HX109) 

siipikairaukset, CPTU-kairaukset, häiriintymättömien näytteiden ottaminen sekä 

puristinheijarikairaukset. 
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5.3 Parametrisointi 

Pohjatutkimuksista maakerrosten rajaamista varten on hyödynnetty näytteistä saatuja 

maalajeja, puristinheijarikairauksia, siipikairauksien diagrammeja ja CPTU-kairauksen 

dataa havainnoimalla. Siipikairauksista ja häiriintymättömistä näytteistä on saatu 

redusoimalla leikkauslujuudet stabiliteetin laskentaa varten. Näytteistä tehdyistä 

ödometrikokeen tuloksista on saatu parametrit painumalaskentaa varten. Seuraavaksi 

käydään läpi tarkemmin stabiliteetti- ja painumalaskennan parametreja.  

5.3.1 Stabiliteettilaskenta 

Stabiliteetin laskentaa varten koottiin poikkileikkauksen siipikairauksista ja näytteistä 

saadut tiedot erillisiin excel-kuvaajiin. Excel-kuvaajiin on merkitty häiriintymättömistä 

näytteistä kartiokokeella määritetty ja siipikairauksista saadut leikkauslujuudet ja ne on 

redusoitu hienouslukujen avulla. Eri tutkimuspisteiden hienouslukuja on tarkastelua 

varten laitettu samaan kuvaajaan. Hienouslukua, vesipitoisuutta ja savipitoisuutta on 

tarkasteltu kuvaajissa tutkimuspisteittäin. Laskennan kannalta tärkeimmässä roolissa 

toimi leikkauslujuudet (Kuva 21). Kuvaajan arvot sovitettiin silmämääräisesti piirtämällä 

trendiviiva kuvaamaan maakerrosten leikkauslujuuksien keskiarvoja. Samalla tehtiin 

laaduntarkastusta ja luotettavuustarkastelua vertailemalla tuloksia keskenään. Kuvaajasta 

nähdään, että pisteen 2069 näytteistä määritetyt leikkauslujuudet poikkeavat muista 

tuloksista olemalla selvästi pienempiä kuin muiden tutkimusten leikkauslujuudet. 

Poikkileikkauksessa tutkimuspiste 2069 sijoittuu hyvin lähelle tutkimuspistettä HX109, 

joka on taas siipikairaustuloksiltaan hyvin samanlainen kuin piste 2069. Pisteen HX108 

tutkimukset, häiriintymätön näyte (sininen ympyrä -merkki) ja siipikairaus (punainen 

kolmio -merkki), ovat suurimmaksi osaksi trendiviivan oikealla puolella, kun taas pisteen 

HX109 siipikairaus (vihreä kolmio) ja pisteen 2069 siipikairaus (sininen kolmio) ovat 

trendiviivan vasemmalla puolella. Poikkileikkauksessa tutkimuspiste HX108 sijaitsee 

vasemmalla ulompana ratapenkereestä ja pisteet HX109 ja 2069 ovat aivan penkereen 

juurella (Kuva 20). Näyte tutkimuspisteestä 2117 (violetti reunainen ympyrä) on otettu 

penkereen läpi ja sen tulokset poikkeavat muista tuloksista huomattavasti. Näiden eri 

tutkimuspisteiden siipikairauksien diagrammeja vertaamalla nähdään, ettei pehmein 

maakerros kulje vaakasuorasti, kuten maakerrosrajoiksi on alun perin arvioitu. Sen vuoksi 
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pohjatutkimuspisteet ovat jaottuneet trendiviivan molemmin puolin alla olevassa 

kuvaajassa. 

 

Kuva 21. Siipikairauksista (merkkinä kolmio) ja näytteistä kartiokokeella määritetyt 

(merkkinä ympyrä) redusoidut leikkauslujuudet N2000 korkeuden suhteen. Kuvaan on 

hahmoteltu käsin trendiviivaa leikkauslujuuden keskiarvosta. 

Kuvaajasta voidaan nähdä, että leikkauslujuus laskee jyrkästi kuivakuoren alapuolella. 

Tämä on otettu laskennassa huomioon merkitsemällä noihin kerroksiin muutoksen 

kulmakerroin, jolla leikkauslujuus laskee tai nousee. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 

kerrokselle on merkitty kerroksen yläpäässä vaikuttava leikkauslujuus ja laskettu kuinka 

paljon sen kerroksen leikkauslujuus laskee metrissä tuossa kerroksessa. Näin laskenta 
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ottaa huomioon, että kerroksen leikkauslujuus ei ole vakio ja laskentaan tulee 

herkkyystarkastelua noihin kerroksiin. Jos noille kerroksille olisi valittu vain yksi 

vakioarvo, laskennan virheellisyys olisi kasvanut. Tämän poistamiseksi olisi pitänyt 

käyttää useampaa eri arvoa laskennassa. Käyttämällä leikkauslujuuden muutoksen 

kulmakerrointa voidaan nämä välivaiheet poistaa. 

Näytteistä tehdyistä laboratorioanalyyseistä kerättiin savipitoisuus, hienousluku ja 

vesipitoisuus samaan kuvaaja. Alla esimerkkinä tutkimuspisteen HX108 kuvaaja 

kairareiän syvyyden mukaan (Kuva 22). Kuvaajasta nähdään, että neljän metrin 

syvyyteen asti kuivakuoren hienousluku, vesi- ja savipitoisuudet liikkuvat noin 30–40 % 

välillä. Tämän jälkeen käyrät tekevät jyrkän nousun ja ovat suurimmillaan noin 5 metrin 

syvyydessä. Hienousluku on noin 55 %, vesipitoisuus on reilun 60 % ja savipitoisuus on 

lähes 70 %. Tämän jälkeen käyrien prosenttiarvot laskevat lähes tasaisesti tehden pienen 

nousun 9 metrin syvyydessä. Tämän jälkeen savipitoisuuden määrä laskee alle 30 %. 

