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1 Työraportin laadinta (1/3)
 pohjatutkimusten toimittamisen lisäksi pohjatutkimuskonsultin on laadittava työraportti

 raportti laaditaan pohjatutkimustöiden valmistuttua

 raportin laatimisesta vastaa pohjatutkimuskonsultin vastaava asiantuntija
• pätevyysvaatimukset:
‒ alaa koskeva ylempi korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä vähintään 3 vuoden työkokemus alalta
‒ alaa koskeva ammattitutkinto ja vähintään 5 vuoden työkokemus alalta

 vastaavan asiantuntijan tulee pystyä:
• ymmärtämään tutkimusohjelman tavoite
• valvomaan päteväksi osoitettujen käyttäjien työtä
• varmistamaan kenttä- ja laboratoriotutkimuksissa laadittujen pöytäkirjojen laatu ja oikeellisuus, erityisesti 

tuloksiin vaikuttavat poikkeamat
• laatimaan pohjatutkimusten työraportti
• esittämään lisäasiantuntemuksen hankkimista
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1 Työraportin laadinta (2/3)
 työraportin laadinnassa ja tulosten tulkinnassa sovelletaan standardia                                                       

SFS-EN 1997-2. Geotekninen suunnittelu osa 2: Pohjatutkimukset ja koestus
• Liikenneviraston ohje 10/2015 ”Geotekniset tutkimukset ja mittaukset” toimii Eurokoodin 1997 osan 2 

soveltamisohjeena. Tämä ohje LO 10/2015 on määräävä tutkimusten ja mittausten ohjelmoinnin, toteutuksen ja 
dokumentoinnin osalta kaikissa Liikenneviraston ja ELY-keskusten infrahankkeissa.

 Helsingin kaupunki edellyttää pohjatutkimustöiden työraportin laatimista, mutta muiden kaupunkien ja kuntien 
osalla käytäntö vaihtelee

 työraportti toimii tutkimuksiin liittyvien havaintojen raportointi- ja arkistointivälineenä suunnittelijalle ja tilaajalle

 työraportin avulla välittyy tieto seuraavien vaiheiden suunnittelijoiden käyttöön (TEKLA-tiedostossa ei välttämättä 
siirry kaikki olennainen tieto)

 työraportilla varmistetaan, että pohjatutkijan vastuulla oleville kolmansille osapuolille aiheutuneiden vahinkojen 
korvaus- ja muut velvoitteet on hoidettu
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1 Työraportin laadinta (3/3)
 raportointi on osa pohjatutkimuskonsultin itselleluovutusta ja laadunvarmistusta

 raportin laadinta ei korvaa pohjatutkimusten toteutuksen aikana tapahtuvaa vuorovaikutusta (yhteydenpitoa) 
pohjatutkijan ja geosuunnittelijan välillä

 tehtyjen pohjatutkimusten raportointi on tapahtunut varsin pitkään puhtaasti kairaustulosten sähköisenä siirtona, 
vaikka raportointivelvollisuus on ollut voimassa vuodesta 2008 lähtien
• laadituissa tutkimusohjelmissa ei ole vaadittu raportointia
• raportoinnin on pelätty aiheuttavan työmäärän kasvua ja kustannusten nousua    

 Työraportin sisältörunko on esitetty kappaleessa 2.
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2 Työraportin sisältörunko (1/4)
 Pohjatutkimusten työraportin ohjeellinen sisältörunko (LO 10/2015, kappale 8.4) :

 1. Yleistiedot:
• Projektin virallinen nimi ja sijainti
• Työ- tai projektinumero
• Toimeksiantaja
• Pohjatutkimuskonsultti ja mahdolliset alikonsultit
• Raporttiin sisältyvät tutkimusohjelmat

 2. Työn vastuuhenkilöt ja heidän vastuualueet:
• Pohjatutkimuskonsultin vastuuhenkilö yhteystietoineen
• Vastaavat asiantuntijat yhteystietoineen ja heidän vastuualueensa
• Vastuulliset käyttäjät yhteystietoineen sekä heistä kairauspöytäkirjoissa ja sähköisissä tulostiedostoissa käytetyt tunnisteet

 3. Tiedot käytetyistä laitteistoista:
• Laitteiden merkki, malli ja numero (erityisesti CPTU, SI)
• Laitteista käytetyt tunnisteet tutkimuspöytäkirjoissa ja tulostiedostoissa
• Tiedot laitteiden tarkastuksista ja kalibroinneista
• Menetelmäohjeissa koetulosten raportoinnissa edellytetyt tiedot, jotka eivät käy ilmi koetulospöytäkirjoista
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2 Työraportin sisältörunko (2/4)
 4. Tiedot kairausten ja kokeiden tekemisestä:

