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Suunnittelijan odotukset
pohjatutkimuksilta
• Luotettavuus
• Myös detaljeista raportointi
• Tärkeä sisällyttää eteenpäin menevään kairausdataan niin paljon

kuin mahdollista data, ei erillisiä viestejä. Muuten tieto hukkuu.
• Yhteistyö – poikkeamista ja odottamattomista tapahtumista

raportointi tai yhteydenotto.
• Yhteystiedot kairauksiin.
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Lähtötietojen määrittäminen

• Perinteinen tapa määrittää lähtötiedot on jakaa maaperä kerroksiin
ja arvioida kullekin kerrokset sille ominaisuudet, ns. ominaisarvot

• Jos ominaisuus riippuu syvyydestä, jaetaan maaperä lujittuviin
kerroksiin.

• Maaperä minimilujuusarvoa voidaan arvioida vallitsevan
jännityksen perusteella.

• Joskus lujuus voi olla tätä arvoa pienempi, silloin on aihetta miettiä
syitä esim. paineellinen pohjavesi, tärinä, ….
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Lähtötietojen tulkinta
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20.9.2010
Luento3

Kuivakuorisavi

Moreeni / kova pohja

Savi1

Savi2

Savi/siltti

g=14 kN/m3,
su=10 kN/m2

g=15 kN/m3,
su=14 kN/m2

g=17 kN/m3,
su=25 kN/m2

g=17 kN/m3,
su=25 kN/m2

Ominaisuudet:



Puristin-heijarikairaus
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Bjerrumin menetelmä
Toisissa kairauksissa
negatiivisia alaspäin
pieneneviä lujuuksia.
Kärkivastus ei
luotettava!

Kärkivastus syvyysvälillä 2- 4 m:
vuonna 2014:    0 – 0,2 MPa
vuonna 2013: 0,9 – 1,7 MPa.
Erot siis noin 10 kertaiset

v. 2014
v. 2013

Teoreettinen minimiarvo



Puristin – heijarikairaukset jatkoa
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Vääntömomentissa vikaa? Kitkaa?

Mikä vääntömomentissa vikana?

Nollaus oikein?



Huomautusten (tai niiden puuttumisen)
merkitys
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Siipikairausten luotettavuus,
ratapoikkileikkaus

10.10.2017

Teoreettinen minimi 4 m syvyydellä 8-9 kPa, kuvaa ”normaalia”
suomalaista geologiaa. Tämä alittaa merkittävästi sen.



Siipikairaus
Miten kairaus on toteutettu?
• Onko tehty suojaputki täytteen läpi?
• Entä onko maa häiriintynyt?
• Mistä mittaus on tehty? Maanpäältä tai siiven päältä? Tankokitka?
• Etäisyys edellisiin pisteisiin?
• Onko oikea siiven pyöritysnopeus?
• Oikea kalibrointikerroin (vastaako käytettyä siipeä)?
• Laitteiston huolto ja kalibrointi
• Onko mittaustulos todellinen – voiko tällaisia geologisia muodostelmia

olla? Syyn selvittäminen, jos on syytä tätä epäillä.
• Onko kairaus oikeassa paikassa?
• Lisätutkimustarve 10.10.2017
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Siipikairaukset
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Iso tankokitka ja
suuri kulma
45deg?

Piste #355

Huippulujuus?Uudet suoritusluokat standardin mukaan:
Minimiluokka FV2 (tai FV1)!
Vaikea keksiä tapausta, jossa Suomessa on
perusteltua käyttää huonompaa luokkaa!



Mikä on väärin: siipikairaus, CPTU vai
HP? (Pohjanmaa, saSi)
S-DO = HP, FVT = siipikairaus
Kaksikymmenkertainen ero ei voi olla oikein!
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CPTU - kairaukset

• Kohteessa 6 – 10 CPTU kairausta.
• Kaikki antoivat samaa suuruusluokkaa olevia (arvioiden mukaan

liian suuria) tuloksia.
• Onko tallentimessa käytetty oikeaa tunnusta tai koodia?
• Samantapaisia virheitä useammassa kohteessa.