Hienousluku ja vesipitoisuus pysyvät 10 metrin syvyyden jälkeen tasaisina 40 % 

molemmin puolin.  



61 

 

 

Kuva 22. NE HX108 tutkimuspisteestä otettujen näytteiden savipitoisuus, vesipitoisuus 

ja hienousluku kairareiän syvyyden suhteen samassa kuvaajassa. 

Vertailemalla poikkileikkauksen kaikkien kolmen tutkimuspinteen vesipitoisuuksia 

voidaan huomata, että pisteen 2069 vesipitoisuuden käyrä sijoittuu noin metrin alemmas 

kuin HX108 pisteen käyrä (Kuva 23) eli tarkoittaa sitä, että minivesipitoisuus näytteistä 

havaitaan yhden metrin alemmas näytteestä tai samoin kostein. Tämä johtuu aiemmin 

mainitusta havainnoista, että maakerros nousee poikkileikkauksessa. Pisteen 2117 

vesipitoisuuden käyrän muoto poikkeaa osin muiden käyrien muodosta. Kyseisen 

tutkimuspisteen näytteet on otettu penkereen läpi, joten mahdollinen virhe näytteenotossa 

on mahdollista.  
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Kuva 23. Poikkileikkauksen km65+440 tutkimuspisteiden näytteistä analysoidut 

vesipitoisuudet N2000 korkeuden suhteen. 

Hienouslukujen kuvaajassa nähdään pientä eroavaisuutta pisteiden HX108 ja 2069 välillä 

(Kuva 24). Pisteen 2069 tulokset eroavat pisteen HX108 tuloksista syvyydellä 83 m. 

Pisteen 2069 hienousluku on noin 30 % pienempi kuin pisteen HX108. Pisteet sijaitsevat 

eri kohdissa poikkileikkausta, jonka vuoksi tuloksissa voi olla eroavaisuutta 

maakerrosrajojen muutoksen vuoksi. Tässä tapauksessa näytteenotossa on voinut 

tapahtua jokin virhe, joka on vaikuttanut näytteen 2069 leikkauslujuuteen ja 

hienouslukuun.  
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Kuva 24. Tutkimuspisteiden HX108 ja 2069 näytteistä määritetyt hienousluvut N2000 

syvyyden mukaan. 

5.3.2 Painumalaskenta 

Painumalaskentaa varten tarvittiin laboratoriotuloksista ödometrikokeen tulokset (Liite 

2). Näistä tuloksista voitiin Ruotsalaisen menetelmän (Kuva 15) avulla selvittää 

tarvittavia parametreja laskentaa varten (Taulukko 1). Parametrisointi on piirretty 

liitteeseen 2. Laskentaa varten selvitettiin parametreja, joita ei kuitenkaan GeoCalcilla 

tehdyissä laskennoissa hyödynnetty. Nämä parametrit on merkitty taulukkoon vaalean 

sinisellä värillä. 
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Taulukko 1. km 65+440 painumalaskennassa käytetyt parametrit taulukoituna. 

Taulukossa on lisäksi tietoa käytetyistä painumalaskennan materiaalimalleista ja 

oleelliset tiedot muista tarvittavista parametreistä. 

maalaji Vanha 
penger 

kuivakuori laSa liSa saSi Si Mr 

z [m]   0…-4 -4…-6 -6…-9 -9…-16 -16…-21 -21…-27 

γ [kN/m3] 19 18 16,5 16 16,5 17 18 

Material mode Ohde-
Janbu 

Constant 
M 

Swedish Swedish Swedish Constant 
M 

Ohde-
Janbu 

Consolidation 
pressure 

NC OC NC OC OC NC NC 

Ylikonsolidaatio 
kPa (POP) 

- 40 20 20 20 - - 

m1 500 
 

42,7 6,8 - 100 600 

b1 0,5 
 

0,2726 -0,3958 - 0,3 0,5 

m2 
(m palaut.) 

  
- 

(-) 
20,5 

(90,4) 
- 

(-) 

  

b2 
  

- 
(-) 

0,8423 
(1,0) 

- 
(-) 

  

ML (kPa)   1500 960 1500   
M0 (kPa) 

 
30000 3000 

(-) 
2000 

(9040) 
3000 

(-) 
5000 

 

M’   29 13 -   
σL-σP   - 41,8 -   
Cv NC 1000 20 6,5 3 6,5 50 1000 
Cv OC  100 14 10 14   

 

Vanhan penkereen, kuivakuoren (myöhemmin lyhennetty kk), siltin (Si) ja moreenin (Mr) 

parametrit (Taulukko 1) valittiin olemassa olevien tietojen mukaan yleisesti samaksi koko 

projektille. Ne on valittu aiemman tiedon ja taulukkoparametrien avulla. Maakerroksista 

liSa oli ainut kerros, johon oli onnistuneet ödometrikokeet (Liite 2) ja sitä käytettiin 

avuksi arvioimaan sitä ympäröivien maakerrosten laSa:n ja saSi:n parametreja. 

Ödometrikokeiden tuloksista voitiin arvioida syvyydeltä 3,05 M’ -arvo, jota 

hyödynnettiin pohdinnan jälkeen laSa kerroksen parametrisoinnissa.  

