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LIIKENNEVIRASTON OHJEITA 14/2018

PENKEREIDEN 
STABILITEETIN 
LASKENTAOHJE

 Pohjanvahvistuspäivä 2018

 23.8.2018

 Ville Lehtonen

TAUSTAA JA AJANKOHTAISTA

• Uusi ohje Penkereiden stabiliteetin laskentaohje (LO 14/2018)

• Pääasiallinen kirjoitustyö: Ville Lehtonen (Ramboll), Juho 
Mansikkamäki (Pöyry)

• Työryhmässä myös (aakkosjärjestyksessä): Seppo Hakala (VR Track Oy), 
Jaakko Heikkilä (Liikennevirasto), Tim Länsivaara (TTY), Erkki Mäkelä 
(Liikennevirasto), Jari Nousiainen (A-Insinöörit Oy) sekä Panu Tolla 
(Liikennevirasto).

• Korvaa vanhan RHK:n ohjeen Radan stabiliteetin laskenta, olemassa 
olevat penkereet (RHK B15, julkaistu 2005)

• Ulkoiset kommentit kesällä 2018

• Tällä hetkellä viimeistelyvaiheessa, huomioidaan saadut kommentit

• Julkaisu ”mahdollisimman pian”
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• Päivitetty vastaamaan sekä vakiintunutta käytäntöä (niiltä osin kuin suotavaa) sekä yritetty 
jalkauttaa uusia tutkimustuloksia käytäntöön

• Toisaalta jätetty pois joitakin detaljeja, joita ei juuri ole hyödynnetty

• Päämääränä käyttöarvoltaan hyvä ohje, joka antaa suunnittelijoille käytännön työkaluja 
stabiliteettilaskentaan

• Ohjetta laajennettu koskemaan kaikkia penkereitä (tie-, rata- yms.; uudet ja 
vanhat)

• Leikkaukset puolestaan rajattu ohjeen ulkopuolelle

UUTTA JA ERILAISTA

1. LUKU – JOHDANTO

• Ohje synkronoitu EN 1997-1, NCCI 7, 
Rato 3, Tien geotekninen suunnittelu (LO 
13/2017) jne. kanssa

• Kuormat, varmuustasovaatimukset yms
jätetty kokonaan pois ohjeesta (viitataan 
ylemmän tason dokumentteihin)

• Osavarmuusmenettely, lisäksi suositellaan 
laskentaa kokonaisvarmuusmenettelyllä 
(erityisesti vaarallisimman liukupinnan 
sijainti)
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2. LUKU - POHJATUTKIMUKSET

• Pohjatutkimusosiota pyritty selkiyttämään
• Pyritään siihen, että ”state of practice” lähenee 

”state of artia” (realismin rajoissa)
• Se mitä edellytetään, on jo nyt realistista, mutta 

paremminkin on lupa tehdä kun menetelmät ja 
kalusto kehittyvät

• Kairausten suorittamisesta ohjeistettu mm. 
ohjeessa Geotekniset tutkimukset ja mittaukset 
(LO 10/2015)

• CPTU:n tulkinnasta katso ohjeen Liite 1
• Siipikairaus

• Pyritään antamaan työkaluja siipikairauksen 
tulkintaan ja laadun arviointiin

• Jäännöslujuuden tulkinta/määritelmä
• Tehdään käyttöluokkien 1 tai 2 kokeita
• Redusointi tehdään kuten ennenkin

2. LUKU - POHJATUTKIMUKSET

• Turpeen lujuudelle hieman 
yksinkertaistettu taulukko

• Näytteenotolle laatuluokka 1, jos 
häiriintymättömistä näytteistä tutkitaan 
lujuus- tai painumaominaisuuksia

• Ödometrikokeen vaatimuksia avattu 
aiempaa enemmän

• Näytteen laadun arviointi Lunnen
kriteerillä

• Kolmiaksiaalikokeiden tulkintaa ja 
speksaamista avattu

• Suunnittelijan pitää osata kertoa 
laboratoriolle, minkälaisia kokeita halutaan!
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3. LUKU - STABILITEETTILASKENTA

• Yritetty esittää selkeä ”työkalupakki” 
lujuuden määrittämiselle ja 
mallintamiselle

• Uutta: anisotrooppinen suljettu 
leikkauslujuus

• Mittaukset yhdistettynä korrelaatioihin

• HSU-menetelmä

• Anisotrooppisen lujuuden käyttö ei ole 
pakollista eikä sen tarkoitus ole korvata 
esim. siipikairaulujuuden käyttöä, vaan se 
on yksi uusi työkalu suunnittelijoille

3. LUKU - STABILITEETTILASKENTA
• Lamellimenetelmä edelleen pääasiallinen tapa laskea

• FEMin hyöty erityisesti monimutkaisissa tapauksissa, siirtymien 
laskennassa jne

• Suositaan vapaamuotoisia liukupintoja
• Tarkkuutta lujuuden määrittämiseen ja mallintamiseen!
• Suljetun tilan laskenta tehdään lähtökohtaisesti mitattuun ja 

redusoituun su:n arvoon perustuen, φ = 0 –laskentana
• Siipikaira, CPTU
• Isotrooppinen lujuus (= keskimääräinen liukupinnalle mobilisoituva 

lujuus)

