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Kestävä yhteiskunta 
rakennetaan  
ilmastoviisaille  
perustuksille

Maalämpö ja geoterminen 
energia: vastaus ilmaston-
muutoksen torjuntaan  
ja energiantarpeeseen? 



G eotekniikkka on alana koettu konservatiiviseksi. Ehkä tästä tai aiem
min kankeasta toimikunnasta johtuen myös Geofoorin ulkoasu on pit
kään ollut turvallisen ja ehkä hieman tylsänkin näköinen. Juhlavuoden 

kunniaksi dynaamisessa viestintätoimikunnassa päätettiin uudistaa lehden 
ulkoasua nuorekkaammaksi ja muodikkaammaksi. 

Lehden kansikuvaa ideoitaessa todettiin, että geoteknisistä ratkaisuista on 
vaikea ottaa myyviä valokuvia. Julkisuudessa esitetyissä arkkitehtien kuva
sovituksissa tai yleissuunnitelmissa esitetään yleensä vain maan päällisiä 
rakenteita. Maa ja pohjarakenteet yleensä haudataan eikä niitä kukaan val
miina näe. Kaivannoista ja tukiseinistä kyllä otetaan valokuvia, mutta niissä ei 
välttämättä ole mitään näyttävää eikä yleensä ollenkaan varsinaisia maa ja  
pohja rakenteita. Toisaalta märät ja kuraset kaivannot eivät välttämättä luo 
alalle kovin ylevää kuvaa. Lehden kanteen päätettiin valita silmin havaittava ja 
toteutunut geotekninen ilmiö. Viime keväänä Tampereella sortui 1980luvulla 
rakennetun rivitalon takapiha. Sortuma on ollut laajasti esillä sanomalehdissä 
ja uutisissakin. Sortuman syitä on tutkittu ja tutkitaan edelleen. Myös ranta
radalta on löydetty sortumalonkeroita, mutta ne eivät ole silminnähtäviä.  
Lonkeroista voi lukea lisää aihetta käsittelevässä kirjoituksessa.

Tulevaisuuden aiheita valittaessa, lennokkaita ehdotuksia alan kehityk
sestä tai maa ja pohjarakenteiden kehittymisestä ei juuri ole tullut. Kukaan ei 
ole tosissaan ehdottanut kuuhun rakentamista tai taivasankkureita. Historian 
esittelyä on pidetty tärkeänä. Historian perusteella on helppo todeta, että geo
tekniikan ala on kehittynyt 50 vuodessa melkoisesti ja kehittyy edelleen. Myös 
hiilijalanjäljen merkityksen lisääntymistä on pidetty itsestäänselvyytenä. Täten 
lehteen on valittu kirjoitus geotermisestä energiasta, joka syntyy pääosin maa
pallon sisuksissa olevan radioaktiivisten aineiden hajoamisen seurauksena ja 
on kokonaan uusiutuvaa energiaa. Myös kiertotaloudesta ja päästölaskelmista 
sekä betonimurskeen käyttömahdollisuuksista on ajankohtainen ja havainnol
linen kirjoitus.

Tulevaisuudessa kilpailu osaavista tekijöistä lienee selviö. Arkkitehtien aurin
koisissa kuvasovituksissa ei juuri maa tai pohjarakenteita esiinny. TVohjel
mien perusteella syntyy ehkä kaunisteltujakin mielikuvia poliisien, lääkärei
den, kiinteistövälittäjien ja lakimiesten ammateista. Maa ja pohjarakentajien 
työtä lähinnä lienee arkeologiapainotteiset ohjelmat tai ohjelma Alaskan kul
lankaivajista, jotka asuvat kesän parakeissa ja taistelevat maanvyöryjä vastaan. 
SGY:n viestintätoimikunta on päättänyt lisätä tiedotusta alan osaajien sekä nuo
rempien tulevaisuuden tekijöiden kesken. Realityohjelmaa ei ole luvassa, mutta 
kaikkiin lukioihin jaetaan paperinen tiedote, jossa alaa esitellään. Lukiolaiset 
valitsevat jatkoopintoja lähivuosina ja valmistuvat ammatteihin noin viiden 
vuoden päästä. Nähtäväksi jää, miten alamme tulevaisuudessa tunnetaan.

Mielenkiintoista tulevaisuutta!

Mauri Kulman
Päätoimittaja

Katse tulevaisuuteen

ALKUSANAT

  Kannen kuva: Tampereella  
Asunto-osakeyhtiö 
Kaarilankulman 
kaksikerroksisen talo on  
vaarassa sortua.

Kuvaaja: Simo Laitakari 

MAURI KULMAN

Päätoimittaja
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Maalämpö ja geoterminen energia:  

vastaus ilmaston-
muutoksen torjuntaan  
ja energiantarpeeseen? 

TEKSTI: ILKKA VÄHÄAHO, HELSINGIN KAUPUNKI • KUVAT: KAI JASKARI JA SHUTTERSTOCK

Ilmaston lämpeneminen on aiheuttanut ja aiheuttaa lisääntyvässä  
määrin äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten tulvia, kuivuutta, jäätiköiden 
sulamista, merenvedenpinnan nousua, muutoksia eläinten ja kasvien 

levinneisyydessä tai jopa niiden sukupuuttoa, kasvitautien ja tuholaisten 
esiintymistä, puutetta elintarvikkeista ja juomavedestä sekä  

muuttovirtoja ihmisten paetessa näitä vaaroja. 

ILMASTONMUUTOS JA ENERGIA

T iede on osoittanut, että peruuttamattomien 
ja katastrofaalisten muutosten riskit lisään-
tyvät huomattavasti, jos ilmasto lämpenee 

yli puolellatoista tai jopa kahdella celsiusasteella esi-
teollisista ajoista (Faktatietoja Euroopan unionista – 
2020).

Helsingin kaupunki kantaa vastuunsa ilmaston-
muutoksen hillinnässä. Tavoitteena on tehdä Hel-
singistä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hii-
lineutraalisuus tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella 
tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa: liikku-
misesta ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä, raken-
nukset lämpiävät päästöttömästi, ja helsinkiläisten 
käyttämä sähkö tuotetaan päästöttömästi (Hiilineut-
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma).

Tässä artikkelissa käytetään kansanomaista termiä 
maalämpökaivo, mikäli lämpökaivon syvyys on kor-
keintaan 1 000 metriä. Yli 1 000 metriä syvistä läm-
pökaivoista käytetään termiä geoterminen energia-
kaivo. Geotermisiä energiakaivoja on edelleen kahta 
tyyppiä, jotka perustuvat joko ns. suljettuun järjestel-
mään (lämmönkeruu tapahtuu lämpökaivon sisällä tai 
putken ulkopinnalla) tai peruskallion rakoverkoston 

avulla toimivaan EGS-järjestelmään. EGS-voimalaitok-
siin liittyy aina maanjäristysriski, koska ne muutta-
vat peruskallion jännitystilaa. 

Maalämpökaivojen avulla tuotetun energian toi-
mintaympäristö on muuttumassa – viime aikoina kiin-
nostus suurien maalämpökaivokenttien sekä aikai-
sempaa syvempien energiakaivojen poraamiseen on 
merkittävästi lisääntynyt. Esimerkkeinä voi mainita 
jo toiminnassa olevan 1,3 km syvän geotermisen läm-
pölaitoksen Espoon Koskelossa ja Otaniemessä näillä 
näkymin vuoden 2021 alkupuolella toimintansa aloit-
tavan EGS-voimalaitoksen, johon kuuluu kaksi yli 
kuuden kilometrin syvyyteen ulottuvaa geotermistä 
energiakaivoa. 

Länsiväylä-lehden 20.5.2018 mukaan ”Geoter-
misen lämpölaitoksen poraukset Otaniemessä ovat 
edenneet niin syvälle kallioperään, että lämpöä on 
saatavilla riittävästi. Ensimmäinen reikä ulottuu run-
saan kuuden kilometrin syvyyteen, jossa lämpötila on 
121,5 astetta.” Lämpötila on selvästi korkeampi kuin 
mitä on aiemmin laskennallisesti arvioitu. Geotermi-
set ratkaisut mahdollistavat myös riittävän energian-
saannin tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä.
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  Periaatekuva geotermisestä ESG-voimalasta  
(Lähde: Seismologian instituutti).

Geotermisten energiaratkaisujen 
rakennuskustannukset tulevat mitä 

todennäköisimmin laskemaan,  
kun niiden osalta päästään 

joukkotuotantoon. Geotermisiin 
lämpökaivoihin sisältyy lisäksi  

monia etuja maalämpökaivoihin 
verrattuna.

ILKKA VÄHÄAHO

Yksikönpäällikkö, DI 
Helsingin kaupunki, maa- ja kallioperäyksikkö

Perinteiset maalämpökaivot ovat tällä hetkellä geo-
termisiä lämpökaivoja taloudellisesti edullisempia, jos 
verrataan niiden rakennuskustannuksia suhteessa 
niistä saatavan energian arvoon. Geotermisten ener-
giaratkaisujen rakennuskustannukset tulevat mitä 
todennäköisimmin laskemaan, kun niiden osalta pääs-
tään joukkotuotantoon. Geotermisiin lämpökaivoihin 
sisältyy lisäksi monia etuja maalämpökaivoihin ver-
rattuna. Maanalaisen rakentamisen kannalta on etu, 
jos porareikiä on vähemmän ja harvemmassa. Geoter-
minen energia ei myöskään ehdy ajan saatossa perin-
teisten maalämpökaivojen tapaan. Maalämpökaivojen 
tuotanto lasketaan yleensä 30–50 vuodelle. Viilennyk-
sen eli latauksen avulla voidaan maalämpöjärjestelmän 
elinkaarta pidentää enintään noin 17–24 vuodella. 
Saatavan lämpö/viilennysenergian ehtyminen riip-
puu tehosta, jota pumppauksessa käytetään. Oheisessa 
graafissa esitetään kaksi kilometriä syvän geotermi-
sen energiakaivon mallinnettu energiantuotanto 1 000 
vuoteen asti. Siitä selviää myös lämpökaivojen vaikutus 
toisiinsa, mikäli niitä on 30, 40, 50 tai 70 metrin etäi-
syydellä toisistaan. Yksittäisen kaksi kilometriä syvän 
lämpökaivon energiantuotanto on alkuun 800 MWh 

Kylmä 
syöttövesi

Putkitettu ja 
sementoitu 
reikäosuus

Putkittamaton 
stimuloitava 
reikäosuus

500 – 1 000 m reikäväli

Lämmennyt vesi 
pumpataan ylös

TuotantoreikäSyöttöreikä

Voimala

Tehostettu 
permeabiliteetti
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vuodessa ja vielä 1 000 vuoden kuluttua 640 MWh 
vuodessa. Jos kaksi kilometriä syviä lämpökaivoja olisi 
30 metrin välein, niin niistä jokainen tuottaisi vielä 
1 000 vuoden kuluttua teoriassa 540 MWh vuodessa. 
Geotermiset ratkaisut soveltuvat korttelikohtaisiin 
ratkaisuihin ja jopa kaupunginosakohtaisiin tarpei-
siin pääasialliseksi lämmön ja viilennyksen lähteeksi. 

Helsingissä on tarkoitus hyödyntää uusiutuvaa 
energiaa jatkossa myös alueellisesti, ei vain kiinteis-
tökohtaisesti. Tavoitteena on selvittää maalämpöön/
geotermisen energiaan perustuvat ratkaisut eri koko-
luokissa, käynnissä olevat pilottihankkeet, toteutetta-
vuuteen liittyvät riskit ja vaikutukset lämmöntuotan-
toon ja talouteen. Maalämmön/geotermisen energian 
hyödyntäminen on tarkoitus integroida osaksi maan-
käytön suunnittelua määrittelemällä alueelliset jär-
jestelmät osaksi laajempaa yhdyskuntateknistä yleis-
suunnittelua, tekemällä tilavaraukset yleisille alueille/
rasitteina tonteille, laatimalla uusiutuvan energian 
käyttöön innovoivia kaavamääräyksiä ja tontinluovu-
tuksia. Lisäksi selvitetään maanomistuksen vaikutuk-
set, operaattorikysymykset ja toteuttamisen vaiheis-
tukseen liittyvät kysymykset. Valittujen todellisten 
koekohteiden avulla pilotoidaan uusia energiaratkai-
suja toteutusta varten. Pilottikohteet sisältävät sekä 
uustuotantoa että täydennysrakennuskohteita. Tämä 
työ on osa maanalaisen yleiskaavan taustaselvityksiä 
(Helsingin maanalainen yleiskaava).  

  Kaksi kilometriä syvien geotermisten energiakaivojen kumulatiivinen 
energiantuotanto, jossa d on kaivojen keskinäinen väli.  
(Lähde: Kimmo Korhonen, GTK).