Syvyyden 6,4 ödometrilomakkeeseen oli ilmoitettu m- ja β- parametrit. Näitä 

hyödynnettiin painumanlaskennassa sekä m palautus -arvon kanssa tarkistamaan 

painumaparametrit erillisessä laskennassa. M palautus on moduuliluku, joka saadaan 

ödometrikokeen jännityksen palautuksesta. Siitä laskennasta saatu M0 arvo on taulukossa 
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1 suluissa ja tummennettuna. M0 vaikuttaa painuman suuruuteen ja mitä suurempi sen 

arvo on, sitä pienempi on painuma. Tämän palautuskäyrän perusteella on piirretty uusi 

jännityskäyrä (sininen) ödometrilomakkeeseen liitteessä 2. 

Konsolidaatiokertoimet on otettu ödometrilomakkeesta hieman poikkeavasti 

maakerroksille (Kuva 25). Konsolidaatiokerroin Cv OC on otettu liSa -kerrokselle 

arvioiden tehokkaan alku- ja lopullisen tilan jännityksen (magentan ja vihreän väriset 

pystyviivat) väliin jäävää käyrää (oranssit arvot). Cv NC on taas otettu hieman alle 

pienimmän arvon, jolla konsolidaatiokertoimen käyrä käy. LaSa ja saSi -kerroksille on 

sitten käytetty tätä suurempaa arvoa, joka on arvioitu koko käyrän keskiarvona (punaiset 

arvot). Cv OC vaikuttaa painuman nopeuteen ja mitä suurempi sen arvo on, sitä 

nopeammin painuma tapahtuu. 

 

Kuva 25. Konsolidaatiokertoimen arvot on valittu tästä lomakkeesta laSa- ja saSi-

kerroksille (punaiset arvot), liSa (oranssit arvot) kerroksen lisäksi. 

Painuman aiheuttama sivukaltevuuden muutos lasketaan pölkyn päiden välisellä 

painumaerolla. Painumaero jaetaan pölkyn pituudella, josta saadaan painumisprosentti. 

Sivukaltevuuden muutos on laskettu kuivakuoren ollessa 3m paksu. Muutoksen arvot on 

saatu painumalaskennan aika-painumakuvaajista Liitteestä 4.  
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6 LASKENNAN TULOKSET 

6.1 Stabiliteettilaskenta 

Stabiliteettilaskennat tehtiin GeoCalc:n 5.1-versiolla. GeoCalc on geotekninen 

laskentaohjelma, johon voidaan esimerkiksi valmiin poikkileikkauksen kanssa luoda 

erilaisia geoteknisiä laskentoja. Stabiliteettilaskelmasta tehtiin viisi versiota 

maanvaraisesta rakenteesta. Ensimmäisenä laskettiin stabiliteetti kokonaisvarmuutena ja 

murtorajatilassa kun liSa-kerroksen leikkauslujuutena oli 18 kPa ja kuivakuoren paksuus 

oli 3 metriä (Liite 3, s.1). Seuraavana muutettiin liSa-kerroksen leikkauslujuutta 20 kPa 

kuivakuoren ollessa edelleen 3 metriä (Liite 3, s.2). Näistä laskennoista tehtiin toiset 

versiot, siten että kuivakuorikerroksen paksuudeksi muutettiin 4 metriä (Liite 3, s.3 & 4). 

Edellisten lisäksi tehtiin vielä versio, jossa maakerrosten kulku vastaa uusimpien 

kairausten mukaisia tarkennettuja kerrosrajoja (Liite 3, s.5). Neljä ensimmäistä laskentaa 

tehtiin ennen lisätutkimusten saapumista, jonka vuoksi niissä ei ole huomioitu 

maakerrosten tason vaihtelua.  

Liikennekuormille on valittu kokeilemalla kuormittavin vaihtoehto, ja niihin on lisätty 

kerroin murtorajatilassa. Rakenteessa olevia liukupintoja ei huomioida pienimmän 

tuloksen valitsemisessa. Laskentatulokset on kerätty taulukkoon 2.  
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Taulukko 2. Stabiliteettilaskennassa saadut varmuuskertoimet ja lähtötiedot lihavan 

saven leikkauslujuuden ja kuivakuoren paksuuden osalta. 

Laskentapoikkileikkaus Kokonaisvarmuus Murtorajatila 
ODF ≥ 1 

km65+440 (Liite 3, s.1) 

liSa 18 kPa, kk 3m 

1,85 1,27 

km65+440 (Liite 3, s.2) 

liSa 20 kPa, kk 3m 

1,94 1,33 

km65+440 (Liite 3, s.3) 

liSa 18 kPa, kk 4m 

1,88 1,27 

km65+440 (Liite 3, s.4) 

liSa 20 kPa, kk 4m 

1,99 1,29 

km65+440 (Liite 3, s.5) 

Muutetut kerrosrajat, kk 3m 

1,81 1,19 

 

Taulukosta 2 havaitaan, että kokonaisvarmuus vaihteli laskennoissa 1,81–1,99 välillä ja 

murtorajatilan varmuudet 1,19–1,33. Suurimmillaan kokonaisvarmuus oli tilanteessa, 

jossa kuivakuorikerros on paksu (4 metriä) ja lihavan saven leikkauslujuus 20 kPa. Ennen 

viidennen laskennan tekemistä, neljästä ensimmäisestä laskennasta pienin 

kokonaisvarmuuskerroin 1,85 oli tilanteessa, jossa liSa-kerroksen leikkauslujuus oli 

18kPa ja kuivakuorikerros 3 metriä paksu. Kyseinen laskenta valittiin pohjaksi, jonka 

perusteella tehtiin vielä yksi laskenta tarkennetuilla maakerrosrajoilla. Tässä laskennassa 

kokonaisvarmuudeksi tuli 1,81 ja murtorajatilan varmuudeksi saatiin 1,19. Nämä ovat 

pienimmät varmuuden arvot lasketuista laskentatilanteista. 