• Hankkeen aikana vallinneet sääolosuhteet
• Paineellisen pohjaveden esiintyminen
• Muut olosuhdehavainnot, esim. kivisyys, lohkareisuus, kallion laatu (ehjyys, rikkonaisuus), etc
• Tiedot kairausreikien täyttämisestä, mikäli sitä on edellytetty tai se on ollut tarpeen
• Kaikki pohjatutkimusohjelmaan sekä toimitettuun aineistoon tehdyt korjaukset ja muutokset
• Kaikki aineistoa koskevat rajoitukset (esim. merkityksettömät, riittämättömät, epätarkat tai ristiriitaiset koetulokset)
• Poikkeamat voimassa olevista menetelmäohjeista

 5. Mittaukset sekä kaapeli- ja muut näytöt:
• Mittausten tekijät
• Käytetyt kiintopisteet
• Näytön päivämäärä ja näytön antaja

 6. Työtä varten haetut luvat ja pidetyt katselmukset:
• Liikenne
• Maanomistajat
• Johdot ja kaapelit
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2 Työraportin sisältörunko (3/4)
 7. Käytetyt liikennejärjestelyt:

• Hyväksytyt työnaikaiset liikennejärjestelyt

 8. Tutkimustyön aikaiset vahingot:
• Kolmansille osapuolille aiheutettujen haittojen ja vahinkojen vahinkoilmoitukset
• Ympäristövahingot

 9. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista

 10. Tiedot tutkimusaineiston säilytyksestä ja luovutuksesta:
• Missä alkuperäinen aineisto säilytetään (tulokset, näytteet, ym. materiaali)
• Kenelle aineisto on luovutettu ja milloin
• Luovutus GTK:lle Liikenneviraston hankkeissa
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2 Työraportin sisältörunko (4/4)
 Työraportin liitteissä esitetään:

• koekuoppatutkimukset
• pohjavesiputkikortit
• kaivokortit
• seurantamittauslaitteiden asennustiedot (inklinometri, huokospaine, painumalevy yms.)
• laboratoriokoetiedot (näytelomakkeet, ödometrikoetulokset, 3-aksiaalikoetulokset) ja näistä tarvittaessa tutkimusselostukset
• korroosionäytetutkimusten tulokset
• stabiloitavuuskokeiden tulokset ja testausselostus
• em. liitteiden liittämisestä työraporttiin on hyvä sopia hankekohtaisesti, olennaista on kuitenkin se, että tieto arkistoidaan ja se 

siirtyy suunnittelijalle tai seuraavan vaiheen suunnittelijoiden käyttöön
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3 Havaintoja työraporteista (1/2)

 Työraportteja on koottu 15 kpl eri pohjatutkimuskonsulteilta. Ne on käyty läpi tätä esitystä varten ja seuraavassa 
muutamia havaintoja niistä:
• Näytteenotto: millä näytteenottimella näyte otettu, näytteenoton onnistuminen (häiriintymättömät näytteet, pysyykö putkessa, 

epäilläänkö näytteenoton häiriintyneen) / useimmissa raporteissa näytteenottotapa ja näytteenottoluokka on kuvattu, mutta 
ainoassakaan ei ollut kuvausta näytteenoton onnistumisesta

• pohjatutkimusohjelmaan ja aineistoon tehdyt muutokset ja korjaukset (tämä asiakohta oli hyvin kirjattuna):
‒ kaikissa raporteissa ei ollut mainintoja poikkeamista tai sitten ilmeisesti tutkimukset oli tehty alkuperäisen tutkimusohjelman 

mukaan 
‒ muutamassa raportissa oli liitteenä tutkimuspisteiden teoreettiset koordinaatit ja toteutuneet koordinaatit => poikkeama ja 

muutoksen syy sekä miten muutoksesta sovittu
‒ muutamassa raportissa oli referoitu pohjatutkimuskonsultin ja suunnittelijan välillä käytyä keskustelua (puhelin / email) 