Maalämmöstä, geotermisestä energiasta 
ja lämmitysenergiantarpeesta 

 █ Maalämpö, josta käytetään myös termiä 
geoenergia, on maahan, kallioperään ja vesistöihin 
varastoitunutta aurinkoenergiaa, joka on osittain 
uusiutuvaa energiaa, mutta käytöstä riippuen silti 
ajallisesti hiipuvaa energiaa

 █ Geoterminen energia syntyy pääosin maapallon 
sisuksissa tapahtuvien radioaktiivisten aineiden 
hajoamisen seurauksena ja on siis kirjaimellisesti 
uusiutuvaa energiaa

 █ EGS-voimalaitos (Enhanced Geothermal System)  
hyödyntää geotermistä energiaa murtamalla 
peruskallion rakoverkostoa voimakkaan ylipaineis-
tuksen avulla ja saamalla aikaan vesikierron  
kylmää vettä syöttävän reiän ja peruskalliossa 
kuumennutta vettä vastaanottavan reiän välille

 █ Energiapeittoaste on maalämpökaivojen osuus 
tarvittavasta lämmitysenergiasta

 █ Suoruusporaus on menetelmä, jolla 
maalämpöporareiän taipumaa vähennetään 
käyttämällä porauksessa ohjureita

 █ 7 000 000 MWh/vuosi on Helsingin koko 
rakennuskannan lämmitystarve

 █ 1 000 000 MWh/vuosi on Hiilineutraali Helsinki 
2035 -tavoite maalämmön osuudeksi vuodesta 
2035 alkaen

 █ 120 000 MWh/vuosi on määrä, joka 
tyydyttää Helsingin keskivertokaupunginosan 
lämmitysenergiatarpeen

 █ 800 MWh/vuosi on määrä, joka tyydyttää noin 
100 kerrostaloasunnon lämmitysenergiatarpeen

 █ 20 MWh/vuosi on määrä, joka tyydyttää noin 
yhden omakotitalon lämmitysenergiatarpeen

 █ Perinteiset maalämpöratkaisut ovat taloudellisia, 
mikäli tontin koko suhteessa kerrosalaan on 
riittävä.

 █ 300 metrin syvyisen pystysuoraksi tarkoitetun 
porareiän alapää voi sijaita jopa 85 metriä  
yläpään sijainnista

FAKTA

Lue lisää:
 █ Maalämpökaivot Helsingissä  Maalämpötyöryhmän 

ehdotus, kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:8
 █ Helsingin geoenergiapotentiaali, kaupunkiympäristön 

julkaisuja 2019:25
 █ Helsingin seisminen asemaverkko ja seismisyys 2019, 

Seismologian instituutin raportti T101

Helsingissä on tarkoitus 
hyödyntää uusiutuvaa energiaa 

jatkossa myös alueellisesti.
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T ämä on varmasti ollut poikkeuksellinen 
vuosi meidän kaikkien elämässä. Korona-
viruksesta alkoi ennennäkemätön ajanjakso, 

joka ei vieläkään ole päästänyt meitä otteestaan. 
Meidän toimialaamme korona ei ole iskenyt kai-

kista pahiten, mutta on selvää, että elämme kaikki 
edelleen hyvin epävarmaa aikaa. Etätyöskentely on 
tullut meille kaikille tutuksi. Pakollinen digiloikka on 
vaatinut sopeutumista erilaisiin työskentelyn muotoi-
hin ja erilaisten materiaalien työstämiseen. Tämä on 
vaatinut kaikilta paljon panostusta ja joustavuutta, 
joka varmasti muuttaa toimintatapojamme myös pysy-
västi. Työskentely etänä on osaltaan tehostanut työn-
tekoa, mutta sosiaalinen eristäytyneisyys voi myös 
heikentää työhyvinvointia. Suuri vaikutus on myös 
ollut alamme opiskelijoihin, joille sopeutuminen täy-
sin etänä suoritettuun opiskeluun on haaste. Uudet 
opiskelijat kuitenkin pyritään toivottamaan tervetul-
leeksi yhteisöömme kasvokkain. 

Avainasemassa turvalliset ja 
resurssitehokkaat ratkaisut
Yhteistyöllä näistäkin haasteista kyllä selvitään. Nyt 
jos koskaan on aika miettiä, mitä voitaisiin tehdä fik-
summin ja taloudellisemmin. Geotekniikalla ja geotek-
nikoiden ammattitaidolla on suuri rooli turvallisten, 
mutta myös resurssitehokkaiden ratkaisujen inno-
voimisessa. Tällaisilla ratkaisuilla on yhteyksiä myös 
ympäristökuorman vähentämiseen, mitä sitäkään ei 
voi tässä ajassa liikaa peräänkuuluttaa. CO2-päästöistä 
huolehtiminen on meidän kaikkien vas-
tuulla. 

Korona vaati pikaisia toimenpiteitä ja 
yhteiskuntamme muuttuikin lähes yhdessä 
yössä, koronan vaatimaan digitalisuuteen 
sopeuduttiin viikoissa. Tätä samaa dynaa-
misuutta voisi toivoa ilmastonmuutokseen 
reagoimisessa. Jos SGY:llä olisi oma kestä-
vän pohjarakentamisen toimikunta, olisitteko 
mukana miettimässä, miten me voisimme 
kantaa kortemme kekoon? Päästökeskuste-

Onnea Geofoorin  
juhlanumero 50!

luissa puhutaan paljon maanpäällisestä rakentami-
sesta, mutta iso osa päästöistä liittyy myös pohjaraken-
tamiseen. Uusi toimikunta voisi miettiä mahdollisia 
säästöjä sekä CO2-päästöissä että kustannuksissa. 

Uutuutena Nuori geoteknikko -palkinto
Kuten aikaisemminkin on puhuttu, nuorissa on voi-
maa. SGYn hallitus on päättänyt jakaa Geotekniikan 
päivässä vuorovuosittain Geoteko-palkinnon kanssa 
uuden Nuori geoteknikko -palkinnon. Ensimmäisen 
kerran tämä palkinto jaetaan vuonna 2022. Nuori 
geoteknikko -palkinto jaetaan uransa alkutaipaleella 
olevalle henkilölle, jolla on jo muutama vuosi työko-
kemusta taustalla. Palkinnolla halutaan antaa tunnus-
tusta, rohkaista ja kannustaa uransa alussa olevaa hen-
kilöä, joka on innokas ja aktiivinen geotekniikan alan 
kehittäjä. Palkintoon sisältyy mahdollisuus osallistua 
nuorten kansainväliseen konferenssiin.

Tänä vuonna vietämme Geotekniikan päivää etä-
yhteyksien kautta. Toivon, että olette kuitenkin kaikki 
innolla mukana uudessa toteutustavassa, jotta sai-
simme järjestettyä mahdollisimman mielenkiintoi-
sen, mukavan ja vuorovaikutteisen päivän. Pidetään 
yhtä myös etänä.

Syysterveisin,

Sami Ylönen
SGY:n hallituksen puheenjohtaja 

HEI! Haluaisitko auttaa meitä 

tekemään geotekniikan alaa tutuksi 

opiskelijoille ja tienata 100 €?

Etsimme jäseniä pitämään esityksiä oppilaitoksissa. 

Kannustimena SGY voi myöntää 100 euron 

apurahan jokaisesta pidetystä esityksestä!

Lue lisää sivulta 31 »

HALLITUKSEN TERVEISET
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HISTORIA

Geofoor:  
syntymä ja 
varhaisnuoruus

EERO TIMONEN

Senior Advisor 
Ramboll Finland Oy

Maailma on muuttunut ja muuttuu koko ajan, mutta jotkut asiat sentään 
säilyvät – haluamme tuoda julki näkemyksiämme, haluamme 
vuorovaikutusta ja keskustelua. Näistä aineksista on Geofoor tehty.

TEKSTI: EERO TIMONEN • KUVAT: GEOFOOR-LEHDEN ARKISTO

E nsimmäisen Geofoorin päiväys on 6.8.1991, 
joten kohta kolmekymmentä vuotta ovat 
ensimmäisen julkaisun sivut kellastuneet. 

Tarve keskusteluun ja tiedon julkituontiin oli ilmei-
nen, mutta keinot olivat silloin erilaiset kuin tänään. 

Nousukiito
Vaikka tiedeyhteisöjä ja yliopistoja oli jo kytketty 
yhteen jonkinlaisen netin ja sähköpostin avulla, oli 
räjähdysmäinen mediavallankumous vasta aluillaan. 
Tavan tallaajat saivat kuitenkin vielä tyytyä faksiin – 
siinä oli sen ajan kuuminta hottia tiedonvälityksen 
saralla. Keskustelupalsta ja samalla alusta muunlai-
selle infolle tuli sitten perustettua. 

Ensimmäisen monistelehdykän toimitti VTT:n 
geolabran johtaja Markku Tammirinne, joka tun-
nettiin ja tunnetaan aktiivisena geoalan vaikutta-
jana, myös SGY:n piirissä. Ensimmäisessä numerossa 
Markku kertoo, että SGY:n 40-vuotisjuhlaseminaarissa 
Jouko Törnqvist toi esiin tällaisen lehden tai alus-
tan tarpeen. Jouko oli myös vahva geoaktiivi VTT:ltä 
samasta geolabrasta. VTT:n geo tunnettiin siihen 
aikaan ammatillisesti vahvana osaajana, jossa oli geo-
tekniikan eri osa-alueiden huippuasiantuntemusta. 
Siellä oli Markun mukaan jo aiemmin ollut keskus-
telua tiedotuslehden tarpeesta tuomaan esiin VTT:n 
kehitys- ja muita projekteja.

Geofoor määriteltiin ensimmäisissä numeroissa 
”Geotekniikan keskustelu- ja tiedotusfoorumiksi”, mitä 
se olikin. Geofoor ei alun perin ollut varsinainen SGY:n 
lehti, vaikka se jaettiin SGY:n jäsenkirjeen mukana 
ja sillä oli vahva kytkös yhdistykseen. Kustannuksia 
ensimmäisiltä vuosilta SGY:lle koitui ainoastaan ehkä 
muutamalla rovolla koronnut postimaksu tai ehkä ei 
sitäkään, eli koko toiminta oli vahvasti talkoohenkistä 
ml. rahan meno. Geofoorin ensimmäisessä numerossa 
julkaistiin myös päätoimittajan haku. Päätoimittajalla 

edellytettiin olevan aikaa toimitustyöhön, mutta kor-
vausta työstä ei luvattu, sen sijaan luvattiin ”mittaa-
maton määrä mainetta ja kunniaa” sekä toimituksel-
lisesti vapaa kädet.

Lentoon
Kun ensimmäinen numero oli julki tuotu, niin jatkoa 
seurasi aika nopeasti. Kiitos näistä alkuaikojen nume-
roista kuuluu ehdottomasti VTT:n aktiiviporukalle.

Toinen numero ilmestyi vielä saman vuoden mar-
raskuussa, tällä kertaa aviisin toimitti toinen Markku 
eli Markku Juvankoski, tietty samasta työosoitteesta 
ja taitaa Markku olla edelleenkin VTT:llä. Markku J. oli 
hakuilmoituksen lanseerannut ja sai sitten pestinkin. 
Pitkälti näissä ensimmäisissä numeroissa lehden toi-
mittaja teki myös ison osan jutuista. 

Juvankosken Markku toimitti vielä vuoden 1992 
kolme numeroa, kunnes vuonna 1993 lehden kuu-
denteen, 15.3.1993 ilmestyneeseen, numeroon perus-
tettiin toimituskunta; Markku Juvankoski (VTT), 
Pekka Lindroos (Rakennushallitus), Matti Lojander 
(TKK/Aalto Yo), Markku Tammirinne (VTT), Eero 
Timonen (Viatek/Ramboll), Jouko Törnqvist (VTT) 
ja Aarno Valkeisenmäki (Tielaitos). 

Samassa yhteydessä ns. apinalaatikon alle tuli uutta 
infoa lehden statuksesta: ”SGY:n jäsenkunnan epävi-
rallinen äänenkannattaja”.

Tuo kuudes numero toi Geofoorin kiinteämmin 
SGY:läiseksi julkaisuksi, mikä näkyi mm. palstalta 
”puheenjohtajalta”; tuohon aikaan SGY:n puheenjoh-
tajana toimi allekirjoittanut. Samassa numerossa mie-
tittiin lehden tulevaisuutta. Toimituskunnan palsta 
kertoi mm. aiempien numeroiden ”vähäverisyydestä”, 
mikä tarkoitti kirjoittajien olevan alalla muutenkin 
näkyviä ”silmäätekeviä” tai ”virkansa puolesta” kirjoit-
tavia. Alkuperäinen tavoite oli kuitenkin saada aktii-
vikirjoittajiksi laajemmin koko geoteknikkokuntaa.
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Toimituskunnan palstalla Törnqvistin Jouko poru
kan silloisena vetäjänä innosti porukkaa olemaan 
pelkäämätöntä kertomaan tärkeistä asioista, vaikka 
palautettakin tulisi. Houkuttimena oli myös käyttää 
Geofooria eräänlaisena testialustana ajatuksilleen, ja 
siirtyä sitä kautta sitten tosi koitoksiin. Kun lehden 
jatko oli keskustelun alla, niin toimituskunta lupau
tui aluksi toimittamaan ainakin vuoden 1993 lehdet. 
Muistan hyvin keskustelut, joissa todettiin, että mikäli 
emme nyt pidä Geofooria pystyssä, on se menetetty 
mahdollisuus. Samalla todettiin, että joku kaunis päivä 
Geofoor voisi olla ihan erinäköinen upeine värikuvi
neen ja taitoltaan geosilmää hivelevä. Tänään taitaa 
olla se kaunis päivä. 

Liitelyä
Aktivoitumista tapahtui ja uusia kirjoittajiakin saatiin. 
Seuraavissa numeroissa saimme lukea useita matka
kertomuksia konferensseihin tai työmaille maailmalla, 
elämää geotekniikan parissa muissa maissa, toimikun
tienkin juttuja ilmestyi sekä esittelyitä tapahtumista 
mm. geotekniikan päivän analysointia. Elettiin edel
leen vahvasti monistenipun kera, kunnes jysähti… toi
mituskunta päätti tehdä juhlanumerosta eli numero 
kympistä jotain ihan muuta: GEOFOOR 10 Geotekniik-
kaa kaikille – lyhyt oppimäärä ja lehti lupasi kannessa 
”rahaa, kuntoa ja terveyttä geoteknikolta”. 