Alle on lueteltu neljän ensimmäisen laskelman eri variaatioiden välisiä eroja 

kokonaisvarmuudessa ja murtorajatilassa: 
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- Kun liSa:n leikkauslujuus on 18 kPa ja kuivakuoren paksuus 3 metriä, 

kokonaisvarmuus on 1,85. Kun kuivakuoren paksuus kasvaa 4 metriin 

kokonaisvarmuus on 1,88. Kokonaisvarmuuden erotuksen ollessa 0,03 suurempi 

paksuimmalla kuivakuorikerrolla. Murtorajatilassa molemmilla on sama 

varmuuskertoimen arvo. 

- Kun liSa:n leikkauslujuus on 20 kPa ja kuivakuoren paksuus 3 metriä, 

kokonaisvarmuus on 1,94. Kun kuivakuoren paksuus on kasvaa 4 metriin, 

kokonaisvarmuus on 1,99. Kokonaisvarmuuden erotuksen ollessa 0,05 suurempi 

paksuimmalla kuivakuorikerroksella.  Murtorajatilassa varmuuskertoinen arvo on 

0,04 suurempi paksummalla kuvakuorikerroksella.  

- Kun kuivakuorikerros on kolme metriä paksu ja liSa:n leikkauslujuus on 18 kPa, 

kokonaisvarmuus on 1,85. Kun liSa:n leikkauslujuutta korotetaan 20 kPa:han, 

kokonaisvarmuus on 1,94. Kokonaisvarmuuden erotuksen ollessa 0,09 suurempi 

20 kPa:n leikkauslujuuden arvolla. Murtorajatilassa varmuuskertoimen arvo on 

0,06 suurempi 20 kPa:n leikkauslujuuden arvolla. 

- Kun kuivakuori on neljä metriä paksu ja liSa:n leikkauslujuus on 18 kPa, 

kokonaisvarmuus on 1,88. Kun liSa:n leikkauslujuutta korotetaan 20 KPa:han, 

kokonaisvarmuus on 1,99. Kokonaisvarmuuden erotuksen ollessa 0,11 suurempi 

20 kPa:n leikkauslujuuden arvolla. Murtorajatilassa varmuuskertoimen arvo on 

0,02 suurempi 20 kPa:n leikkauslujuuden arvolla. 

Laskennassa tehtiin herkkyystarkastelua kuivakuoren paksuuden vaikutuksella 

varmuuslukuun ja toisaalta lihavan savikerroksen leikkauslujuuden osalta. 

Tarkastelemalla stabiliteettilaskennan tuloksista neljää ensimmäistä laskentaa, 

huomataan että kuivakuoren paksuudella ei ollut suurta vaikutusta 

kokonaisvarmuuslukuihin. Sen sijaan lihavan savikerroksen leikkauslujuuden 

pienentäminen vaikutti merkittävämmin kokonaisvarmuuslukujen pienenemiseen, joka 

oli noin 5 %. Suurempi ero kokonaisvarmuuteen syntyi, kun kuivakuori pysyi vakiona ja 

liSa kerroksen leikkauslujuutta muutettiin. Kuitenkin murtorajatilassa näiden arvojen 

muutos ei ollut yhtä iso. Yleisesti murtorajatilan tulosten erotus pysyi pienempänä kuin 

kokonaisvarmuuksien erot.  
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Viidennessä laskentapoikkileikkauksessa muutetiin kerrosrajojen kulkua vastaamaan 

viimeisimpiä pohjatutkimustuloksia. Kun verrataan tämän laskennan tuloksia 

ensimmäiseen laskentaan (liSa 18kPa, kk 3m) huomataan, että: 

- Tarkennetun mallin kokonaisvarmuus on 1,81, kun se ensimmäisessä 

laskentapoikkileikkauksessa on 1,85. Kokonaisuusvarmuuden erotus on 0,04 

suurempi ensimmäisessä laskentapoikkileikkauksessa. Murtorajatilassa 

varmuuskertoimen arvo on 0,08 suurempi ensimmäisessä laskennassa.  

Huomataan, että tässä tapauksessa kokonaisvarmuus pieneni vähemmän kuin 

murtorajatilan. Tämän yhden tuloksen perusteella murtorajatila vaikuttaisi herkimmältä 

kerrosrajojen muodon muutokselle. Näiden tulosten perusteella kuivakuoren ja 

leikkauslujuuden muutokset eivät vaikuta kokonaisvarmuuteen niin paljoa, kuin mitä 

kerrosrajojen sijainnilla oli merkitystä. Kerrosrajojen sijaintia muuttaessa toki 

vaikutettiin kuivakuoren paksuuteen jonkin verran. Muutoksen jälkeen 

kuivakuorikerroksen paksuus läpi poikkileikkauksen oli oikeasti kolme metriä. 

Aiemmissa sen paksuus on hieman suurentunut raiteesta poispäin mentäessä. 