• Jos mitattu lujuus ei ole luotettava/tarkka tai sitä ei ole tiedossa, 
lujuus voidaan myös mallintaa

• HSU-menetelmä, anisotrooppiset FEM-mallit jne
• Mitoituslaskelmissa mallien parametrit tulee määrittää mittaamalla

• Hyväksi havaittuja korrelaatioita voidaan käyttää alustavissa 
tarkasteluissa sekä täydentämään/ varmentamaan muita 
tuloksia
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3. LUKU - STABILITEETTILASKENTA

• Lujittuminen vanhan penkereen alla: 
• Ensisijaisesti mitataan, esim. CPTU penkereen läpi ja 

penkereen sivulta, lisäksi siipikairauksella penkereen sivulta 
saadaan sidottua CPTU-tulokset lujuuteen

• Lujuus penkereen alla voidaan myös arvioida 
esikonsolidaatiojännityksen perusteella (toisaalta voi olla 
helpompaa mitata lujuus suoraan…)

• Turpeen osalta ei olla paljon viisaampia kuin 
aiemminkaan…

• Lujittumisen mallintaminen laskelmissa:

3. LUKU - STABILITEETTILASKENTA

• Suljetun tilan c’-φ –laskennassa pitää olla 
tarkkana huokospaineen suhteen, yritetty 
antaa tähän vinkkejä

• Esitetään jo käyttöön vakiintunut ru’-
menetelmä maan leikkautumisen 
aiheuttaman huokospainekomponentin 
laskentaan (Länsivaara 2010)

• Suljetun tilan c’-φ’ ei kuitenkaan 
ensisijainen laskentamenetelmä
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LUVUT 4-5: POHJANVAHVISTUKSET, SUUNNITTELUVAIHEET

• Pohjanvahvistusmenetelmiä listattu ja 
viitattu asianmukaisiin ohjeisiin sekä 
hieman yleistetty näkökulmaa koskemaan 
kaikkia penkereitä

• Eri suunnitteluvaiheiden tehtävät ja 
laskennan tarkkuusvaatimukset 
tarkistettu nykyisen käytännön mukaisiksi

LIITE 1: SULJETUN LEIKKAUSLUJUUDEN TULKINTA CPTU-
KAIRAUKSESTA

• CPTU-kairauksen tulkinnan perusteet 
esitetty liitteessä 1

• Lähtökohtaisesti CPTU:n N-kärkikertoimet 
määritetään referenssisiipikairauksesta
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LIITE 2: ANISOTROOPPISEN SULJETUN LEIKKAUSLUJUUDEN 
KÄYTTÖ LAMELLIMENETELMISSÄ

• Esitetään perusperiaatteita siitä, miten anisotrooppista
suljettua leikkauslujuutta voidaan käyttää 
lamellimenetelmissä

• Ei mitenkään tyhjentävä esitys, mutta sisältää 
menettelytapoja miten asian voi hoitaa tyypillisimmissä 
laskentaohjelmissa

• Esim. lujuuden määritys kolmiaksiaalisen puristuskokeen ja 
korrelaatioiden yhdistelmällä; HSU-menetelmän käyttö 
laskentapohjalla

• Tätä lukua tukee erillinen Liikenneviraston opas Suljettu 
leikkauslujuus stabiliteettilaskelmissa – käyttö 
lamellimenetelmissä (Liikenneviraston oppaita 2/2018)

• Yleistasoisempi esitys saven lujuuteen vaikuttavista 
tekijöistä, tavoista mallintaa lujuus,

• Lisäksi tarkempi kuvaus HSU-menetelmästä ja sen käytöstä

HSU-LASKENTAPOHJA

• Ohjeen yhteyteen laitetaan saataville 
excel-pohja, joka laskee HSU-
menetelmän avulla saven anisotrooppisen
suljetun leikkauslujuuden 

• Pohjasta saa myös suoraan parametrit, 
jotka voi syöttää Geocalc 4.0:n 
maaparametreiksi

• Laskentapohjaa voidaan myös vielä 
päivittää tarpeen mukaan

• Esim. parametrien määritys eri 
laskentaohjelmiin
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LIITE 3: LASKENTA ELEMENTTIMENETELMÄLLÄ

• Perustietoa mm.:

• Hyväksi havaituista maamalleista

• Materiaaliparametreista

• Osavarmuus- ja 
kokonaisvarmuustarkasteluista

• Geometriasta ja elementtiverkosta

• Laskentavaiheiden määrittelystä

• Laskijalta vaaditaan kuitenkin perustieto 
elementtimenetelmän käytöstä, tässä ei 
tyhjentävä esitys ollut mahdollinen…

LOPUKSI…

• Ohjeeseen on koottu hyväksi havaittuja 
toimintatapoja, jotka Liikennevirasto on 
lähtökohtaisesti valmis hyväksymään omissa 
projekteissaan

• Pyritty hieman laajentamaan suunnittelijan 
työkalupakkia aiemmasta

• Ohje ei kuitenkaan lähtökohtaisesti rajoita 
stabiliteettilaskentaa tiukkaan sapluunaan – jos 
pystyy perustelemaan ohjeesta poikkeavan 
menettelytavan, voi sitä tilaajan ja suunnittelijan 
yhteisellä päätöksellä myös käyttää

• Kehitys kehittyy, ja geotekninen suunnittelu sen 
mukana


