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16. POHJANVAHVISTUSPÄIVÄ
Torstai 23.8.2018
Avaus
Ilkka Vähäaho
pohjanvahvistustoimikunnan
puheenjohtaja
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Lyhyt historia ja lähitulevaisuus
•
•
•
•
•
•

Ensimmäinen Stabilointipäivä 2002
Sen jälkeen joka vuosi (paitsi 2005)
Tukholmassa DM’05 ja Excu Helsingissä
Okinawassa DM’09
San Franciscossa DM’15
Gdansk DM’20

Pohjanvahvistuspäivien teemoja
Syvästabilointi (Deep Mixing Method)
Massastabilointi (Masstabilization)
Keventeet (Lightweight Fill Materials)
Pystyojitus (Vertical Drainage)
Esikuormitus ja vakuumi (Pre-loading and Vacuum Consolidation)
Kivipilarit (Stone Columns)
Syvätiivistys (Ground Treatment by Deep Vibrations and Heavy Tamping)
Maainjektointi (Grouting)
Suihkuinjektointi (Jet Grouting)
Maan naulaus (Soil Nailing)
Geo- ym. lujitteet
Korroosio
Uudet tuotteet, ohjeet sekä mitoitus- ja laadunvalvontamenetelmät
Vuonna 2010 perustettu IGS-FIN chapter http://geosynt.wordpress.com/
on ottanut päävastuun aiemmin PVT:lle kuuluneesta alueesta:
Geosynteetit (Geosynthetics)
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Pohjanvahvistustoimikunta
https://sgy.fi/toiminta/toimikunnat/pohjanvahvistustoimikunta/
• Ilkka Vähäaho, Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö,
puheenjohtaja
• Asko Aalto, Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö, sihteeri
• Peter Brandt, Oy ViaCon Ab
• Juha Forsman, Ramboll Finland Oy
• Jaakko Heikkilä, Liikennevirasto
• Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto
• Kari Kuusipuro, Nordkalk Oyj
• Stefan Malm, Destia Oy
• Juho Mansikkamäki (SGY:n hallituksen edustaja), Pöyry Finland Oy,
Tampereen teknillinen yliopisto
• Ville Niutanen, KFS Finland Oy
• Tarmo Tarkkio, Skanska Infra Oy

PV-tmk:n tehtävät
• Alan kansallisen ja
kansainvälisen
kehityksen
seuraaminen ja
yhteydenpito
• Suomalaisesta
osaamisesta
tiedottaminen
• Kannanotot
pohjanvahvistusalan
kysymyksiin

• Pohjanvahvistuspäivä
Aalto-yliopisto kanssa,
jossa tarjolla alan
kansainvälistä
huippuosaamista sekä
kaikki kotimaiset alan
tahot
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Arabianranta 2001-2018

Uusi mittari vuodesta 2015
alkaen
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Liity Maa-, kallio- ja vesiperä
Facebook-ryhmään!
Maa-, kallio- ja vesiperä -Facebook-ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka ovat
kiinnostuneet maamekaniikasta, pohjarakentamisesta, kalliorakentamisesta tai
pohjavesistä sekä muista vesiasioista, kuten merenpinnan liikkeistä.
Ammattilaiset kuuluvat mm. SGY:n, MTR:n, SGS:n, IPCC:n ja vastaavien
jäseniin, mutta myös amatöörit ovat tervetulleita keskustelemaan
mielenkiintoisista aiheista. Ryhmän tarkoitus on kuitenkin olla rento ja myös
leikkimielinen, vaikka tietysti se toinen puoli totta. Vaikka tämä ryhmän on ns.
suljetturyhmä, niin jäsenet voivat sekä kutsua uusia jäseniä että hyväksyä
tähän ryhmään pyrkiviä.
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Cartoon of Natural Disaster containing different types of Geohazard_Iran_GSI

Antoisaa päivää ja
osalle myös iltaa!