Toimituskunnan käyttämä työnimi oli Geofoor 10 – 
lehti kuin unelma ja lehti profiloitui kannen mukaan: 
Suomen geoteknillinen yhdistys ry:n tietojulkaisu. 
Lehdessä pääkirjoituksen lisäksi 24 erittäin ansioi
tunutta kirjoitusta käsitteli meitä lähellä olevia aihe
piirejä kuten maankäyttöpolitiikkaa, laatua ja maa
perän kuntoa, kosteutta ja korjausrakentamista, 
rakenteiden pitkäikäisyyttä ja muutospaineita, suun
nittelun näkymiä sekä maanalaista kalliorakentamista. 
Ja paljon muuta. Lehti kustannettiin toimituskunnan 
keräämin mainostuloin ja se päätettiin jakaa jäsenis
tön lisäksi kaikkiin Suomen kuntiin. Talkoilla tehtiin 
postituskin, vielä elävästi muistaa postimerkkien ja 
kirjekuorien liiman maun kielen päällä, kun julkaisut 
laitettiin postituskuntoon VTT:n uumenissa. 

Tällä kymppinumerolla ei ole varsinaista julkaisu
päivämäärää, mutta julkitulo tapahtui vuoden 1995 
alussa. Sen jälkeen on paljon vettä virrannut Vantaan 
joessa ja yhteinen lehtemme elää vahvaa kautta. Tuon 
kympin jälkeen on ilmestynyt 40 uutta tietopaket
tia nyt kädessäsi oleva mukaan lukien. Onneksi nuo 
lehden vanhat numerot ovat jälleen luettavissa osoit
teesta: sgy.fi/toiminta/geofoor-lehti. 

Hyvää viisikymppistä –toivotus ja kiitos kuuluu 
kaikille lehtemme tekoon tavalla tai toisella osallis
tuneelle! Tämä onkin koko lailla iso porukka. Samalla 
toivotetaan tervetulleeksi seuraavat 50 numeroa. 

SGY:n jäsenlehti
Nro 50 • Lokakuu 2020

50. juhlanumero!

Katse  
tulevaisuuteen!

Kestävä yhteiskunta 
rakennetaan  
ilmastoviisaille  
perustuksille

Maalämpö ja geoterminen 
energia: vastaus ilmaston-
muutoksen torjuntaan  
ja energiantarpeeseen? 

GEOFOOR
SGY:n epävirallinen jäsenlehti No. 18/10.5.2000

Kuva: Olli Arkima, YS-Yhdyskunta Oy

Tässä numerossa mm.:

s. 3 Lehden uusi toimituskunta s. 18 Tuulettuva alapohjajärjestelmä
s. 7  EPStress-tutkimusohjelma s. 19 Masto- ja pylväsperustukset
s. 8 SCMEP-tutkijakoulutusverkosto s. 23 Kestävä kehitys ja geotekniikka
s. 12 Heikki Niini eläkkeelle

Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry

HUH!

GEOFOORGEOFOOR  
SGY:n jäsenlehti 
Numero 35/lokakuu 2010 

GEOFOOR
SGY:n epävirallinen jäsenlehti Nr. 28/30.5.2006

SGY:n jäsenlehti 
numero 44 • lokakuu 2015

· SUOMALAISEN GEOKONSULTOINNIN VIENTI

· TYÖSKENTELYÄ, TUTKIMUSTA JA OPISKELUA ULKOMAILLA

· UUSIIN SAAPPAISIIN -PALSTA

Geotekniikkaa 
KAUKOMAILLA

1991

Geofoor-lehden kaikki  
numerot löytyvät osoitteesta:  
sgy.fi/toiminta/geofoor-lehti

1995

2001

2010

2020

2019

2006

2000

1992

  Tästä alkoi savinen 
mediavallankumous 
geotekniikassa.

  Geofoor kymppi,  
lehti kuin unelma. 
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R akennetulla ympäristöllä on merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja materiaali-
tehokkuuden edistämisessä. Rakennetun 

ympäristön hiilijalanjälki muodostaa noin kolman-
neksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja raken-
tamisen tarpeisiin käytetään Suomessa vuosittain 
noin 100 miljoonaa tonnia kiviaineksia. Rakennetun 
ympäristön kasvihuonekaasupäästöihin ja resurssi-
tehokkuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota viime aikoina.

 
Tavoitteena kestävä infra
Green Building Council Finlandin kestävä infra -toi-
mikunta laati vuonna 2019 ns. kestävän infran mää-
ritelmän, jonka tavoitteena on esittää, mitkä kestävän 
kehityksen näkökulmat liittyvät infran elinkaaren eri 
vaiheisiin. Ilmastonmuutoksen hillintä ja resurssi-
viisaus ovat ensimmäiset määritelmässä esiin noste-
tuista kestävyyden yhdeksästä pääkriteeristä. 

Myös monet kaupungit ja kunnat ovat asettaneet 
tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
sekä materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Esimer-
kiksi Helsingin kaupungilla on Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelma, jossa yhtenä toimenpi-
teenä on mainittu kaupungin rakennushankkeiden 
ja infra rakentamisen elinkaaripäästöjen minimointi.  

Infra-alalla on paljon mahdollisuuksia päästöjen 
vä hen tämiseen ja kiertotalouden edistämiseen, ja 
tämä potentiaali on vielä pääosin hyödyntämättä. 

Päästölaskennan avulla  
tietoa päätöksenteon tueksi
Merkittävä osa rakennetun ympäristön hiilijalan-
jäljestä muodostuu rakennusten käytön aikaisesta 
energiankulutuksesta, mutta infrarakentamisessa 
rakennusmateriaalit muodostavat infrahankkeiden 

TEKSTI: TUULI TEITTINEN, SAILA PAHKAKANGAS JA TAAVI DETTENBORN, RAMBOLL FINLAND 
KUVAT: RAMBOLL

Infrarakentamisen suunnittelussa on monipuoliset mahdollisuudet tehdä ilmasto- ja 
resurssiviisaita ratkaisuja aina maankäytön suunnittelusta hankkeiden toteutukseen, 
valvontaan ja kunnossapitoon. Kestävästi toteutettu suunnittelu pienentää hankkeen 

elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia laajakantoisesti ja kustannustehokkaasti. 

Kestävä yhteiskunta 
rakennetaan 

ilmastoviisaille 
perustuksille

KESTÄVYYDEN 9 PÄÄKRITEERIÄ

 █ Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen 
sopeutuminen

 █ Resurssiviisaus ja kiertotalouden edistäminen

 █ Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja 
ympäristöhaittojen vähentäminen

 █ Käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen

 █ Ympäristön laatutekijöiden toteutuminen

 █ Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

 █ Tekninen toimivuus

 █ Elinkaarivaikutukset

 █ Vaikutukset liikennejärjestelmän ja 
yhdyskuntarakenteen kehittämiseen

KESTÄVÄ KEHITYS
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 Täyttö
 Piharakenteet

 Päällysrakenteet

Kaivumaiden 
hyötykäyttö

Materiaali-
valinnat

Hulevesien 
viivytys, 
imeytys, 
käsittely, …

Rakennus -
paikan valinta

Tiivistysrakenteet, 
maaperän suojelu, 
ympäristöluvat, 
MARA - asetus, …

Kaivamattomien 
menetelmien 
käyttö

Uusiomateriaalit

Läpäisevät 
päällysteet

Kaivumaiden hyötykäyttö
Meluvallit, viherrakenteet

Kierrätyskasvualustat

Pohjanvahvistus-
menetelmän 
optimointi
Esim. syvästabiloinnin 
sideaineen valinta 
ja tuotekehitys,
vaihtoehtotarkastelut

Paalutyypit -
ja materiaalit

 Kaivu/louhinta  Pohjanvahvistus Kuivatus  Kaivannot Paalutus Routasuojaus  Pohjaveden hallinta

Materiaalioptimointi ja 
– valinnat, kierrätys -
kasvualustat, UUMA -
materiaalit, …

 Taito- ja 
tukirakenteet

Päästötön 
työmaa

 Kestävä yhteiskunta rakennetaan
ilmastoviisaille perustuksille

TUULI TEITTINEN

Ramboll

TAAVI DETTENBORN

Ramboll

SAILA PAHKAKANGAS 

Ramboll

hiilijalanjäljestä suurimman osan. Infrarakentamisessa 
käytetään suuria määriä materiaaleja, joista monien 
valmistus on päästöintensiivistä, esimerkiksi betonia, 
terästä ja asfalttia. Infrarakentamisessa kasvihuone-
kaasupäästöt muodostuvat pääsääntöisesti materiaa-
lien tuotannossa, kuljetuksissa sekä itse asennustyössä.

Kestävien ja vähäpäästöisten ratkaisujen pohjaksi 
tarvitaan tietoa infrarakentamisen päästöistä. Päästö-
laskennan avulla voidaan tuottaa konkreettista tietoa 
infrahankkeiden hiilidioksidipäästöistä sekä vertailla 
vaihtoehtoisten ratkaisujen ja materiaalien vaikutusta 
hankkeen kokonaispäästöihin. Tätä tietoa voidaan 
käyttää päätöksenteon tukena suunnittelussa. Hiili-
jalanjälki kuvaa tuotteen tai palvelun ilmastovaiku-
tuksia muutettuna hiilidioksidiekvivalenteiksi. Hiili-
kädenjälki puolestaan kuvaa tuotteesta tai palvelusta 
syntyviä ilmastohyötyjä.

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointi ja siihen liit-
tyvä ohjeistus on toistaiseksi pidemmällä kuin infra- 
alalla. Ympäristöministeriö on julkaissut Rakennuk-
sen vähähiilisyyden arviointimenetelmä -oppaan, joka 
on ollut hiljattain testikäytössä ja lausuntokierrok-
sella. Opasta tullaan päivittämään testauksen ja lau-
suntojen perusteella. Infra-alalle laaditaan myöhem-

  Infrarakentamisen suunnittelussa on monipuoliset mahdollisuudet ilmastoviisaille ratkaisuille

min vastaavanlainen menetelmäopas. Käynnissä on 
myös kehitystyö kansallisesta rakentamisen päästö-
tietokannasta. 

Infra-alalla päästölaskentaa on aiemmin tehty 
lähinnä toteavasti jo rakennetuille kohteille, mutta 
päästölaskennan sisällyttäminen osaksi suunnittelu-
prosessia on yleistymässä. Päästöjen vähentäminen 
on tärkeää ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa 
suunnittelua, sillä 90 % infrarakentamisen päästöistä 
ratkaistaan suunnittelun aikana ja vaikuttamismahdol-
lisuus päästöihin laskee suunnittelun edetessä. Maan-
käytön suunnittelussa on suurimmat vaikutusmahdol-
lisuudet tuleviin suunnitteluratkaisuihin. Esimerkiksi 
pehmeikölle rakennettaessa tarvitaan pohjanvahvis-
tuksia, joiden päästöt voivat olla jopa 70–95 % piha-
alueen kokonaispäästöistä.

Suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa myös hank-
keen resurssiviisauteen ja kiertotalouden edistämi-
seen. Resurssiviisailla ratkaisuilla, kuten hankkeen 
sisäisten kaivumaiden hyötykäytöllä voidaan aikaan-
saada myös päästö- ja kustannussäästöjä, kun välty-
tään esimerkiksi ylimääräisiltä kuljetuksilta.

Uusiomateriaalien hyödyntäminen esimerkiksi 
luonnonkiviainesten korvaajana ja stabiloinnin  
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Päästölaskentaa on tehty myös ratahankkeille. Jul-
kisuudessa on ollut viime aikoina esillä useita suuria 
ratahankkeita, kuten Espoo–Salo -oikorata, joka on 
osa Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankeko-
konaisuutta. Näissä ratahankkeissa on tehty rakenta-
misen päästölaskentaa osana YVA-prosessia. Lisäksi 
ratahankkeiden ilmastovaikutusten arviointiin sisäl-
tyy arvio hankkeen vaikutuksista hiilinieluihin sekä 
arvio liikennöinnin muutosten ilmastovaikutuksista.

Kestävän kehityksen haasteet ovat monialaisia 
kokonaisuuksia, joissa tarvitaan innovatiivisia suun-
nitteluratkaisuja. Kestävän kehityksen periaatteiden 
mukainen ja ilmastoystävällinen lopputulos edellyt-
tää entistä enemmän poikkitieteellisiä ja ennakko-
luulotonta ongelmanratkaisua. Rakennetaan yhdessä 
kestävä yhteiskunta ilmastoviisaille perustuksille! 

sideaineena on yksi keino hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen maarakentamisessa. Uusiomateri-
aalit ovat tyypillisesti jäte- tai sivutuoteperäisiä, esi-
merkiksi energiantuotannon tuhkia, betonimurskeita 
tai ylijäämämaita, eli niitä ei varsinaisesti valmisteta 
maarakennuskäyttöön. Näin ollen uusiomateriaalien 
päästöt ovat tyypillisesti pienemmät kuin vastaavilla 
perinteisillä materiaaleilla. Uusiomateriaalien käyttö 
säästää myös neitseellisiä luonnonvaroja.