Kerrosrajoista voisi päätellä olemassa olevan penkereen painuneen ajansaatossa.  Muuten 

maakerrosten paksuudet pysyivät samoina. (Kuva 26). Värilliset kerrokset on muutetut 

maakerrosrajat ja keltaiset katkoviivat kuvastavat alkuperäisiä maakerrosrajoja. Vaikka 

laskentatuloksia on liian vähän tekemään johtopäätöksiä riippuvuuksista pidemmälle, 

osoittaa tämä tässä, että pohjatutkimuksilla on suuri merkitys kerrosrajojen tulkinnassa, 

ja mitä tarkemmin ne tunnetaan, sitä luotettavammin voidaan laskentaa tehdä.  
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Kuva 26. Alkuperäisten (keltaiset katkoviivat) ja muutettujen maakerrosrajojen 

(värilliset alueet) välinen ero. 

6.2 Painumalaskenta 

Painumalaskennat tehtiin myös GeoCalc:n 5.1-versiolla. Painumalaskenta on tehty 3 

metriä (liite 3, s.1) ja 4 metriä (liite 4, s.2) paksulla kuivakuorikerroksella. Näiden lisäksi 

on tehty laskenta 3 metriä paksulle kuivakuorelle m palautusarvon avulla korjatuilla 

arvoilla (liite 4, s.3). Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3) on esitetty painumalaskennan 

tulokset kootusti. Kokonaispainuman suuruus vaihtelee 155–190 mm riippuen 

kuivakuoren paksuudesta ja käytetyistä laskentaparametreista. 

Tulosten perusteella kokonaispainumista noin 20 % tapahtuu ensimmäisen kolmen 

kuukauden aikana. Puolen vuoden aikana kokonaispainumasta toteutuisi noin 30% ja 

ensimmäisen vuoden jälkeen sama prosenttiluku olisi noin 40–45 %. Kahden vuoden 

jälkeen painumia olisi tapahtunut noin 60 % kokonaispainumasta ja viiden vuoden 
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jälkeen sama luku on jo noin 80%. Tästä nähdään, että painuman määrä on alkuvuosina 

huomattavasti suurempaa. Painuman määrä laskee jo toisen vuoden aikana puoleen siitä 

mitä se on ollut ensimmäisen vuoden aikana. Kahden ja viiden vuoden välissä painuma 

on enää vain noin 7 % vuodessa. Viimeisen viidentoista vuoden aikana tapahtuu lopun 

20% painuminen, joka vastaa reilua 1 % vuodessa.  

Taulukko 3. Painumalaskennan tulokset ajan suhteen kuivakuorikerroksen paksuuden 

ollessa joko 3 metriä tai 4 metriä.  

 Kuivakuori 3 m Kuivakuori 4 m Kuivakuori 3 m 
palautusarvot 

Painuma-aika Painuma (mm) Painuma (mm) Painuma (mm) 

3kk 37 35 35 

6kk 57 51 55 

 1 v 80 75 72 

2 v 110 100 93 

5 v 150 139 125 

20 v 190 170 155 

 

Kuivakuorella, jonka paksuus on 3 m, tapahtuu suurimmat painumat. Ensimmäisen 3 

kuukauden aikana painumaa syntyy 37 mm. Seuraavan kolmen kuukauden aikana 

painuma lisääntyy 20 mm. Painuminen hidastuu jatkossa, sillä ensimmäisen vuoden 

aikana kokonaispainumasta tapahtuu 80 mm. Tulosten perusteella ensimmäisen kolmen 

kuukauden aikana tapahtuu lähes puolet vuoden aikaisesta painumasta (80 mm). Toisen 

vuoden aikana painumaa tapahtuu 30 mm, ja seuraavien kolmen vuoden aikana yhteensä 
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40 mm. Kolmen vuoden aikana tapahtuva painuma on siis noin 13 mm vuodessa. Tämän 

jälkeen painuminen hidastuu selvästi, sillä seuraavan viidentoistavuoden aikana painuma 

on yhteensä 40 mm, mikä on noin 2,6 mm vuodessa. 

Kuivakuoren ollessa 4 metrin paksuinen, painumaa tapahtuu 3 ensimmäisen kuukauden 

aikana 35 mm eli melkein yhtä paljon kuin kuivakuoren ollessa 3 metriä (37 mm). 

Seuraavan kolmen kuukauden aikana painuma lisääntyy 16 mm ja vuoden jälkeen 

kokonaispainuma on 75 mm.  Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tapahtuu siis noin 

45% ensimmäisen vuoden painumasta. Seuraavan vuoden aikana painumaa tapahtuu 25 

mm ja seuraavan kolmen vuoden aikana painuman määrä on yhteensä 39 mm. Seuraavan 

15 vuoden aikana painuma on 31 mm eli noin 2 mm vuodessa.   

Kolmannessa laskelmassa käytetiin ödometrikokeiden palautusarvojen avulla korjattuja 

kokoonpuristuvuusmoduulien arvoja kuivakuoren paksuuden ollessa 3 metriä. 

Kokoonpuristuvuusmoduulit vaikuttavat syntyvien painumien suuruuteen, ja se näkyy 

lopullisessa kokonaispainumien määrässä selvästi. Kolmen ensimmäisen kuukauden 

aikana painuma on 35 mm eli saman verran kuin toisissakin laskelmissa oli. Seuraavien 

kolmen kuukauden aikana painuma lisääntyy 20 mm ja vuoden aikana tapahtuva 

kokonaispainuma on yhteensä 72 mm. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tapahtuu 

noin puolet ensimmäisen vuoden painumista. Toisen vuoden aikana painumaa tapahtuu 

21 mm ja sitä seuraavan kolmen vuoden aikana painuman määrä on 32 mm. Tämän 

jälkeen 15 vuoden aikana tapahtuvan painuman määrä on 30 mm eli noin 2mm vuodessa. 