tutkimuspisteiden siirroista tai niiden kokonaan pois jättämisestä erittäin tarkkaan
‒ osaan raportteja on kirjattu muutokset tutkimustavoissa, esim.:
‒ koekuoppakaivulla otettavaksi määrätyt näytteet on otettu porakoneen putkinäytteenottimella
‒ osa ohjelmoiduista puristinheijareista tehty painokairauksina
‒ porapiste tehty tärykairauksena 
‒ yleensä tutkimustapamuutokset on kirjattu sovituiksi suunnittelijan kanssa
‒ muutoksista (ainakin kustannuksiin vaikuttavista) tulee informoida tilaajaa / työn maksajaa ennen työn suoritusta.
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3 Havaintoja työraporteista (2/2)
 alkuperäisen aineiston säilytys / kaikissa kirjattuna
 kenelle luovutettu / kaikissa kirjattuna
 toimitus GTK:n arkistoon (Liikenneviraston ja ELY:n hankkeet) / osasta puuttuu maininta toimituksesta; muutamassa 

työraportissa on kirjattuna saatu kuittaus talletuksesta GTK:n ylläpitämään pohjatutkimusrekisteriin
 tutkimustyön aikaiset vahingot / kirjattu kaikkiin tai todettu, että työnaikaisia vahinkoja ulkopuoliselle (kolmansille 

osapuolille) ei ollut. Niissä tapauksissa missä oli ollut kaapeli- / johtovahinkoja, oli menettelykuvaus (vahingon syy) ja 
jatkotoimenpiteet (korjaus ja korvaussopimus).

 painokairauksissa käytetty tankokoko mainittu vain parissa raportissa (22 mm / 25 mm) => vaikutus tuloksiin
 maininnat liitteistä puuttuivat useista työraporteista 
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4 Työraportointiin liittyviä huomioita ja esitystarpeita (1/8)
 Painokairaus tankokoko 22 mm CEN ISO/TS 22478-10 standardin mukaan

• käytetään monasti 25 mm tankoja ja tästä tulisi olla maininta työraportissa
• 25 mm tankojen käyttöä on perusteltu sillä, että 22 mm tangot ”napsuvat poikki” herkemmin
• Tankokoolla on vaikutus painokairaustuloksiin (henkilökohtainen muisto 1980-luvulta moottoritiehankkeesta Riihimäki P – Virala

rakennussuunnitelmasta) 
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4 Työraportointiin liittyviä huomioita ja esitystarpeita (2/8)
 Stabilointikokeet ohjeistus ja raportointi

• Syvästabiloinnin laboratorio-ohje, 4.7.2017 (draft) tulee olemaan uuden tekeillä olevan Liikenneviraston ohjeen 
”Syvästabiloinnin suunnittelu” liite ja tästä ohjeluonnoksesta alla muutama ote:
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4 Työraportointiin liittyviä huomioita ja esitystarpeita (3/8)
• mikäli kohteessa on tehty stabilointikokeita, laaditaan stabilointinäytteistä testausselostus, joka liitetään pohjatutkimusten 

työraportin liitteeksi. Testausselostuksen sisältö on kuvattu ohjeluonnoksessa.

 CPTU-kairaus

 tutkimusohjelmassa esitetään CPTU-kairaukselta vaadittava käyttöluokka KL
 CPTU-kairauksista on laadittava ohjeen LO 10/2015 liitteen 4 (sivu 6) mukainen raportti, ks. sivu 5/8

• Sähköisessä materiaalissa tulee esittää Infraformaatissa (tarvittaessa kommenttirivejä käyttäen) tiedot CPTU-kärjestä, kärjen 
pinta-alavakiot (a ja b), suodatintyyppi, kärjen tyyppi, alkunolla- ja loppunollalukemat kilopascaleina, käyttöluokan toteutuminen 
(alla malli toteutuneesta kohteesta):

• TX  Geomil Eguipment valmistaman kärjen numero: GC10CFIIP.C14455 
• TX Kärjen korjausvakiot a=0.8 b= 0 
• TX Rakosuodatin
• TX   KÄRJEN KUORMITUSANTURI_1 TON  
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4 Työraportointiin liittyviä huomioita ja esitystarpeita (4/8)
• TX   ALKUNOLLAT:
• TX     VV=19.80. 19.80kPa (vaippavastus fs)
• TX     KV=0.235. 235kPa (kärkivastus qc)
• TX     HP=61.09. 61.09kPa (huokospaine u2 (kartion takaa mitattu))
• TX     A=11.05.06 (klo ?)
• TX   LOPPUNOLLAT:
• TX     VV=19.78. 19.78kPa (vaippavastus fs)
• TX     KV=0.238. 238kPa (kärkivastus qc)
• TX     HP=60.08. 60.08kPa (huokospaine u2 (kartion takaa mitattu))
• TX     A=11.21.23 
• TX Kärkivastuksen käyttöluokka KL1 (käyttöluokka tarkistettu 0-lukemien poikkeaman ja kärkivastuksen mittaustarkkuuden mukaan ja verrattu 