• Tulosten tarkistaminen ennen toimittamista eteenpäin.

10.10.2017
13



Tilastolliset menetelmät

• Eurokoodi salli tilastollisten menetelmien käytön.
• Näiden menetelmien käyttö lisääntyy lähitulevaisuudessa.
• Menetelmästä on esitetty periaate esim. ”Luotettavuuden arviointi

ja riskienhallinta geoteknisessä suunnittelussa” LiVi julkaisu
44/2016

• https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2016-
44_luotettavuuden_arviointi_web.pdf
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Kimola, ylävirta koottu aineisto
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Huokospainemittaukset
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Näytteenotto SFS-EN ISO 22745-1

• Standardin mukaan näytteenotto-ohjelmassa tulisi kertoa
näytteenoton tarkoitus, näytteenottoluokka ja suunniteltu
näytteenottomenetelmä.

• Suomessa, kun näytteistä määritetään muodonmuutos- ja
lujuusominaisuudet, tarvitaan ylintä näytteenottoluokkaa A ja 1
laatuluokkaa laboratoriossa.

• Tarkoittaa, että näytteenottoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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Esimerkkejä häiriintymättömien
näytteiden laadusta
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”Häiriintymätön” näytteenotto
Laiha savi / siltti
• Häiriintynyt näytteenotto ei ole helppoa!
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Tässä kohteessa 6 ödometrikoetta
epäonnistui kokonaan heikkojen näytteiden
takia! Eli 6/11 = 55% epäonnistui.
Muissakin tulokset saattoivat olla häiriintyneitä, mutta kokeet
pystyttiin tekemään.
Kokonaisputkien määrä ei ole tiedossa.



Ödometrikoe-
tulokset
häiriintyneestä
näytteestä
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Tällaisesta näytteestä on
mahdoton määrittää luotettavasti
parametreja.
Laskelmien perusteella painuma-
arvio yliarvioi painuman jopa
nelinkertaisesti.



Samassa hankkeessa noin 5 – 10 km
päässä otettiin myös häiriintymättömiä
näytteitä ajan kanssa

• Tällä kertaa näytettä otettiin 37 STII putkea.
• Näistä kuivakuorisavinäytteet olivat häiriintyneitä ( 2 kpl)
• Vajaita putkia 4 kpl
• Muuten epäilyttäviä – ei siis tehty kokeita – oli 2 kpl
• Kokonaan epäonnistuneita oli siis 9/37 kpl = 24%
• Määritetyt parametrit eivät ole suoraan verrannollisia toisiinsa – on

käytetty eri koemenetelmiä.

• Huonolaatuiset näytteet aiheuttavat ylivarovaista suunnittelua ja jopa
menetelmien vaihtamista toisiin – yleensä kalliimpiin. Siksi huolellinen
näytteenotto on hyvin tärkeä suunnittelun kannalta.
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Perniön tulokset - häiriintyneisyys
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• Punaiset tulokset
hyvälaatuisista näytteistä

• Katkoviivat rakennetut näytteet
(min. arvo)

• Sininen vähän häiriintynyt: ero
esikonsolidaatiojännityksessä
noin 15 kPa (vastaa noin 750 mm
kerrosta täytemaata)



Toimenpiteet ja johtopäätökset
• Kaluston huolto ja kalibroinnit kuntoon.
• Suunnittelijalla ei ole aina aikaa kyseenalaista tuloksia tai

ainakaan teettää uusia, joten tulosten tulee olla luotettavia.
• Tulosten tarkistaminen ennen toimittamista eteenpäin!
• Tiedot kairausyrityksestä ja kairaajasta joka kairaukseen.
• Häiriintymätön näytteenotto tulee aina tehdä huolella ja näytteen

häiriintymistä välttäen – riittävä aika näytteenotton.
• Myös näytteiden säilytys, kuljetus ja muu käsittely on tehtävä

huolella.
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Kiitos mielenkiinnosta!
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