Kokonaispainuma on yhteensä 155 mm, joka on 15–35 mm vähemmän, kuin kahdessa 

aiemmassa laskennassa. 

Kolmannessa laskelmassa käytetiin ödometrikokeiden palautusarvojen avulla korjattuja 

kokoonpuristuvuusmoduulien arvoja kuivakuorenpaksuuden ollessa 3 metriä. 

Kokoonpuristuvuusmoduulit vaikuttavat syntyvien painumien suuruuteen, ja se näkyy 

lopullisessa kokonaispainumien määrässä selvästi. Kolmen ensimmäisen kuukauden 

aikana painuma on 3 mm eli saman verran kuin toisissakin laskelmissa oli. Seuraavien 

kolmen kuukauden aikana painuma lisääntyy 20 mm ja vuoden aikana tapahtuva 

kokonaispainuma on yhteensä 72 mm. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tapahtuu 

noin puolet ensimmäisen vuoden painumista. Toisen vuoden aikana painumaa tapahtuu 
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21 mm ja sitä seuraavan kolmen vuoden aikana painuman määrä on 32 mm. Tämän 

jälkeen 15 vuoden aikana tapahtuvan painuman määrä on 30 mm eli noin 2mm vuodessa. 

Kokonaispainuma on yhteensä 155mm, joka on 15–35 mm vähemmän kuin kahdessa 

aiemassa laskelmassa.  

Tuloksista voidaan havaita, että kuivakuoren paksuus vaikuttaa syntyvän painuman 

suuruuteen ja painumisnopeuteen. Ohuempi, 3 metrin kuivakuorikerros painuu noin 20 

mm enemmän kuin kuivakuoren ollessa 4 metri paksuinen. Ödometrikokeiden tulosten 

perusteella korjattujen painumaparametrien muuttamisen vaikutus 3 metrin paksuisella 

kuivakuorella on 35 mm (kuva 27). Yleisesti kaikkien laskentavaihtoehtojen 

ensimmäisen vuoden aikana tapahtuva painuma on suurusluokalta sama. Erot tulevat 

toisen vuoden aikana. 

 

Kuva 27. Painumasyvyydet painuma-aikaan verrattuna. Painumat ovat alkuun hyvin 

samanlaisia määriltään, kunnes toisen vuoden aikana painumaerot kasvavat. 

Kokonaispainumien suuruuden perusteella, kaikki laskentatulokset menevät 

alusrakenneluokan 3 raja-arvoon (300mm/100v), mutta niiden lopulliseen kehittymiseen 

kuluu pidempi aika. Laskentatulosten perusteella arvioiden kahden vuoden 

esikuormituksen jälkeen painumaa olisi jäljellä vielä 62–80 mm riippuen 
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laskentaperusteista. Se tarkoittaa, että noin 40% koko painumasta olisi vielä 

kehittymässä. Viiden vuoden esikuormituksen jälkeen painumaa olisi odotettavissa 30–

40 mm, joka jakaantuisi 15 vuoden ajalle. Tämä olisi kuitenkin enää noin 20% 

arvioiduista kokonaispainumasta ja tarkoittaisi noin 2–3 mm painumaa vuodessa eli noin 

1,3% vuodessa. Painumisen ajalla on merkitystä esikuormituksen keston suunnittelun 

kannalta. Kun suurin osa painumista saadaan poistettua esikuormituksen aikana, käyttöön 

ottamisen jälkeiset painumat pysyvät sallituissa rajoissa. 

Alusrakenneluokka 3 mukaan sivukaltevuuden muutoksen painuma saa olla kahden 

ensimmäisen vuoden aikana 0,3 % eli noin 7,5 mm ja kahden vuoden jälkeen myös 0,3 

% eli yhteensä 15 mm. Painuman aiheuttamaa sivukaltevuutta olemassa oleviin raiteisiin 

on havainnollistettu liitteen 4 sivulla 4 ja 5 kuivakuoren ollessa 3 metrin paksuinen. 

Laskelmien mukaan vasemmanpuoleisen pölkyn pään kokonaispainuma on noin 67 mm 

ja oikeanpuoleisen noin 44 mm. Näiden sivukaltevuuden muutos on siis noin 0,88 % eli 

noin 23 mm. Tämä on lähes kolminkertainen sallittuun arvoon verrattuna. 

Vasemmanpuoleinen pölkyn pää painuu kahden ensimmäisen vuoden aikana noin 42 mm 

ja oikeanpuoleinen noin 27 mm. Tämän muutos on 0,58 % eli noin 15 mm. Kahden 

vuoden jälkeen painuma on vasemmalla 25 mm ja oikealla 17 mm, jolloin muutos on 8 

mm eli 0,31 %. Tämä arvo on lähellä sallittua raja-arvoa.  

Vertailuksi on laskettu myös olemassa olevan raiteen LKR:n sivukaltevuuden muutos m 

palautuksen avulla korjatuilla arvoilla 3 m kuivakuorella.  LKR:n vasemmanpuoleisen 

pölkyn pään kokonaispainuma on noin 55 mm ja oikeanpuoleisen noin 40 mm. Näiden 

painumaero on siis noin 15 mm, joka vastaa 0,57 % sivukaltevuuden muutosta. 