Vaihtoehtoisten ratkaisujen päästövähennys-
potentiaalia ja infrarakentamisen päästöjä on sel-
vitetty esimerkiksi Skanssin uuden kaupunginosan 
suunnittelussa Turussa. Turun kaupunki tavoittelee 
hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä. 

Tämän lisäksi Turun tavoitteena on saavuttaa 
resurssiviisauden periaatteet vuoteen 2040 mennessä. 
Skanssin alueen selvityksessä tehtiin päästölaskentaa 
mm. Skanssikadun ja Vallikadun rakentamiselle Skans-
sin kaava-alueella. Selvityksen mukaan Skanssikadulla 
vaihtoehtoisten materiaalien ja työtekniikoiden hyö-
dyntämisellä saavutettaisiin 10 % päästövähennys ja 
10 % säästö kustannuksissa. Vallikadun hankkeessa 
pohjanvahvistusmenetelmä määritti valtaosan hank-
keessa muodostuvista päästöistä. Selvityksen mukana 
uusiosideaineen käytöllä pilaristabiloinnissa voidaan 
Vallikadun päästöjä vähentää jopa 50 %.

Kestävän kehityksen periaatteiden 
mukainen ja ilmastoystävällinen 

lopputulos edellyttää entistä enemmän 
poikkitieteellisiä ja ennakkoluulotonta 

ongelmanratkaisua. 

Uutta tietoa ja ohjeistusta uusiomateriaaleista
Uusiomateriaalien hyödyntäminen ei ole uusi asia, vaan uusiomateriaalien käyttöä maarakentami-
sessa on tutkittu jo 1970-luvulta lähtien. Viime aikoina uusiomateriaalien hyödyntämistä on pyritty 
edistämään mm. ohjeistusta lisäämällä sekä tuotteistamalla uusiomateriaaleja. 

UUMA3-ohjelma pyrkii edistämään uusiomaarakentamista ja viemään sitä konkreettisemmalle 
tasolle kaupunkien rakentamistoiminnassa. UUMA3:n puitteissa on julkaistu useita ohjeita uusiomate-
riaalien käyttöön liittyen. Kesäkuussa julkaistiin Uusiomateriaalit kaupunkien infrarakentamisessa -käsi-
kirja, joka täydentää olemassa olevaa suunnittelu- ja mitoitusohjeistusta ja on suunnattu kaupunki-
kehitys- ja infra-hankkeiden kaavoittajien, tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien sekä muiden 
toteutukseen ja kunnossapitoon osallistuvien käyttöön. 

Tämän lisäksi Väylävirasto on julkaissut Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa -ohjeen, jonka 
tavoitteena on edistää ja lisätä uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa sekä esittää selkeät vaa-
timukset uusiomateriaalien käytölle väylärakentamishankkeilla.
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Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki on suhteellisen uusi käsite ja 
uusi konsepti rakennusalalla. Hiilikädenjälki 
kuvaa tuotteesta tai palvelusta syntyviä 
ilmasto hyötyjä. 

Ympäristöministeriön Rakennuksen vähä-
hiilisyyden arviointimenetelmässä hiilikäden-
jäljellä tarkoitetaan koko elinkaaren aikana 
syntyviä absoluuttisia ilmastohyötyjä, joita ei 
syntyisi ilman rakennushanketta. 

Hiilikädenjälkeen laskettavia ilmastohyö-
tyjä voivat olla esimerkiksi rakennusmateri-
aaleihin varastoitunut eloperäinen hiili (esim. 
puumateriaalit), rakennusmateriaaleihin elin-
kaaren aikana mahdollisesti sitoutuva ilma-
kehän hiilidioksidi (sementin karbonatisoi-
tuminen), rakennuksessa tai tontilla tuotettu 
ylimääräinen uusiutuva energia ja rakennus-
osien uudelleenkäytön tai materiaalien kier-
rätyksen kautta vältetyt kasvihuonekaasu-
päästöt.

Betonimurske
Betonimurske on yksi yleisimmin käyte-
tyistä uusiomateriaaleista. Betonimursketta 
on käytetty Suomessa tie- ja katurakenteissa 
1990-luvun alusta lähtien. Raitioteiden suo-
sion jälleen lisääntyessä on tehty uutta tutki-
musta liittyen betonimurskeen soveltuvuu-
desta myös raitiotierakentamisessa. 

Laatuvaatimukset täyttävä betonimurske 
on useimmilta ominaisuuksiltaan luonnon-
kiviainesta vastaavaa ja suurta kantavuutta 
vaativiin kohteisiin jopa parempaa maaraken-
nusmateriaalia. Betonimurskeen kierrätyk-
sellä vaikutetaan rakenteen elinkaaren aikai-
siin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. 

Betonimurske sitoo elinkaarensa aikana 
hiilidioksidia – jopa betonirakennetta enem-
män reaktioon käytettävissä olevan suuren 
pinta-alansa ansiosta. Murskauksen jälkeen 
betonimurske pystyy sitomaan jopa puolet 
betonissa käytetyn sementin valmistuksessa 
aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä. 

GEOTEKNIIKKA
Osaamisemme kattaa koko suunnitte- 
lukentän infran ja talonrakennuksen 
geotekniikasta ja vesi- ja ympäristö- 
rakenteiden suunnittelusta maasto- 
mittauksiin ja pohjatutkimuksiin. 

FI.RAMBOLL.COM

PALVELUJAMME OVAT INNOVATIIVISET RATKAISUT  
KAUPUNKIEN, INFRASTRUKTUURIN, LIIKENTEEN,  
YMPÄRISTÖN JA RAKENNUSTEN SUUNNITTELUSSA, 
RAKENNUTTAMISESSA, RAKENTAMISESSA JA YLLÄPIDOSSA.
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HISTORIA

S uomi on ollut geotekniikan historiassa edellä-
kävijä, sillä maailmalla tunnettu ensimmäi-
nen julkaisusarja, jonka nimessä on sana  

GEOTEKNIIKKA, on suomalainen Geotekniska Med-
delanden. Ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 
1905. Tässä kirjoituksessa käsitellään vain pohja-
rakennusta ja maamekaniikkaa ja lähinnä sen opet-
tamista (vaikkakin Geoteknikon osaamisalueeseen 
on väistämättä kuulunut perustiedot rakennusgeolo-
giasta ja kalliotekniikasta). 

Tämä kirjoitus on painottunut vahvasti Teknillisen 
korkeakoulun rakennusinsinööriopetuksen ja erityi-
sesti geotekniikan opetuksen historiaan sekä histo-
riallisista syistä, että kirjoittajan omista mieltymyk-
sistä ja taustasta johtuen.

Geotekniikan opetus 1800-luvulla
Tarina on aloitettava rakennustekniikan opetuksen 
alkamisesta Suomessa. Teknilliseen reaalikouluun 
(perustettu 1849) otettiin 1861 opettajaksi norjalai-
nen, Hannoverissa opiskellut Endre Lekve. Lekven 
opetetusalaan kuului alussa mm. ”pykäämisen yleistä 
kyhäysoppia ja rakennusaineiden tuntemista”. 

Helsingin teknillinen reaalikoulu muuttui 1872 
Polyteknilliseksi kouluksi ja vuonna 1879 Polytek-
nilliseksi opistoksi. Opistoon saatiin lisää opettaja-
voimia ja Lekven kuoleman jälkeen päävastuun raken-
nustekniikan opetuksesta otti itävaltalainen Mikael 
Strukel. Strukel oli siltainsinööri, mutta koulutuksen 
pääsisältö oli kuitenkin pohjarakennus ja maameka-
niikka. Strukel luennoi ruotsiksi, mutta oppikirjansa 
hän kirjoitti saksaksi. Strukelin tukena toisena opet-

tajana toimi ruotsinkielinen ja ruotsinmielinen Carl 
Emil Holmberg. Senaatti kuitenkin vaati suomenkie-
lisen opetuksen käynnistämistä ja apuopettajaksi tuli 
Alexander Leonard Hjelmman. Niinpä 1890-luvulla 
geotekniikkaa opetettiin jo suomeksi. 

Teknillinen korkeakoulu 
Teknillisen korkeakoulun (TKK) Insinööriosastolla oli 
1908 kolme professoria; Mikael Strukel (siltarakennuk-
sen ja rakennuskonstruktionien statiikka, Carl Emil 
Holmberg (rautatierakennus sekä maa- ja tienraken-
nus) ja Axel Juselius (vesirakennus ja perusrakennus). 
Ensimmäinen assistentti palkattiin vasta vuonna 1926 
(Viljo Castren). Geotekniikka oli siten erinomaisesti 
edustettuna insiinööritieteiden opetuksessa. Siihen 
aikaan myös koneinsinööreille opetettiin perustus- 
rakenteet, perustamistyöt, maanpaineteoria, tukimuu-
rit sekä lisäksi tie-, rautatie- ja sillanrakennusta. 

Opettajakunnassa tapahtui vähän muutoksia ja 
rautatie- ja tierakennuksen professori Arvo Lönn-
rothin (1929–1935) jälkeen jäi pohjarakennuksen 

TEKSTI: MATTI LOJANDER • KUVAT: MATTI LOJANDER, HELSINGIN KAUPUNGIN KUVA-ARKISTO JA HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

  Painokairausta vuonna 1958.

MATTI LOJANDER

Eläkeläinen 
Aalto-yliopisto

Geotekniikan historia on yhtä vanha kuin rakentamisen historia yleensä. 
Kirjallisia dokumentteja kuitenkin on saatavissa vain rajalliselta ajalta ja 

tässä tapauksessa tyydytään käsittelemään 1800- ja 1900-lukua.
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ja maamekaniikan opetus tilapäisjärjestelyin hoidet-
tavaksi vuoteen 1944 asti. 

Geotekniikan opetukseen näytti tulevan roima 
parannus vuonna 1944, kun uuteen pohjarakennuk-
sen ja maarakennusmekaniikan erikoisopettajan toi-
meen valittiin diplomi-insinööri Per Alenius. Alenius 
erosi kuitenkin tehtävästään jo vuoden kuluttua ja taas 
tuli tilapäisjärjestelyjä geotekniikan opetukseen kesään 
1953 asti. Alenius esitti eronsa yhteydessä uudelleen-
järjestelyjen tarvetta geotekniikan opetuksessa ja tämä 
osaltaan vauhditti professuurin perustamista. 

Per Aleniuksella on suuri merkitys suomalaisessa 
geotekniikassa, sillä hän perusti 1937 oman geotek-
niikkaan erikoistuneen yrityksen: Insinööritoimisto  
P. Alenius. Näistä syntyi sitten 1950-luvun alussa 
Pohja vahvistus Oy ja Pohjatutkimus Oy. Aleniuksen 
uran alkuvaiheessa on ollut opintomatka 1934–1935 
Wieniin, jossa hän toimi ”maamekaniikan isänä” tun-
netun Karl Terzaghin assistenttina. Samalla matkalla 
hän on päässyt myös tutustumaan useisiin Euroopan 
huippulaboratorioihin. 

Vuonna 1953 alkoi pohjarakennuksen ja maaraken-
nusmekaniikan opetuksessa uusi aikakausi ja profes-
sorin virkaan astui Karl Vilhelm Helenelund. Vuotta 
aikaisemmin rakennusinsinööriosastolle oli perustettu 
myös rakennusgeologin (täsmällisemmin sovelletun 
geologian) erikoisopettajan virka, jota hoiti tohtori 
Urpo Soveri. Helenelund toimi yli 25 vuotta Teknil-

lisen korkeakoulun professorina, teki ansiokkaita kir-
joja ja julkaisuja ja oli kansainvälisesti tunnustettu 
tiedemies. 

Helenelundia ennen ensimmäiseksi pohjaraken-
nuksen ja maarakennusmekaniikan professoriksi valit-
tiin 1948 Valtionrautateiden geoteknillisen jaoston 
johtaja, geologi Thord Brenner, joka kuitenkin ehti 
toimia vain pari kuukautta virassaan ennen kuole-
maansa 1949. Helenelund oli 31-vuotias aloittaessaan 
professorina ja taustalla oli opintoja myös Zürichissä. 
Hän ehti olla professorina 25 vuotta ollen kuollessaan 
1978 vasta 56-vuotias. Hänen väitöskirjansa Om kon-
solidering och sättning av belastade marklager valmistui 
1951 ja se sisälsi erinomaisen aineiston suomalaisten 
savien käyttäytymisestä. 

Helenelundin oppikirjat Pohjarakennus- ja maa-
rakennusmekaniikka I & II (1956–57) ovat kuluneet 
vuosikymmenten ajan opiskelijoiden käsissä. Otanie-
messä ne poistuivat vasta 1980-luvulla kurssikirja-
valikoimasta. Helenelund julkaisi paljon, myös suo-
men kielellä, vaikka hänen suomen kielen taitonsa ei 
alussa niin hyvä ollutkaan. Ruotsin, saksan ja englan-
nin kielen taidot ovat olleet sitäkin parempia, enkä 
muista hänen viimeisimmistä luennoistaan mieleen 
jääneen puutteita suomen kielen taidossakaan. Vii-
meisimpiä suurtöitä oli vuonna 1977 julkaistu suljetun 
lujuuden redusointitutkielma SGI 1977 Rapport No 3. 
Methods for reducing undrained shear strength of soft soil. 