käyttöluokan vaatimuksiin eli toteutuuko ohjelmassa tavoiteltu käyttöluokka)
• TX Vaippavastuksen käyttöluokka KL1 (käyttöluokka tarkistettu 0-lukemien poikkeaman ja vaippavastuksen mittaustarkkuuden mukaan ja verrattu 

käyttöluokan vaatimuksiin eli toteutuuko ohjelmassa tavoiteltu käyttöluokka)
• TX Huokospaineen käyttöluokka KL1 (käyttöluokka tarkistettu 0-lukemien poikkeaman ja huokospaineen mittaustarkkuuden mukaan ja verrattu 

käyttöluokan vaatimuksiin eli toteutuuko ohjelmassa tavoiteltu käyttöluokka)
‒ mittaustarkkuus = laitetoimittajan ilmoittaman kalibrointisertifikaatin mukainen mitattavan suureen (qc, fs ja u2) maksimivirhe mittausalueella
‒ käyttöluokan vaatimukset kunkin mitattavan parametrin osalta on esitetty Liikenneviraston ohjeessa LO 25/2015 CPTU-kairauskokeen

käyttäminen liikenneväylien pohjatutkimusmenetelmänä
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4 Työraportointiin liittyviä huomioita ja esitystarpeita (5/8)
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4 Työraportointiin liittyviä huomioita ja esitystarpeita (6/8)
 siipikairaus

• tutkimusohjelmassa esitetään vaadittava käyttöluokka FV
• työraportissa esitetään siipikairausten suorittamisen käyttöluokka
• laadittava ohjeen LO 10/2015 liitteen 5 (sivu 4) mukainen raportti
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4 Työraportointiin liittyviä huomioita ja esitystarpeita (7/8)
 siipikairauksissa leikkauslujuuden tulkintaan liittyy ongelmia, jotka nousevat esiin usein vasta suunnitteluvaiheessa 

(vaatisi jo tutkimustyön aikana suunnittelijalta aktiivista otetta ja yhteydenpitoa pohjatutkijaan)
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4 Työraportointiin liittyviä huomioita ja esitystarpeita (8/8)
 pohjavesiseurannat

• pidempiaikaisista seurantamittauksista sopiminen on saatava tutkimusprojekteihin mukaan tai niistä on laadittava erilliset 
seurantaohjelmat. Mikäli eri suunnitteluvaiheiden välissä on pidempi aikaväli, on harkittava seurantamittausten jatkamista myös 
suunnitteluvaiheiden välissä.

 3-aksiaalikokeet
• laadittava testausselostus

 yhteydenpito
• pohjatutkimustöiden työraportti ei korvaa kokonaan työaikaista yhteydenpitoa suunnittelijaan eli mikäli suunnittelija on mukana 

tutkimusvaiheessa niin yhteydenpitoa ei saa laiminlyödä tai unohtaa
• omat haasteet hankkeissa missä suunnittelija ei ole mukana tai suunnittelijaa ei ole vielä valittu hankkeeseen
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5 Kokemuksia ja mielipiteitä pohjatutkimusten työraporteista

 KOKEMUKSET JA MIELIPITEET:

 Pohjatutkimuskonsultit

 Suunnittelijat

 Tilaaja
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6 Raportin malleja
 Alla olevat raportit on erillisinä:

• 1. Hyvinkää – Riihimäki välityskyvyn nosto 2. vaihe (raportti Geotek Oy, tilaaja Liikennevirasto)
• 2. Keski-Pasila ratapiha (raportti GeoUnion Oy, tilaaja Helsingin kaupunki)
• 3. Mt 640 parantaminen, Vuonteensalmen sillan kohta, Laukaa (raportti Suomen GPS-Mittaus Oy, tilaaja ELY) 
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LOPPU !

Kiitos mielenkiinnosta !

 Arto Keski-Opas
 projektipäällikkö
 Geotekniikka
 +358 20 747 6097 | tel.
 +358 40 821 2033 | mobile
 arto.keski-opas@sito.fi

 Sito
 Tuulikuja 2, 02100 Espoo
 +358 20 747 6000 | vaihde
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