Vasemmanpuoleinen pölkyn pää painuu kahdessa vuodessa noin 37 mm ja 

oikeanpuoleinen noin 25 mm. Näiden painumaero on siis noin 12 mm, joka vastaa noin 

0,46 % muutosta. Jäljelle jäävän painuman määrä vasemmalla on 18 mm ja oikealla 15 

mm. Näiden välinen ero on vain 3mm, joka muutoksena vastaa 0,11 %. Kahden vuoden 

jälkeen sivuttaiskaltevuuden muutos pysyy sallitun rajoissa.  

Sivukaltevuuden muutoksen suuruudet ovat näillä kahdella vaihtoehdolla samankaltaiset. 

Molemmissa tapauksissa suurimmat painumat tapahtuvat kahden ensimmäisen vuoden 

aikana. Tämä on hyvin linjassa sen kanssa, että yleisesti kokonaispainumasta noin 60 % 
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tapahtuu ensimmäisen kahden vuoden aikana. Tässä tapauksessa ei muuteltu CV arvoja 

laskennassa, joka vaikuttaa painuma-aikaan.  

6.3 Tulosten analysointi 

Parametrisointia tehtiin stabiliteettilaskentaan excel-kuvaajien avulla ja 

painumalaskentaan CRS-ödometritulosten perusteella. Stabiliteetin laskennan kannalta 

kattavat pohjatutkimukset auttoivat määrittämään maakerroksien parametrit 

mahdollisimman oikeiksi ja erottelemaan poikkeavat tutkimukset onnistuneista. 

Parametrisointi liittyi suurimmaksi osaksi leikkauslujuuden selvittämiseen 

siipikairauksista ja näytteiden kartiokokeiden tuloksista. CRS-ödomeritulokset olivat 

linjassa muiden tutkimusten kanssa, ja niitä voitiin hyödyntää parhaiten pehmeimmän 

kerroksen parametrisointiin. Tuloksista oli helposti määritettävistä painuman määrään ja 

aikaan liittyvät parametrit.  

Stabiliteettilaskennan parametrien herkkyystarkastelu viittasi, että laskenta on 

todennäköisesti herkin maakerrosrajojen muutoksille. Tätä on kuitenkin vaikea sanoa 

varmaksi vielä yhden laskentatuloksen perusteella. Maakerroksien leikkauslujuuden 

pieni vaihtelu vaikuttaa kokonaisvarmuuksiin myös havaittua enemmän kuin 

kuivakuorikerroksen paksuuden ohentaminen 4 metristä 3 metriä.  

Painumalaskelmissa kokonaispainumissa erot olivat suhteellisen pieniä. Suurimmat 

painumat tapahtuivat ensimmäisen kahden vuoden aikana. Jatkossa voisi tutkia miten 

paljon CV-arvojen muutoksella on vaikutusta painuma-aikoihin. Sivukaltevuuden 

muutokset ovat ongelmallisimmat olemassa olevalla penkereellä LKR:llä kahden 

ensimmäisen vuoden aikana, mutta nekin tasoittuvat lähes sallittuihin rajoihin sen 

jälkeen. 

Suunnittelun lähtökohtana oli kustannusten pienentäminen. Maanvarainen perustaminen 

olisi kaikista vaihtoehdoista edullisin ja helpoin toteuttaa. Olemassa oleville raiteille 

tapahtuva sivukaltevuuden muutos ylittää raja-arvot ja jos tuota painumaa ei voida 

pienentää mitenkään, ei maanvarainen penger ole enää vaihtoehtona. Maanvaraisen 

penkereen ja savisen pehmeikön kanssa olisi hyvä tarkastella tärinän vaikutus. Painumien 



76 

 

ja tärinän ehkäisyyn pilaristabilointi on hyvä vaihtoehto. Se on myös helpompi ja 

edullisempi vaihtoehto kuin paalulaatta. Suunnittelualueen pituus on noin kilometrin, 

joten on myös mahdollista, että osuudelle päästään toteuttamaan kahta tai kolmeakin 

pohjanvahvistus tapaa. 



77 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Saatujen ensimmäisten tulosten perusteella tässä kohteessa voitaisiin todennäköisesti 

toteuttaa esikuormitettuna maanvarainen penger. Suunnittelu on kuitenkin vielä kesken, 

joten on vielä mahdollista, että suunnittelussa päädytään ainakin osittain pilaristabiloinnin 

koerakenteen suunnitteluun. Tärkeää on tarkastella pituussuuntainen kaltevuus ennen 

lopullisen päätöksen tekemistä. 

Koko projektin ajan oltiin läheisessä yhteistyössä kairaajien kanssa ja kohteessa oli 

muutamia hyvin hankalia paikkoja saada onnistuneita näytteitä, joka osaltaan vaikutti 

myös tutkimustulosten onnistuneisuuteen. Lisäksi kolmiaksiaalikokeiden tulokset eivät 

ehtineet tämän diplomityön valmistumiseen mennessä saapua, jonka vuoksi niiden 

tuloksia ei voitu hyödyntää tässä tarkastelussa. Niistä on kuitenkin hyötyä myöhemmissä 

vaiheessa projektia, kun ryhdytään suunnittelemaan koerakennetta valitulle 

pohjanvahvistusratkaisulle. 

Stabiliteetin parametrisointia tehdessä heräsi muutamia kysymyksiä. Ensimmäisenä 

pohdittiin, että kumpi on luotettavampi leikkauslujuuden arvo; siipikairauksen vai 

leikkauslujuuden? Toisena pohdittiin maakerrosrajojen oikeellisuuden tärkeyttä. 