  Helsingin Energian Sähkötalon rakennustyömaan kuoppa Fredrikinkadulla Kampissa lokakuussa 1970. 
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Helenelundin tutkimusjulkaisutoiminta oli laaja- 
alaista. Pohjarakennus-käsikirjaan RIL 95, Pohja-
rakennus, 1974 Helenelund kirjoitti maamekaniikasta, 
varmuudesta ja pohjarakennusvaurioista. Toimitus-
kunta ja kirjoittajakunta edustivat sen ajan kovinta 
tasoa, ja kirja säilytti asemansa pitkään pohjaraken-
tamisen käsikirjana. Helenelund kiinnostui 1960-
luvun lopulla turvetutkimuksesta ja hänen valvon-
nassaan tehtiin suuri määrä diplomitöitä turpeesta. 
Turve tutkimuksessa Helenelund oli maailmalla hyvin 
arvostettu. Omalta kohdaltani pääsin siitä nauttimaaan 
1986 Ottawassa vieraillessani kansainvälisessä turve-
konferenssissa matkalla Gloucesterin koepenkereen 
painumalaskentakilpailutapaamiseen. Paikalliset – 
suomea osaavat – professorit pitivät kaikkia Helene-
lundin oppilaita todellisina turveosaajina ja valittivat, 
ettei Kanadassa ollut enää turvetta, koska Helenelund 
oli vienyt kaiken Suomeen tutkittavaksi.

Helenelundin työtä helpotti merkittävästi se, että 
vuonna 1969 TKK:lle perustettiin pohjarakennuksen ja 
maarakennusmekaniikan apulaisprofessorin virka. Vir-
kaan valittiin 1971 diplomi-insinööri Mauno Juhola, 
joka toimi Pohjavahvistus Oy:n toimitus johtajana. 
Juhola hoiti virkaa vuoteen 1982 asti ja hänen seuraa-
jakseen valittiin Eero Slunga, josta tuli Kalle-Heikki 
Korhosen jälkeen professori vuonna 1993. Näitä aikoja 
olen kuvannut omassa jäähyväisesitelmässäni Geo-
tekniikan päivillä 2016: SGY 2016, Geotekniikan päivä, 
Matti Lojander, Laboratoriotutkimuksia viideltä vuosi-
kymmeneltä. 

Geotekniikan korkeakouluopetus Oulussa  
ja Tampereella
1950-luvulla vaadittiin korkeakouluopetuksen ja tie-
teellisen tutkimuksen hajasijoittamista, ja erityisesti 
rakennusalalla Pohjois-Suomessa tarvittiin lisää koulu-
tettua väkeä. Laki Oulun yliopistosta hyväksyttiin edus-
kunnassa 1958, ja uuteen yliopistoon tuli myös tek-
nillinen tiedekunta. Rakennusinsinööriosasto aloitti 
toimintansa vuonna 1959. Oulun yliopiston geotek-
niikan professorina toimi 1962–1968 Leo Keinonen.

Myös insinöörikoulutuksen laajentaminen ja kou-
lutuksen kapasiteetti kasvoi 1960-luvulla viisinkertai-
seksi. Insinöörien valmistumismäärä kasvoi saman-
aikaisesti seitsenkertaiseksi. Tarve oli lähinnä peräisin 
Rakennushallituksen ja Tie- ja vesirakennushallituk-
sen tarpeista. 1970-luvulla insinöörien koulutusmää-
riä supistettiin. Diplomi-insinöörikoulutuksen määrä 
Oulussa ja Otaniemessä ei ollut riittävä ja 1965 pää-
tettiin sivukorkeakoulun perustamisesta Tampereelle. 

Aluksi opetuksen hoitivat Otanie-
men TKK:n ja Tampereen teknilli-
sen oppilaitoksen opettajat. Vuonna 
1968 nimitettiin Tampereelle ensim-
mäiset omat professorit ja onneksi 
ensimmäisten joukossa oli myös poh-
jarakennuksen Leo Keinonen. Myös 
rakennusgeologia sai apulaisprofes-
suurin (Kalevi Kauranne). Tampe-
reen teknillinen korkeakoulu (TTKK) 
perustettiin 1972. 

Oulun yliopiston geotekniikan 
professorina 1962–1968 toiminut 
Keinonen väitteli tekniikan tohto-
riksi 1963 hienorakeisten maalajien 
sensitiivisyydestä. Aihe on tänäkin 
päivänä hyvin ajankohtainen, ja aina-
kin Otaniemessä on tehty paljon tut-
kimusta sensitiivisen saven mallin-
tamisesta. 

  Työmaa Helsingin Kaivokadulla vuonna 1967, jalankulkutunnelia rakennetaan. 
 Vasemmalla Helsingin päärautatieasema.

Paikalliset professorit 
valittivat, ettei Kanadassa 
ollut enää turvetta, koska 

Helenelund oli vienyt kaiken 
Suomeen tutkittavaksi.
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Keinonen tutki paljon routaa ja routimisilmiötä ja 
oli uranuurtaja kokoonpuristumisen sekä roudan ter-
modynaamisessa mallintamisessa. Keinonen valittiin 
1968 pohjarakennuksen professoriksi TTKK:lle, jossa 
hän jatkoi eläköitymiseensä asti vuoteen 1983. Kei-
nosen julkaisutoiminta oli laajaa (100 kappaletta), 
mutta ehti hän hallinnossakin toimia TTKK:n vara-
rehtorina 1972–1973. 

Keinosen jälkeen Oulun professuuria hoidettiin 
virkaatekevien professoreiden voimin ja vasta vuonna 
1974 virkaan valittiin VTT:n geotekniikan laboratorion 
johtaja Kalle-Heikki Korhonen, joka sitten vuonna 
1979 valittiin Teknillisen korkeakoulun pohjaraken-
nuksen ja maarakennusmekaniikan professoriksi. 

Korhosen jälkeen Oulun yliopiston geoteknii-
kan professorin virkaan nimitettiin tekniikan toh-
tori Jorma Hartikainen (1979–1984). Hartikainen 
jatkoi sitten hienoa uraansa Tampereen teknillisen 
korkeakoulun geotekniikan professorina 1985–2005 
eläkkeelle jäämiseensä asti. 

Hartikaisen seuraajaksi Ouluun valittiin 1985 tek-
niikan lisensiaatti Olli Ravaska, joka sitten Oulun 

LUE LISÄÄ

Opetusta koskevan osan pääasialliset lähteet: 

 █ Jutta Julkusen kirjoittama Teknillisen korkeakoulun 
rakennusinsinööriosasto 1861–2007. Kyhäysopista 
rakennus- ja ympäristötekniikkaan (2008)

 █ SGY:n 35-vuotisjuhlajulkaisu Suomen Geoteknillinen 
yhdistys 1951–1986

 █ SGY:n 60-vuotisjuhlajulkaisu Ojakonnista 
geotekniikan osaajiksi

rakennusinsinööriosaston alasajon yhteydessä siirret-
tiin Otaniemeen pohjarakennuksen ja maamekaniikan 
professoriksi vuonna 1998. 

Nämä uusien korkeakoulujen perustamiset ovat 
jälkikäteen ajatellen olleet hyviä ratkaisuja. Oulun 
yliopiston rakentamistekniikan osasto lopetettiin 
1990-luvulla, mutta tällä nykyisin rakennustekniikan 
opetus on Oulun yliopistossa taas aloitettu uudestaan 
ihan samoilla syillä kuin 1950-luvulla: Pohjois-Suo-
men insinööritarve. 
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PATU2019
patoturvallisuus-
koulutus
2019-2020
TAMPERE

syksy
2019 1

PADON TEHTÄVÄ JA
REUNAEHDOT

Ke 25.9.

2

HYDROLOGIA
To 26.9.

3

MAAPADOT
To 24.10

4

BETONIPADOT
To 12.12.

Voit
seurata

myös
etänä

5

VAHINGONVAARA-
SELVITYS

Ke 15.1.

6

TURVALLISUUS-
SUUNNITELMAT

To 16.1.

7

GEOTEKNIIKKA
To 6.2.

8

PATOLUUKUT & PATOJEN
LAKKAUTTAMINEN

Ke 11.3

Osallistu
yhteen

tai
kaikkiin!

9

TARKKAILU JA
TARKASTUKSET

To 12.3.

10

KAIVOS- JA JÄTEPADOT
Ti 18.8.

11

KAIVOS- JA JÄTEPADOT
Ke 19.8.

12

MUUTTUVA MAAILMA
To 17.9.

syksy
2020

S uomessa on 450 patoturvallisuuslain mukaan, 
padon vahingonvaaran perusteella luokiteltua 
patoa. Padot on rakennettu merkittävässä 

määrin 1940- ja 1950-luvuilla, mutta esimerkiksi 
Tammerkosken vesivoimalaitos on rakennettu alun 
perin 1891. Patojen rakentaminen hiipui 1980-luvulla. 
Viime aikoina on rakennettu lähinnä tulvapenkereitä 
ja kaivospatoja. Ikääntyvät padot luovat kuitenkin 
korjaustarpeita, joihin on vastattava.

Uudistettu patoturvallisuuslaki astui voimaan Suo-
messa 2009. Tämän jälkeen on viranomaistoimintaa 
keskitetty. Toimivaltaisena patoturvallisuusviranomai-

sena Suomessa toimii Kainuun ELY-keskus, jonka 
viranomaisia työskentelee Kajaanin lisäksi Hämeen-
linnassa, Rovaniemellä ja Oulussa. Patoturvallisuus-
lain mukaan padosta on vastuussa padon omistaja. 

Suomessa toimii Suurpadot ry eli FINCOLD, joka 
on patoturvallisuusalalla toimiva padonomistajien, 
viranomaisten, suunnittelijoiden, rakentajien ja tut-
kimus-, kehittämis- sekä opetustehtävissä toimivien 
yhteistyöfoorumi. Suurpadot ry täyttää tänä vuonna 
jo 60-vuotta. 

Vesirakentamisen ja pato-osaamisen koulutus 
on hiipunut yhtaikaisesti patorakentamisen kanssa. 

Koulutuksella 
patoturvallisuus  

ajan tasalle
Patoturvallisuuskoulutus käynnistyi 2019 syksyllä. Koulutus koostui 

12 koulutuspäivistä, joita järjestettiin 1–2 päivää kuukaudessa. 
Opiskelu onnistui joko Tampereella tai etänä verkon kautta. 

TEKSTI JA KUVAT: MINNA LEPPÄNEN JA EIJA ISOMÄKI

  Vuoden mittaiseen koulutukseen sisältyi 12 osiota

KOULUTUS
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Osaamiskatoa paikkaamaan järjestettiin vuonna 2005 
PATU-koulutus ja ympäristöhallinto järjestää säännöl-
lisesti koulutus- ja neuvottelupäiviä. Lisää osaamistar-
peita on tuonut myös 2000-luvun alun kaivosbuumi. 

Merkittävä määrä patoturvallisuusosaajia on elä-
köitynyt ja lisää eläköityy lähivuosina, joten Kainuun 
ELY-keskus päätti järjestää patoturvallisuuskoulutuk-
sen. Koulutuksen käytännön järjestelystä on vastan-
nut Tampereen yliopisto. Sisällön suunnittelu teh-
tiin ohjausryhmässä, jossa oli Kainuun ELYn lisäksi 
mukana kaivannaisteollisuuden ja Suurpadot ry:n 
edustajat. 

Koulutus on ollut menestys
Koulutus käynnistyi vuoden 2019 syksyllä. Patoturval-
lisuuskoulutus koostui 12 koulutuspäivistä, joita jär-
jestettiin 1–2 päivää kuukaudessa. Opiskelu onnistui 
joko Tampereella tai etänä verkon kautta. Viimeiset 
kolme koulutuspäivää päädyttiin siirtämään korona-
epidemian takia keväältä 2020 syksylle. Luennoitsi-
joina on toiminut alan asiantuntijoita ja toimijoita 
sekä patojen omistajien edustajia.

Koulutus on ollut menestys. Koulutuspäivillä on 
ollut päivän teemasta riippuen 100–150 osallistujaa. 
Osallistujat ovat patojen omistajia ja käyttäjiä, laite- ja  
palvelutoimittajia, konsultteja, patoturvallisuusviran-
omaisia, suunnittelijoita sekä pelastusviranomaisia. 
Lisäksi mukana oli eri yliopistoista ja ammattikorkea-
kouluista yli 30 tutkinto-opiskelijaa, jotka kerryttivät 
koulutuksesta itselleen opintopisteitä. Koulutus oli 
luentopainotteista. Jokaisen päivän päätteeksi testat-

tiin oppimista monivalintatentillä. Opin-
topisteitä kerryttäneet tutkinto-opiske-
lijat tekivät lisäksi ryhmätyönä padon 
häiriötilannetta kuvaavan posterin ja 
perehtyivät tarkkailussa käytettäviin 
mittalaitteisiin sekä koostivat portfolioon 
kaikista koulutuspäivistä pohdintojaan. 
Posterit esiteltiin kaikille päivän päät-
teeksi järjestetyssä posterinäyttelyssä. 
Myös mittalaitteisiin tutustuttiin tar-
kemmin laite-esittelyissä päivän tauko-
jen ja iltaohjelman aikana.

Koulutuksen aineistot ovat saatavilla 
itseopiskeluun koulutuksen päätyttyä. 
Suurin osa luennoista tallennettiin. 

Kokemuksia koulutuksesta
Patoturvallisuusviranomaisia on Suo-
messa tällä hetkellä seitsemän. Toiveissa 
on löytää kaksi uutta, joten rekrytointi-
prosessi on parhaillaan käynnissä. Kari 
Kaijankoski on tuorein Kainuun ELYn 
palvelukseen astunut patoviranomainen. 

