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STABILOITAVUUSKOKEIDEN LABORATORIO-OHJEEN
TAUSTASELVITYS

• Kansalliset käytännöt eri laboratoriossa

• Kansainvälisten käytäntöjen
merkittävimmät eroavuudet

Merkittävin kansainvälinen aineisto:

EuroSoilStab, 

The Deep Mixing Method (Japani), 

Djupstabilisering (Ruotsi)

=> Ehdotukset toimintatavoiksi
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• Osin erilaisia käytäntöjä näytteen 
käsittelyn, koekappaleen valmistuksen, 
säilytyksen, puristuksen tai raportoinnin 
suhteen.

• Ei ole olemassa standardisointia 
stabiloitavuuskokeille: Maan 
puristuslujuuden määrittämisen standardia 
ollaan uudistamassa Draft ISO/DIS 17892-7: 
Part 7. Unconfined compression test. 

• Kansanvälistä tietoa on saatavilla pääasiassa 
Ruotsista ja Japanista.

• Selkeä tarve ohjeistaa laboratoriot 
tekemään merkittävät asiat samalla tavoin.

TAUSTASELVITYS
LÄHTÖTILANNE 
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LÄMPÖTILAN VAIKUTUS
SÄILYTYSAIKANA JA LUJITTUMISAJAN ALUKSI

• Lämpötilamittaukset maastossa (VR Track 
2016 ja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
1993) osoittavat, että:

• Stabiloidun maan lämpötila on lujuuden
kehityksen alussa selvästi suurempi ja
tasaantuu hitaasti vähitellen

• Säilytyslämpötilalla on merkitystä lujuuden
kehitykseen laboratoriossa

• Säilytyslämpötila on hallittava lujittumisen
aikana.
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TIIVISTÄMINEN
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• Näytteet

• Näytteiden säilytys ja sekoitus

• Maanäytteen ja sideaineen sekoittaminen

• Koekappaleiden määrä ja mitat

• Koekappaleen valmistaminen (tiivistystapa)

• Koekappaleiden säilytys

• Puristuskoe, nopeus ja laitteisto

• Testausselostuksen sisältö

STABILOITAVUUSKOKEIDEN LABORATORIO-OHJEEN SISÄLTÖ
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TESTAUSSELOSTUKSESSA ILMOITETAAN AINA

• Koestetun näytteen (runkoaineksen) tunnistetiedot kuten kairausnumero ja/tai koordinaatit tai  
näytteen numero, näytteen syvyys, kokeen numero, sideaineen nimi ja tyyppi jne. 

• Runkoaineen indeksiominaisuudet (ainakin: w, irtotiheys, pH, hehkutushäviö)

• Koekappaleen ulkomitat ja massa

• Jännitys-muodonmuutoskuvaajat

• yksiaksiaalinen puristuslujuus qu ja siitä laskettu suljettu leikkauslujuus cu kahden merkitsevän 
numeron tarkkuudella [kPa]

• Mikäli murtumista ei tapahdu alle 10 % muodonmuutoksella, ilmoitetaan, että puristuslujuus on 
tulkittu 10 % muodonmuutosta vastaavasta jännityksen arvosta

• Poikkeamat tämän ohjeen menettelyistä

• Mahdolliset muut tiedot, jotka tarvitaan koetulosten asianmukaiseen tulkintaan
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TESTAUSSELOSTUKSESSA ESITETÄÄN TARVITTAESSA

• Muut runkoaineen indeksikokeen (mm. rakeisuus)

• Koekappaleen vesipitoisuus

• Koekappaleen massasta ja ulkomitoista laskettu irtotiheys

• Muodonmuutos murtotilassa [%]

• Voima-siirtymä –datan tallennus 1 vuoden ajan (ei toimiteta tulosten mukana)

• Moduulien laskenta
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• Syvästabiloinnin laboratorio-ohjetta ei ole aiemmin ollut olemassa.

• Syvästabiloinnin suunnittelu –ohje (LO 17/2018) on tullut voimaan 1.8.2018 Liikenneviraston 
ohjeena

• Tutkimusten lopputuloksen ja geoteknisen mitoituksen kannalta on oleellista, että kaikki 
toimijat käyttävät samoja, yhteisesti sovittuja periaatteita testeissään ja raportointitavoissaan. 
Mahdolliset poikkeamat ohjeistuksesta perustellaan ja kirjataan tarkkaan ylös, jotta 
suunnittelijalla on mahdollisuus arvioida niiden vaikutusta tuloksiin.

• Yhteinen laboratorio-ohje edesauttaa tutkimustulosten vertailua myös laboratorioiden välillä ja 
lisää syvästabilointimenetelmän luotettavuutta.

YHTEENVETO