Poikkileikkauksesta km 65+440 olevista leikkauslujuuden diagrammeista nähdään, että 

kyseisessä poikkileikkauksessa pehmein savikerros ei ole vaakasuora, vaan se nousee 

hieman vasemmalle mennessä. Laskentaa oli tässä vaiheessa tehty jo vaakasuorilla 

kerroksilla, joten oikeammille maakerrosrajoille päätettiin tehdä yksi laskenta, jossa 

käytettiin hyödyksi aiempien laskentojen tietoja.  Tätäkään asiaa ei olisi välttämättä osattu 

huomioida ilman lisätutkimuksia ympäri poikkileikkausta. 

Työn tavoitteita ja rajauksia jouduttiin muutamaan työn aikana, koska projektin, josta 

diplomityö tehtiin, aikataulut ja tarkasteltavat asiat muuttuivat. Alun perin tarkoituksena 

oli vertailla esikuormitetun penkereen ja pilaristabiloinnin soveltuvuutta ja 

teknillistaloudellista eroa. Projektilla päädyttiin kuitenkin tarkastelemaan vain 

esikuormitusvaihtoehtoa, jonka vuoksi aihetta rajattiin parametrisoinnin suuntaan.  

. 
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Laskennassa olisi voitu huomioida tarkemmin maakerrosrajojen muodon muutoksen 

vaikutusta ja tehdä siitä erilaisia variaatioita. Myös pohjaveden sijainnin merkitystä 

laskennassa olisi voinut tarkastella. Jatkossa olisi hyvä tutkia vielä enemmän 

kuivakuoren, leikkauslujuuksien ja maakerrosrajojen muodon merkityksestä 

stabiliteettilaskennassa. Painumien laskennassa olisi voinut vielä tarkemmin selvittää 

lähtötietoja muiden laskentapoikkileikkausten tutkimuksista ja vertailla esimerkiksi CV-

arvojen merkitystä painuma-aikaan.  

Koerakennetta pilaristabiloinnille on tehty projektin muilla alueilla ja niistä saatujen 

tietojen perusteella pilaristabilointia tehtäisiin 600 mm pilarilla. Käytettävät sideaineet, 

pilarin paksuudet ja asetelmat tietenkin suunniteltaisiin koepengertä varten, joista sitten 

valikoituisi lopulliseen käyttöön oikea yhdistelmä. Mikäli pilaristabilointikaan ei 

onnistuisi tällä osuudella, voitaisiin uusi raide perustaa paalulaatalle. Lähtökohtaisesti 

paalulaataksi valikoituisi sienilaatta sen edullisuuden ja yleisyyden vuoksi. 
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8 YHTEENVETO 

Tavoitteena oli löytää vaihtoehtoinen pohjanvahvistusratkaisu HERI2 projektin 2. 

vaiheen suunnittelussa esitetylle paalulaatalle. Alun perin paalulaatan tilalle esitettiin 

pilaristabilointia ja sille koerakennetta. 

Suunnittelussa otettiin huomioon 2. ja 3. vaiheen suunnitelmat, ja mietittiin 

suunnitteluvaiheiden toteutettavuutta erilaisilla vaihtoehdoilla, ja missä järjestyksessä 

niitä olisi järkevintä tarkastella. Suunnittelussa oli iso rooli maakerrosrajoilla ja erityisesti 

paksulla savisella pehmeiköllä sekä maakerrosten parametrisoinnilla. Suunnitteluohjeet 

olivat myös päivittyneet aiemman suunnitteluvaiheen jälkeen.  

Geosuunnittelussa on tyypillistä, että pohjatutkimuksia kohteesta on suunnittelijan 

tarpeeseen liian vähän. Tässä projektissa haluttiin tarkkailla olemassa olevien tutkimusten 

laatua ja varmistaa, että laskenta voidaan tehdä tarpeeksi laadukkailla parametreilla. 

Tämän vuoksi uusia tutkimuksia ohjelmoitiin olemassa olevien tutkimusten lisäksi 

huomattavasti enemmän kuin normaalisti. Tämä auttoi varmistamaan käytettäviä 

mitoitusarvoja, mutta se herätti myös jonkin verran kysymyksiä ja pohdintaa niistä, koska 

tutkimustulokset eivät aina olleet keskenään yhteneviä.  

Suunnittelun päämääränä oli selvittää sopivia pohjavahvistusratkaisuja, joista voitaisiin 

tämän jälkeen tehdä koerakenne ennen rakennussuunnittelun alkamista. Koska 

stabiliteetti- ja painumalaskentatulokset vaikuttivat kohtuullisen lupaavilta maanvaraisen 

penkereen rakentamisen kannalta, päädyttiin tätä vaihtoehtoa taloudellisuuden vuoksi 

tarkastelemaan vaihtoehtona pilaristabiloinnille. 

Erityisesti painumalaskentaa varten tehdyissä ödometrikokeiden tutkimustuloksissa 

havaittuun laadullista vaihtelua koetuloksissa. Haasteeksi arveltiin esimerkiksi 

kuivakuorikerrosta ja kuivakuoren suurta leikkauslujuutta. Toisinaan epäonnistuneet 

koetulokset johtuvat tapahtuvista virheistä näytteenotossa. Tämän vuoksi mitoitusarvoja 

on arvioitu myös toisista poikkileikkauksista saaduista tutkimustuloksista tai arvioitu 

maakerroksen muiden parametrien perusteella.  
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Diplomityössä saatujen laskentatulosten perusteella suunnitellaan maanvarainen 

koerakenne. Koerakenteen seurannan perusteella päätetään, jatketaanko suunnittelua 

edelleen koerakenteen mukaisesti vai muutetaanko suunnitelmia pilaristabiloinnille tai 

paalulaattarakenteelle. 
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