”Olen työskennellyt aikaisemminkin 
patoturvallisuusviranomaisena (viran-
sijaisena) ja padot ovat olleet aina jollain 
tavalla mukana työurallani. Patoturval-
lisuuskoulutus sattui hyvään aikaan ja  

  Viime aikoina on rakennettu lähinnä tulvapenkereitä 
ja kaivospatoja. Ikääntyvät padot luovat kuitenkin 
korjaustarpeita, joihin on vastattava. 

MINNA LEPPÄNEN

Yliopisto-opettaja 
Tampereen yliopisto 
Tutkimuskeskus Terra

EIJA ISOMÄKI

Patoturvallisuuden  
asiantuntija 
Kainuun ELY-keskus
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LISÄTIETOA

Patoturvallisuudesta löytyy lisää tietoa verkosta 

 █ www.ymparisto.fi/patoturvallisuus
 █ www.vesi.fi
 █ www.fincold.org  

Lisätietoja koulutuksesta: 

 █ minna.leppanen(at)tuni.fi 
 █ eija.isomaki(at)ely-keskus.fi

helpotti paluuta viranomaisen tehtäviin, kun sai olla 
heti työtehtävien vaihtuessa mukana noin laajassa 
koulutuskokonaisuudessa. Moni asia oli ennestään 
tuttua ja asioita muistui mieleen, mutta paljon oppi 
myös uutta.” Kari kommentoi.

Entä yllätyitkö jostain oppimastasi? 
“En ehkä suoranaisesti yllättynyt mistään yksit-

täisestä asiasta koulutuksessa. Lähinnä siitä, kuinka 
kattava koulutus oli ja kuinka hyviä ja mielenkiintoi-
sia esityksiä oli saatu järjestettyä jokaiselle päivälle.”

“Järjestelyt sujuivat mielestäni todella hyvin. Osal-
listuin koulutukseen paikan päällä, etäyhteydellä ja 
yhden osion katsoin jälkikäteen videoilta. Lähiope-
tuksessa jää ainakin minulla eniten asioita mieleen, 
mutta kaikki vaihtoehdot olivat toimivia.”

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:ssä betoni-
rakenteiden kuntotutkijana toimiva, pitkänlinjan jat-
ko-opiskelija Pekka Kokko sai vinkin koulutuksesta 
kesällä 2019 Valsverksforsenin betonipadon määrä-
aikaistarkastuksessa silloin patoturvallisuusviran-
omaisena toimineelta Tomi Jokirannalta, joka itse-
kin osallistui koulutukseen. 

“Koulutus on ollut erittäin hyödyllistä ja lisännyt 
ymmärrystä patojen toiminnasta valtavasti. Aivan väli-
tön hyöty on ollut se, että ymmärtää padon tai vesi-
voimalan omistajan termejä ilman sanakirjaa. Sitten 
on hydrologia-asia omana kokonaisuutenaan, josta 
ei aiemmin ole kuullutkaan – tai ehkä vesitekniikan 
perusteiden kurssilla joskus 1980. Säätila, sadanta, 
kulkeutuminen, varastoituminen, mitoitustulva…” 
Pekka kertoo.

“Avoimin mielin tässä on oltu mukana eli mitään 
yllätyksiä ei siinä mielessä ole ollut. Ehkä kuitenkin 
”eksakteihin” rakennusmateriaaleihin (voidaan mitata 
lujuuden keskiarvo, hajonta ja mitoituslujuus) tottu-

neena maapatojen rakentaminen ”sattumanvaraisista” 
materiaaleista tuntui hurjalta. 

“Normaalin työn lomassa koulutus on ollut varsinai-
nen piristysruiske. Olen tykännyt kuin hullu puurosta!” 

Hervannan kampukselta rakennustekniikan dip-
lomi-insinööriksi tänä syksynä valmistuva Anniina 
Tuomala sisällytti opintojakson 7 op laajuisena omiin 
opintoihinsa. Hänet houkutteli mukaan toteutustapa, 
mielenkiintoinen aihe ja ainutkertaisuus, mutta toki 
myös opintopisteiden kertyminen. 

”Aihetta on Tampereen yliopiston rakennustek-
niikan koulutusohjelman kursseilla käyty vain pin-
tapuolisesti läpi, joten kurssin aihepiirit ja päivien 
sisältö olivat kyllä hyödyllisiä. En tiedä, tulenko tule-
vaisuudessa työskentelemään patojen parissa, mutta 
mikäli tulee jossain hankkeessa vastaan, niin on aina-
kin pohjatietoa jonkin verran. Järjestelyt sujuivat hyvin 
sekä paikan päällä että etänä osallistuessa. Lyhyet, eri 
asiantuntijoiden pitämät luennot olivat oppimisen 
kannalta antoisia.” 

”Yllätyin maapatorakenteiden alttiudesta sisäiselle 
eroosiolle sekä patosortumien ja -vaurioiden aiheut-
taman vahingonvaaran suuruudesta.”  

  Opintopisteitä kerryttäneet tutkinto-opiskelijat tekivät ryhmätyönä padon häiriötilannetta kuvaavat 
posterit, jotka esiteltiin koulutuspäivän päätteeksi järjestetyssä posterinäyttelyssä. 
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H appamien sulfaattimaiden tutkimuksista on 
tullut arkipäivää rakennushankkeiden 
yhteydessä etenkin pääkaupunkiseudulla. 

Espoon rannikkokaupungissa sulfidisavien esiinty-
mistä selvitetään korroosion, ympäristön 
mahdollisen happamoitumisen sekä maan-
siirron ja läjityksen näkökulmista rakennus-
hankkeiden yhteydessä Espoon Ympäristö-
keskuksen rajaamilta potentiaalisilta sulfidi - 
savialueilta, jotka kattavat suuren osan 
Espoon savikoista. Merkittävä osa tutkimuk-
sista osoittautuu sulfidin osalta puhtaaksi 
maaksi ja siten on ilmennyt tarve ymmärtää 
sulfidisaven esiintymistä maankäytön ja 
rakentamisen osalta tarkemmin.

GTK kartoitti sulfidisavien todennäköi-
set esiintymisalueet Espoon kaupungin Geo-
tekniikkayksikön ja Ympäristökeskuksen 
tilaamassa yhteisessä tutkimushankkeessa. 
Tulokset perustuvat paikkatietopohjaiseen 
savialtaiden kerrostumisympäristöjen analyy-
siin, jossa keskeisiä tekijöitä ovat saven koko-
naispaksuus savialtaassa, altaan topografinen 
tyyppi, saven ominaisuudet, korkeustaso ja 
sijainti Litorinamerivaiheessa sekä kerrostu-
misen aikaiset virtaukset. Lähtöaineistona 

Saviallasluokitus
paljastaa sulfidisavien synnylle 
otolliset kerrostumisympäristöt
Hienorakeisten sedimenttien kerrostumisen aikaiset geologiset olosuhteet vaikuttavat vahvasti 

siihen, millainen rakenne ja ominaisuudet näillä materiaaleilla on. Espoon sulfidisavien 
esiintymisen selvittämiseen keskittynyt tutkimus havaitsi sulfidin muodostumisen usein 
liittyvän syviin topografisesti jyrkkäpiirteisiin savialtaisiin, joista löytyy liejua/liejusavea. 

Näiden alueiden sedimentit ovat aikoinaan kerrostuneet tuulelta suojaisiin syvän veden kohtiin,  
joissa vesimassa ei juuri sekoitu ja olosuhteet sulfidin muodostumiselle ovat suotuisat.

TEKSTI: GEOLOGIT MAARIT SARESMA, EMILIA KOSONEN, NOORA HORNBORG, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, ENERGIA JA  
RAKENTAMISEN RATKAISUT -YKSIKKÖ • ERIKOISTUTKIJA ANTTI OJALA, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TIETORATKAISUT-YKSIKKÖ

  Pistekohtaiset sulfidianalyysit pääosin sijoittuvat 
Litorinameren ylimmän rannan alapuolisiin 
savialtaisiin. Espoon kuntarajat on kuvassa esitetty 
yhtenäisellä viivalla. Keskellä sijaitsee Kauniaisten 
kuntaraja. Happamat sulfaattimaat, Muinaisrannat 
© Geologian tutkimuskeskus; Pohjakartta, LiDAR-
korkeusmalli © Maanmittauslaitos

käytettävissä oli Espoon maaperäkartan saven syvyys-
käyrät, jotka GTK on yhdistänyt Helsingin kaupungin 
savisyvyyskäyrien kanssa Savialueet ja syvyydet –kart-
tatuotteeksi (2019). Paikkatietoanalyysien tuloksia 

TUTKIMUS
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  Litorinamerivaiheen alkaessa Espoo jakautui 
topografialtaan korkeisiin harjanteisiin ja kohoumiin ja 
toisaalta jyrkkäpiirteisiin syvänteisiin ja erilaisiin 
painaumiin. Jyrkkäpiirteiset syvät savialtaat ovat otollisia 
paikkoja sulfidisaven muodostumiselle. Espoon kuntarajat 
on kuvassa esitetty yhtenäisellä viivalla. Keskellä sijaitsee 
Kauniaisten kuntaraja.

verrattiin Espoon kaupungin ja GTK:n (stratigrafiset 
tutkimukset ja happamat sulfaattimaa (HASU)kar
toitukset) tekemiin pistekohtaisiin analyysituloksiin 
sulfidisavien esiintymisestä.

Savialtaiden luokittelua varten saven syvyys
käyristä tuotettiin saven syvyysmalleja eri kerrostumis
vaiheissa, jotka yhdistettynä korkeusmallin kanssa jäl
jittelivät muinaisen merenpohjan kerrostumistasoja. 
ArcGISohjelman Benthic Terrain Modelerilla tehdyn 
Litorinamerivaiheen topografiaanalyysin perusteella 
alueelta tunnistettiin sulfidisaven muodostumiselle 
suotuisia jyrkkäpiirteisiä savisyvänteitä ja painaumia ja 
luotiin topografiaan perustuva saviallasluokitus. Sulfi
din synnylle otollisia olosuhteita mallinnettiin Litori
nameren aikaisten veden syvyysmallien avulla ja Wind 
Fetch analyyseillä, joilla selvitettiin tuulen ja tuulen 
vapaasti kulkeman matkan vaikutus vesistön pinnalla 
kun tiedetään, että tuuli vaikuttaa veden sekoittumi
seen ja näin ollen hapellisten/hapettomien olosuh
teiden syntyyn. 

Saven paksuuden, jyrkkäpiirteisten syvänteiden, 
liejun/liejusaven ja sulfidin esiintymisen välillä todet
tiin tilastollisesti merkitsevä yhteys. Veden syvyysmal
lit Litorinamerivaiheen kuluessa (7 000 ja 4 000 vuotta 
sitten) sekä Wind Fetch mallinnus tukivat topo grafia
analyysin tuloksia ja osoittivat sulfidin muodostumi
sen tavallisesti liittyvän vesistön suojaisiin kohtiin, 
joissa tuulet ja virtaukset ovat vähäisiä ja joissa vesi
massa ei juuri sekoitu. 

Tulosten pohjalta laadittiin kartta sulfidisavien 
todennäköiselle esiintymiselle Espoossa. Sulfidin esiin
tyminen liittyy vahvasti saven paksuuteen savialtaissa, 
jyrkkäpiirteisiin savisyvänteisiin ja lieju/liejusavi
alueisiin. Espoon sulfidisaven todennäköiset esiinty
misalueet luokiteltiin kahteen luokkaan: 

Luokka 1 (Erittäin todennäköinen) edustaa alueita, 
joissa saven paksuus on yli 5 metriä ja alue on topo
grafiatyypiltään jyrkkäpiirteinen syvänne ja/tai lieju/
liejusavialue. 

Luokka 2 (Todennäköinen) edustaa alueita, joissa 
saven paksuus on yli 5 metriä huomioiden Litorina
meren aluerajaus. 

  Sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet kertovat 
rakentamisen ja maankäytön suunnittelijalle ne alueet, 
joille kannattaa kohdentaa pistekohtaisia sulfidisavi-
tutkimuksia. Haltik-pohjakartta © Maanmittauslaitos
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FAKTA

Sulfidisavia esiintyy yleisesti Suomen rannikko-
seuduilla. Suurimpana haasteena on niiden luo-
tettava ja tehokas tunnistaminen riittävän aikai-
sessa vaiheessa. Mikäli sulfidipitoinen maa reagoi 
pohjavesipinnan yläpuolella hapen kanssa, se voi 
hapettua muodostaen rautasaostumia ja rikki-
happoa.

Paras tapa ehkäistä sulfidisaven hapettumista ja 
siitä aiheutuvia haittoja on minimoida sulfidi - 
savipitoisen maan kaivamista ja pohjaveden 
alentamista. Kaivetut savimaat kalkitaan ja 
peitetään väliaikaisesti puhtailla maakerroksilla 
ennen niiden kuljetusta alueelta pois. Työmaa- 
aikaisten ja pois johdettavien vesien laatua  
tarkkaillaan. Tarvittaessa alueelle rakennetaan  
väliaikaisia viivytysaltaita veden laadun-
hallinnan varmistamiseksi. 