Merellinen Helsinki
Ajantasatietoa Helsingin lähivesistä

Ilkka Vähäaho
23.8.2018
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http://meri.hel.fi
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Turvalliset rakentamiskorkeudet -kartasto
• Punaiset pisteet perustuvat
mittauksiin.
• Siniset pisteet ovat laskettuja
arvoja.
• Huomioitu pysyvä vedenpinnan
nousu ja aaltoiluvara (rannikon
läheisyydessä)
• Suuret erot myös paikallisesti:
vertaa esim. Ahdinaltaan
pohjukka (+4,53) ja
Ahdinaltaan etuosa (+3,81).
• Ahdinaltaan pohjukan turvallinen
rakentamiskorkeus:
 v. 2020 (+3,72)
 v. 2050 (+3,83)
v. 2100 (+4,53)

https://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Poijut.html
tai osoitteen www.geotekniikka.fi kautta
Aaltopoiju ”Buli”
Suomenlinnan
edustalla
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Etusivu
Sivuston sisältöä mm:
• Aaltomittaukset
ja 2 vrk ennusteet
• Aaltomittaukset 14
vrk ja avoimen datan
kautta pitkä
mittaushistoria
• Tuulimittaukset
• Veden
lämpötilamittaukset
• Ohjeet
tekstiviestipalveluun
• Mittausasemat
kartalla
• Aaltokartta
• Aallokkokamera
• Termistön selitteet

http://meri.hel.fi

Suomenlinna 2+2 vrk
Kuvaajasta käyvät ilmi:
• Aallokon suunta nuolena
• Merkitsevä aallonkorkeus
• Aallonpituus
• Veden (pinta)lämpötila

Aaltomittaukset ja 2 vrk ennusteet
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http://meri.hel.fi
Ohjeet tekstiviestipalveluun

Suomenlinnan aaltotietoa voi hakea
tekstiviestillä:
• Kolme kielivaihtoehtoa (kuten myös koko
sivustolla)
• Toimii myös monissa paikoissa, joissa
netti ei toimi

http://meri.hel.fi

Aallokkokamera

Still-kuva aallokosta päivittyy
reaaliajassa. Parhaimmillaan näkyy
myös aaltopoiju Buli.
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Hankkeen hyödyt:
• Turvalliset rakentamiskorkeudet
 Varautuminen vedennousuun ja aaltoiluun (ilmastonmuutos),
merivesitulvatietous
• Merellinen Helsinki
 OSA KAUPUNKISTRATEGIAA
 Veneilyliikenteen ja vesilläliikkujien turvallisuusnäkökulma
 Saariston palvelujen kehittäminen ja avaaminen
 Avoimen datan tarjoaminen sovellusten kehittäjille (uudet työpaikat ja liikeideat?)
 Jatkoideat?
Helsingin maapinta-ala 214 km2 ja meripinta-ala 502 km2!

Merellinen Helsinki –projektin
organisaatio
•

•

Helsingin kaupunki
• Asemakaavoitus
• Kaupunginkanslia
• Kulttuuri ja vapaa-aika
• Liikenne- ja katusuunnittelu
• Maa- ja kallioperäyksikkö GEO (tilaaja)
• Maankäytön yleissuunnittelu
• Maa- ja kallioperäyksikkö GEO (tilaaja)
• Rakennusvalvonta
• Ympäristöpalvelut
Muut
• Akateemiset konsultit
• Helsingin Satama Oy
• Ilmatieteen laitos (konsultti)
• Rajavartiolaitos

20
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Kiitos mielenkiinnosta!
Hyödylliset linkit:
• http://meri.hel.fi
• https://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Poijut.html
• www.geotekniikka.fi
Lisätietoja hankkeesta antavat:
• Ilkka Vähäaho ilkka.vahaaho@hel.fi
• Jan-Victor Björkqvist jan-victor.bjorkqvist@fmi.fi
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