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Tutkimus
• Kirjallisuusselvitys + laskentaosuus

(115 lähdettä)
• Haastattelu (Jeroen Dijkstra, Cofra B.V)

Tavoite
• Käyttö pohjavahvistusmenetelmänä
• Koekohteen toteutuksen suunnittelu
• Kahden analyyttisen käsinlaskentamenetelmän

vertailu
• Hansbo (1981) vs. Rujikiatkamjorn ja Indraratna (2009)

• GeoCalc ja Plaxis laskenta + painumavertailu
• Kustannusarvio
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Perinteinen vakuumikonsolidointi
• Pohjavahvistusmenetelmä kehitetty pystyojituksesta vuonna 1952
• Paine-ero poistaa vettä ja kaasuja  maa vahvistuu
• 70-90kPa alipaine ≈ 4-5m ylipenger
• Alipaineen yhdistäminen pengerkuormituksen kanssa vähentää

stabiliteettiongelmia
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Vakuumikonsolidaatio +
1. Dynaaminen tiivistäminen
2. Kuumentaminen
3. Elektro-osmoosi
4. Paineilma

, mutta kutenkin…
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Edut ja haitat kalvoton menetelmä
+   Ei tarvetta kalvolle, reunaojille eikä hiekkaojituskerrokselle

 Rakennusaika lyhenee

+   Stabiliteetti
+   Mahdollista tehdä myös vedenalaisena
+   Alueet, jotka jaetaan pienempiin osiin
+   Ylipenger + mahdollisten vuotokohtien korjaus
+   Jos päällimäinen maakerros on hyvin vettä läpäisevä

- Alipaineen suuruus noin 60 kPa (toisaalta ~50 kPa optimaalinen, 
kun poistoletku 18mm)

- Pystojan liittimien irtoamisriski (suuret muodonmuutokset)
- ch määrittäminen haastavaa



13



14

1. Arvioidaan käyttöaikaiset (lopulliset) kuormat ja lasketaan kuormista 
aiheutuvat jännitysmuutokset määritetyissä maakerroksissa

2. Mitoitetaan vakuumikonsolidointi eri pystyojaväleillä, kuormitusajoilla ja 
kuormilla.

3. Arvioidaan lopullisen kuorman aiheuttama painuma.

4. Tarkistetaan työnaikainen stabiliteetti

Koekentän mitoitus
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Analyyttiset käsinlaskennat

Pystyojaväli [m] (Suunniteltu k/k = 0,80 m)

Laskentamalli Hansbo (1981) Rujikiatkamjorn ja Indraratna (2009)

Laskettu k/k (ch = 3,0) [m] 1,43 1,60

Laskettu k/k (ch = 1,4) [m] 1,05 1,18

Kokonaispainuma:

1 m työpenger + 50 kPa alipaine

690…750 mm 250 päivässä, kun pumppaus lopetetaan 147 päivän kohdalla.

GeoCalc ja Plaxis 2D
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Pohjavahvistusmenetelmä Kokonaiskustannus

Kalvoton vakuumikonsolidointi (BeauDrain-S) (k/k = 0,8 m) 252 500 €

Pilaristabilointi (k/k = 1,0 m) 370 000 €

Paalulaatta 525 000 €

• Koekentälle 50 m x 50 m

• Ei otettu huomioon alueen tulevia noin 0,7 metrin rakennekerroksia

• BeauDrain-S yksikköhinnat, Cofra B.V.
• Sisältää 1 m paksun työtason, pystyojat ja liittimet

• Pilaristabilointi ja paalulaatta (Fore 10.10.2017)

Kustannusarvio



• Sopiva ja tehokas menetelmä Luhtaanmäen koekohteeseen
• Kokonaispainuma 690…750 mm 250 päivässä

• Kun  alipaineen pumppaus lopetetaan 146 päivän kohdalla

• Käsinlaskentojen perusteella pystyojaväliä voitaisiin kasvattaa 
 kustannustehokkaampaa lyhentää pumppausaikaa
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Johtopäätökset

Lisätutkimukset
• Lisäpohjatutkimukset koealueelta (𝑐ℎ ja muut parametrit)
• Herkkyysanalyysi GeoCalc ja Plaxis-laskennoille
• 3D FEM (esim. Plaxis 3D)

Lisätiedot:
lassi.ohtonen@wsp.com
Puh. +358 40 551 4975

mailto:lassi.ohtonen@wsp.com