Geologisen kerrostumisympäristön tarkasteluun poh-
jaavat sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet 
ovat kokonaisuudessaan 30 % alkuperäistä Espoon 
kaupungin Ympäristökeskuksen aluerajausta pienem-
mät ja erittäin todennäköiset sulfidisavialueet 60 % 
alkuperäistä rajausta pienemmät. Nyt tuotettu esiin-
tymisalueluokitus korvaa jatkossa Ympäristökeskuk-
sen potentiaalisten sulfidisavien aluerajauksen ja sitä 
hyödynnetään jatkossa Espoon maankäytön ja raken-
tamisen hankkeissa pistekohtaisten sulfidisavi- ja kor-
roosiotutkimusten tarkempaan ja kustannustehok-
kaampaan kohdentamiseen. Vastaava saviallasluokitus 
on toteutettavissa myös muille rannikkoseudun kau-
pungeille Suomessa ja muissa Itämeren alueen maissa. 
Sen avulla voitaisiin rakentamisen suunnittelun alku-
vaiheessa tunnistaa haasteellisia alueita ja suunnitella 
kustannustehokkaita maaperätutkimuksia sekä tukea 
vähähiilistä rakentamista. 
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G eotekniseen suunnitteluun, kuten suunnit
teluun yleensäkin, liittyy epävarmuutta. 
Tämä epävarmuus syntyy, kun esimerkiksi 

lähtöarvoja ei tunneta tai ne tunnetaan vaihtelevasti, 
laskentamallit ovat yksinkertaisia tai puutteellisia, 
käytetään oudompia rakentamistapoja ja/tai ympä
ristöolosuhteet muuttuvat. Epävarmuutta ei voida 
kokonaan poistaa, jolloin sen kompensoimiseksi 
halutaan suunnitteluun lisätä ylimääräistä varmuutta. 
Mutta kuinka tätä varmuutta tulisi kohdentaa, jos 
tavoitteena on mahdollisimman turvallinen ja kus
tannustehokas suunnitelma?

Luotettavuusperusteinen  
mitoitus lyhyesti
Luotettavuusperusteisessa mitoituksessa 
(RBD = reliability based design) tarkastel
laan eri varmuuslukumenetelmien tavoin 
rakenteen vaaraa joutua johonkin epäsuo
tuisaan rajatilaan. Toisin kuin tavanomai
sissa varmuuslukumenetelmissä luotetta
vuusperusteisessa mitoituksessa kuormia 
ja kestävyyttä käsitellään niiden tilastol
listen jakaumien avulla. Pelkän keski

arvon lisäksi otetaan huomioon parametrien hajonta. 
Tällöin laskentaan on periaatteessa mahdollista sisäl
lyttää kaikki epävarmuudet niiden todellisina arvoina. 
Laskennan tavoitteena on tutkia rajatilan esiintymi
sen todennäköisyyttä eli murtumistodennäköisyyttä pf. 
Vaatimalla mitoitustilanteesta toiseen samaa murtu
mistodennäköisyyttä (ts. luotettavuusindeksiä β) pide
tään mitoitusten varmuustaso samana riippumatta 
lähtötietojen tarkkuudesta (hajonnasta). Tämä puoles
taan mahdollistaa rakenteen optimoinnin vastaamaan 
mitoitustilanteessa esiintyviä epävarmuustekijöitä. 

Perinteisessä kokonaisvarmuusmenetelmässä tai 
edes eurokoodin osavarmuusmenetelmässä tämä 
ei ole mahdollista. Sen lisäksi, että niissä huomioi
daan ainoastaan parametrien keskiarvo (tai varovai
nen arvo), käytetään niissä tilanteesta toiseen samoja 
varmuuslukuja. Mikäli varmuusluvut ovat aina samoja, 
voidaan monessa mitoitustilanteessa päätyä joko huo
mattavaan ylimitoitukseen tai pahemmassa tapauk
sessa alimitoitukseen. Erityisesti tilanteissa, joissa 
yksittäisen epävarman parametrin vaikutus raken
teen murtumistodennäköisyyden (luotettavuuden) 
kannalta on merkittävä, ei annettu varmuusluku välttä
mättä kykene kattamaan tätä muutosta. Toisaalta koh
teissa, joissa lähtöarvot tiedetään suhteellisen tarkasti, 
voi suuren varmuusluvun käyttäminen olla liioiteltua. 

Taloudellisempia ja 
turvallisempia rakenteita 
luotettavuusperusteisella 

mitoituksella
TEKSTI JA KUVAT: MIKA KNUUTI, TUTKIMUSKESKUS TERRA, TAMPEREEN YLIOPISTO 

You pay for a site 
investigation whether  

you have one or not. 
– Institution of Civil Engineers

  Luotettavuuslaskennan perusteita. Laskennan 
tavoitteena on tutkia rajatilan esiintymisen 
todennäköisyyttä eli murtumistodennäköisyyttä pf

Kuva 1

TUTKIMUS
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Kustannussäästöjä osavarmuuslukuja 
optimoimalla
Luotettavuusteoria mahdollistaa kohdekohtaisten 
osavarmuuslukujen määrittämisen perustuen koh
teessa esiintyviin epävarmuustekijöihin sekä halut
tuun tavoiteluotettavuustasoon. Näin tehtäessä suun
niteltu rakenne olisi optimoitu sekä turvallisuuden 
että taloudellisuuden kannalta (vältetään yli ja ali
mitoitus). Käytännössä kohdekohtaisten osavarmuus
lukujen määrittäminen ei kuitenkaan ole aina mahdol
lista rajallisten resurssien vuoksi. Suurissa projekteissa, 
joissa dataa saadaan riittävästi, voi olla mahdollista 
muodostaa laskentaparametreille niiden tilastolliset 
jakaumat, ja sitä kautta laskea tarvittavat osavarmuus
luvut. Sen sijaan pienissä ja/tai tavanomaisissa projek
teissa tällaisten jakaumien muodostaminen on mah
dotonta. Lisäksi osavarmuuslukujen määrittäminen 
vaatii suunnittelijalta syvempää perehtymistä eri luo
tettavuusteorioihin, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. 

Tulevaisuudessa järkevä lähestymistapa on pyrkiä 
määrittämään mitoitusohjeisiin valmiit taulukot eri 
parametrien keskimääräisistä osavarmuusluvuista. 
Näitä lukuja käyttämällä mitoituksen lopputulos eri 
mitoitustilanteissa olisi tasainen mitoituksen luotetta
vuuden suhteen. Eurokoodissa tähän on jossain määrin 
pyritty esittämällä tavoiteluotettavuustasot ja suositel
lut osavarmuusluvut. Suositeltuja osavarmuuslukuja 
ei kuitenkaan ole kalibroitu vastaamaan annettuja 
tavoiteluotettavuustasoja. Lisäksi nämä suositusarvot 
on hyvin usein valittu kansallisesti vastaamaan van
han mitoituskäytännön mukaisia varmuuksia, vaikka 
siinä ei olekaan aina onnistuttu. 

Luotettavuusteorian perusteella määritettävät osa
varmuusluvut perustuisivat siis suoraan sekä para
metrien hajonnan suuruuteen että vaadittuun tavoi

  Lähtötietojen epävarmuuden vaikutus eri mitoitusmenetelmiin. 
Kuvassa vertaillaan eri menetelmien toimivuutta luiskan 
stabiliteettilaskennassa. 

MIKA KNUUTI, DI

Tohtorikoulutettava

  Esimerkki osavarmuuslukujen kalibroimisesta tavoiteluotettavuuden 
(β50) ja maaparametrin hajonnan (COVmat) funktiona.

RC1: β50=3.2 RC2: β50=3.8 RC3: β50=4.3

COVmat = 0.1 1.25 1.4 1.55

COVmat = 0.2 1.45 1.65 1.85

COVmat = 0.3 1.8 2.0 2.2

jossa COVmat = hajonta / keskiarvo,  
RC = luotettavuusluokka ja β50 = eurokoodin suositusarvo 
50 vuoden tarkastelujaksolle. 

Osavarmuuslukumenetelmä, mitoitustapa DA3:
EC7: yG=1.0, yQ=1.3, ysu=1.4

COVsu=0.1 à ODF≈1.08 mitoitus OK
COVsu=0.2 à ODF≈1.03 mitoitus OK
COVsu=0.3 à ODF≈1.00 mitoitus OK

Luotettavuuslaskenta (Monte Carlo simulointi):
COVsu=0.1 à FS≈1.6 β≈4.63 pf=0.0002 %
COVsu=0.2 à FS≈1.6 β≈2.37 pf=0.9 %
COVsu=0.3 à FS≈1.6 β≈1.52 pf=6.4 %

su,avg = 25.2 kPa (keskiarvo su)
su,k = su,avg-1.68*σsu/sqrt(n) (karak.arvo)
GI = 20
q = 10 kPa

• Lujuusparametrin hajontaa varioidaan 
(COVsu =0.1à COVsu =0.3). Tarkastellaan, 
kuinka lähtötietojen tarkkuus vaikuttaa 
stabiliteettiin

• Kokonaisvarmuuslukumenetelmällä(FS>1.5) 
ja eurokoodilla laskettuna (ODF>1.0) luiskan 
stabiliteetti on riittävä jokaisessa 
mitoitustapauksessa

• Lujuusparametrin hajonta vaikuttaa 
kuitenkin merkittävästi luiskan 
murtumistodennäköisyyteen! 
Murtumistodennäköisyys muuttuu 0.0002% 
à 6.4% ! Mikä sallitaan?

• Epävarmuuden pienentämisellä (jos 
mahdollista) voidaan lisätä luiskan 
turvallisuutta huomattavasti!

OK!

OK! OK?

KUVA 2

teluotettavuustasoon (taulukko). Yhdellä 
parametrillä voisi olla useita osavarmuus lukuja, 
mikäli parametriin liittyvä hajonta riippuu mer
kittävästi sen määritys/laskentatavasta. Maa
parametrien osalta luonnollista olisi linkittää 

osavarmuusluvun suuruus tehtyjen pohjatutkimusten 
lukumäärään sekä käytettävien pohjatutkimusmene
telmien tarkkuuteen. Lisäksi tulisi ottaa huomioon 
suunniteltavan kohteen laajuus. Näiden tekijöiden 
huomioon ottaminen on mahdollista, mutta haastavaa 
ja aikaavievää. Jo yhden maaparametrin epävarmuus
tekijöiden selvittäminen perusteellisesti vaatii paljon 
vertailukelpoista tutkimusdataa erikokoisista kohteista.

Ensiaskel kohti luotettavuusteoriaa
Aiemmin esitetyistä syistä ensimmäinen askel kohti 
luotettavuusteoriaperusteista mitoitusta on muo
dostaa esimerkiksi Kanadan mitoitusohjeen (CSA 
S614) tapainen, pohjatutkimusten luotettavuuden 
huomioon ottava luokittelu. Luokittelu sisältäisi esi
merkiksi kuormapuolen KFI kertoimen tapaan kolmi
portaisen erillisen kertoimen, jolla suunnittelija voisi 
halutessaan pienentää tai suurentaa käytettäviä osa
varmuuslukuja. Kerroin riippuisi esimerkiksi siitä, 
kuinka kattavasti pohjatutkimukset kohteessa on 
tehty (kuinka tarkasti mikäkin parametri tunnetaan) 
ja kuinka tarkkoja maamalleja käytetään. Tällöin pro
jektin alussa tehtyjen investointien vaikutus projektin 
kokonaiskustannuksiin olisi selvä, ja kohdekohtaiset 
epävarmuustekijät tulisi otettua kattavammin huo
mioon. Pohjatutkimukset nähtäisiin pelkän kuluerän 
sijaan investointimahdollisuutena. Lisäksi tällaisen 
luokittelun käyttäminen olisi suoraviivaista. 

  Artikkelissa esitettyjä 
asioita tutkitaan 
parhaillaan Tampereen 
yliopiston 
tutkimuskeskus 
Terrassa. Projekti on 
Väyläviraston 
rahoittama ja 
tutkimuksesta vastaa 
allekirjoittanut.
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R antarata on yhdistänyt Turun, Salon, Länsi- 
Uudenmaan ja Helsingin yli sata vuotta. Jo 
rakentamisen aikana törmättiin rataosuu-

delle yhä ominaisiin pehmeikköongelmiin: ”Elo-
kuussa 1896 Pohjankurussa 6 000 kuutiota valmista 
ratapengertä vaipui maan alle ja jopa tukkesi Fiskar-
sinjoen ja nosti veden pelloille”, kertoo Markku 
Nummelin kirjassa Rantarata (2008).

Pehmeikkö sijaitsee Brödtorpissa Pohjankurun 
läheisyydessä. Täälläkin ratapenger on rakentamisen 
aikana sortunut pohjamaahan noin 500 metrin mat-
kalla. Jo 1960-luvun arkistopiirustuksissa nähdään 
pohjamaahan liukupintamaisina lonkeroina upon-
nutta pengertäyttöä. Todennäköisesti pengermateri-
aalia on rakentamisen aikana ajettu rataan, kunnes 
tasapainotila pohjamaassa on saavutettu. 

Alueella on ollut jatkuvaa kunnossapitotarvetta. 
Uusien täyttöjen aiheuttama lisäkuorma on jatka-
nut pengertäytön hidasta lakoamista pohjamaahan. 
Kohteen rakentamissuunnittelu tehtiin nopealla aika-
taululla vuonna 2016 Väyläviraston toimeksi antona. 
Ratapenkereen stabiliteetti tarkastettiin vanhoja 
pohjatutkimuksia käyttäen. Sortuneen pengertäytön 
materiaalista tai laskentaparametreista ei ollut tie-
toa. Täytön laskentaparametrit vaikuttivat merkittä-
västi varmuuteen. Sortuneen penkereen alueella rata-
penkereen laskennallinen kokonaisvarmuus vaihteli 
F=1,3 ja F=1,7 välillä. 

Pohjanvahvistukseksi suunniteltiin radan molem-
minpuolinen lamellistabilointi. Sortuneella alueella 
stabiloinnin tarkoituksena oli toimia sivutukena 
lakoavalle pengermateriaalille. Tämän vuoksi sortu-
neella alueella perinteisten lamellien väliin suunni-
teltiin radan suuntaiset, v-kirjaimen muotoiset pilarit 
(”hatut”) holvaamaan pengertäyttöä. Työnaikaisen sta-
biliteetin varmistamiseksi valittiin nopeasti kovettuva 
sideaine, ja peräkkäin tehtäviä lamelleja rajoitettiin.

 
Vahvistuksen rakentaminen alkaa! 
Työt käynnistyivät syksyllä 2019. Pääurakoitsijana 
toimi paikallistuntemusta omaava Ralf Ajalin Oy, ja 
stabiloinnista vastasi aliurakoitsijana Rakentajat Piippo 
& Pakarinen Oy. Tilaajan edustajana toimi Rejlers Fin-
land, ja työmaapalvelusta vastasi Sweco. Tällä kokoon-
panolla voitiin varmoin ottein lähteä vahvistamaan 
pehmeikköä. Haasteita tuli silti vastaan. 

Koestabiloinnissa todettiin osin odotetusti, ettei 
stabilointikoneen kärki läpäise sortunutta penger-
täyttöä. Pilarit upposivat suunniteltuun tasoon kauem-
pana radasta kuin oli suunniteltu, ja niiden määrä jäi 
suunniteltua vähäisemmäksi. Lisäksi stabiloitavasta 
pohjamaasta löytyi mm. puuarinoita ja kivihautoja.

Koestabiloinnin jälkeen tehtiin kiireellä lisäpohja-
tutkimuksia suunnitelmien mahdollisen päivitystar-
peen selvittämiseksi. Sortuneen pengertäytön todettiin 
olevan hiekkaa ja soraa ilman merkittävää sekoittu-

Sortumalonkeroita, 
siirtymiä ja 

kuivatushaasteita 
rantaradalla

TEKSTI: SEPPO HAKALA, SAARA HAINARI, SAMI HIPPELÄINEN, SWECO
KUVAT: SAMI HIPPELÄINEN JA SAARA HAINARI

Raportti eräästä rantaradan pehmeiköstä, sen korjaamisesta lamellistabiloinnilla, 
sekä työn aikana esiintyneistä haasteista. Kohteen erityispiirteenä ovat radan 

rakentamisen aikana pohjamaahan sortuneet, kelluvat täyttökerrokset. 

RATARAKENTAMINEN
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SAMI HIPPELÄINEN

Sweco InfraRail, Lahti

SEPPO HAKALA

Sweco Arcus, Turku

SAARA HAINARI

Sweco InfraRail, Tampere

  Vanhat lonkerot sekä suunniteltu ja toteutunut stabilointi. 

mista saveen. Lisäksi pohjamaan savi osoittautui hie
man oletettua lujemmaksi. Tuloksia tuumittiin tilaajan 
geoteknisen asiantuntijan kanssa, ja kattavan tilan
nearvion pohjalta päädyttiin vain pieniin suunnitel
mapäivityksiin. Myös poikkeuksellisen leuto talvi ja 

runsaat vesisateet tuottivat haasteita. Joulukuussa 2019 
vedenpinta nousi lähes sorasta tehtyjen stabiloinnin 
työalustojen tasolle kyllästäen ne, mikä alensi kan
tavuutta. Työt keskeytettiin, ja työalustoja nostettiin 
murskeella. 

TURKU

SALO

KARJAA

ESPOO

HELSINKI

KIRKKONUMMI

BRÖDTORP

Pehmeät maakerrokset

Savinen siltti
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Tammikuussa 2020 junankuljettaja ilmoitti töys-
systä työmaan kohdalla. Inklinometreistä havaittiin 
kiihtyvät liukupintamaiset siirtymät kahdessa syvyy-
dessä vanhan sortuneen penkereen alueella. Siirty-
mät tulkittiin radalle vaaralliseksi, ja niiden todettiin 
aiheutuneen maaperän liian laajasta yhtäaikaisesta 
häiriintymisestä. 

Stabiloinnin työjärjestystä muutettiin tuplaamalla 
samana päivänä stabiloitavien lamellien väli. Näin kiih-
tyvä liike ja orastavat liukupinnat saatiin pysäytet-
tyä. Painumaa, sivusiirtymiä ja radan tarkastusajossa 
havaittavia ns. Emma-virheitä esiintyi kuitenkin koko 
stabiloinnin ajan, ja radalla oli 50–80 km/h nopeus-
rajoitus. 

Stabilointi valmistui kesäkuussa 2020. Pohjan-
vahvistustoimenpiteiden vaikutus radan vakauteen 
ja kunnossapitoon selviävät vuoden 2021 loppuun 
kestävissä seurantamittauksissa ja radan tarkastus-
ajojen analysoinnissa. 

Urakoitsija, tilaaja ja suunnittelija kertovat  
työnaikaisista haasteista ja opeista 

Tilaaja:

Rantaradan pehmeikkökohteet 
ovat olleet vähintäänkin haas-
tavia, ja stabiliteetin parantami-
sen eri menetelmät ovat olleet 
”työkalupakista” käytössä. 

Stabilointityön tekeminen 
talvis aikaan piti olla avain 
menestykselliseen ja kustannus-
tehokkaaseen työhön. Puolen  
vuoden marraskuu vesisatei-
neen toi mukanaan lähinnä 
kasvaneet työsuoritusten riskit 
ja kustannukset. 

Positiivisena asiana voisi 
kuitenkin nähdä, että pahimmat 
kuivatuksen parantamisen 
kohteet tulivat hyvin esille koko 
Rantaradalla, johon osittain 
hätätyönä tuli tartuttua. 
Suunnittelijan ja urakoitsijan 
kanssa yhdessä tekemällä 
nämäkin haasteet saatiin 
käännettyä onnistumisiksi. 

Urakoitsija:

Ralf Ajalin Oy:llä on kokemusta 
rantaradan stabiliteetin paran-
tamisesta jo vuodesta 2014. Yri-
tys on toteuttanut useita projek-
teja rantaradalle, kyseessä oli 
tuttu työsuorite ja organisaatio. 

Peilatessa aiemmin tehtyihin 
vastaaviin hankkeisiin, Bröd-
torpin hanke oli selvästi haasta-
vin. Haasteita aiheuttivat muun 
muassa kostea talvi 2019/2020 
sekä radan siirtymät. Rataa jou-
duttiin tukemaan työn aikana, 
mitä ei ole muissa vastaavissa 
projekteissa jouduttu tekemään. 

Suunnittelija on ollut työ-
maalla paikan päällä, jolloin 
ohjeita on saatu viipymättä ja 
ongelmiin on voitu reagoida 
nopeasti. Haastavissa hank-
keissa tämä on äärettömän tär-
keää, jotta ongelmiin saadaan 
nopeasti ratkaisu. Kaiken kaik-
kiaan hanke oli haasteellinen, 
mutta ongelmat saatiin selätet-
tyä hyvällä yhteistyöllä.

Suunnittelija:

Sortuneen pengertäytön 
ja pohjamaan yllätysten 
vuoksi kohteessa ei ole voinut 
käyttää ns. oppikirjaratkaisuja. 
Etenkin tällaisessa kohteessa 
ennen suunnittelua tehtyjen 
kattavien pohjatutkimusten 
sekä koestabiloinnin tärkeys 
korostuvat. 

Stabiloinnin aiheuttama häiriin-
tyminen sai jo kerran sortuneen 
täytön odotettua helpommin 
liikkeelle. Havaitut siirtymät 
tutisuttivat suunnittelijan punt-
teja, mutta onneksi projektissa 
on ollut mukana kovempiakin 
kokeneita konkareita. 

Sen lisäksi että työnaikainen  
geovalvonta mahdollistaa 
nopean reagoinnin työmaan 
tarpeisiin, tarjoaa se myös 
suunnittelijalle arvokasta 
kokemusta työmaalta. 
Yhteistyö tilaajan, valvojan ja 
urakoitsijan kanssa on myös 
tarjonnut uusia näkemyksiä 
suunnitelmaratkaisuihin.

TAUSTAA

  Työmaa yllättävässä järvimaisemassa.  
Vedenpinta nousi pellolle ja työalustoihin.
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Pudotuslaitteen energian perusteet:

• teräksisen pudotusjärkäleen massa 10 tn 
• maksimi vapaa pudotuskorkeus  

järkäleen pohjasta mitattuna 10 m
• sylinterin muotoisen järkäleen  

pohjan halkaisija d 1 m
• pudotuskorkeuden portaaton säätö 1–10 m
• putkitornin kokonaiskorkeus 12,5 m
• kaluston kokonaispaino 85 tn

Laitteen keskimääräiset tiivistystehot eri maalajeille:

Pudotus-
korkeus 

(m)

Tiivistys- 
teho 

(kNm)
Siltti  
(m)

Hiekka/
sora 
(m)

Louhe  
(m)

5 500 2,5 3–3,5 4–5

7 700 3,5 4,2–5 5,6–7

10 1 000 5 6–7 8–10
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JÄSENINFO

Toiminnasta saadaan tietoa 
Sähköpostiuutiskirjeistä / SGY:n tilaisuuksissa  / Verkkosivujen kautta

Jäsentyytyväisyyskysely 2019

Alan suurimmat huolet:
• Alan kiinnostavuus nuorten 

silmissä
• Alan tunnettavuuden puute
• Tilaajien osaajien puute ja 

alan opetuksen rakenteelliset 
muutokset 

(Edellisessä kyselyssä samat huolet 
koettiin merkittävimmiksi.)

Ratkaisuehdotukset: 
• Alan mainonnan  

lisääminen eri medioissa
• Koulutusaineistojen 

kehittäminen 
• Lukiovierailut 

LÖYDÖKSET

Top 3 tärkeimmät  
jäsenedut ja -palvelut:

1) Geotekniikan päivä
2) Koulutustilaisuudet
3)  Muut alan tapahtumat

Kehitysehdotukset:
• Lisää koulutustilaisuuksia  

ja etäosallistumismahdollisuus

65 % 

 on sitä mieltä, että 
SGY edistää hyvin alan 
ihmisten osaamista ja 

verkottumista

Kokonaisarvosana 
jäseneduille

n. 50 %

n. 30 %

hyvä

keskinkertainen

KYSELY

Keskeiset teemat: 
• Yhdistyksen toiminta
• Jäsenedut
• Viestintä ja käytetyt 

viestintäkanavat
• Kehitysehdotukset

Toteutustapa: 

Sähköinen nettilomake
(Tiedote jäsenille  

sähköpostitse)

Toteutusaika: 

Syksy 2019
(Edellinen kysely  

vuonna 2016)

VASTAAJAT

» Valtaosa edustaa suunnittelusektoria

Varsinaiset 
jäsenet 
n. 75 %

Opiskelija- 
jäsenet 
n. 10 %

Seniorit 
n. 10 %

61
n. 50 % n. 20 %

pääkaupunki- 
seudulta

Pirkanmaalta

Loput mm. Oulun ja Turun seudulta

Kouluarvosana  
yhdistyksen toiminnasta

50 % 50 %7-89

HUOM!  

Lue seuraavalta  

sivulta, miten voit 

vaikuttaa »
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Geotekniikan alalla on tekijöistä huutava pula. Suu-
ret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle, 1990-luvun 
laman aikana valmistuneista suuri osa on siirtynyt 
alalta pois, eikä vuosittain valmistuvien määrä riitä 
kattamaan geotekniikan asiantuntijoiden ja suunnit-
telijoiden tarvetta. Osaajapulan vaikutukset tuntuvat 
ikävällä tavalla jokapäiväisessä toiminnassa niin  
yrityksissä, julkisella sektorilla kuin tutkimus- ja  
kehitystoiminnassakin.

Geotekniikka on verraten pieni ala, jonka tunnettavuus 
on valitettavan heikko alan ulkopuolella. Kun 
kysytään, mitä teet työksesi, mitä vastaat? Joudutko 
selittämään juurta jaksain, mistä työssäsi on kyse? 
Työmme jälkikään ei näy päällepäin silloin kun se 
onnistuu, ja niinhän useimmiten tapahtuu. Usein vain 
mokaamalla pääsee lehtiin, ja hyvin onnistuneista 
töistä kerrottaessa geoteknikko monesti unohtuu 

Hei! Auta meitä 

tekemään alaamme 

tutuksi lukiolaisille.
Voit  tienata  100 €

Kiinnostuitko? Lue ohjeet osoitteesta: www.sgy.fi
Lisätietoja antaa: Turo Auvinen, turo.auvinen(at)ramboll.fi

Ilmoitukset ja apurahahakemukset: pia.vasko(at)ril.fi

kokonaan mainita. Geotekniikan alalle päädytään  
usein aivan sattumalta.

Analyysin perusteella paras hetki myötävaikuttaa 
mielikuviin ja opintovalintoihin on lukion aikana,  
usein toisen asteen opintojen alkaessa on osin jo 
myöhäistä.

Alan profiilinnoston aikaansaamiseksi SGY on 
laatinut valmiin kalvosarjan sekä kerännyt listan 
Suomen lukioista, nyt on sinun mahdollisuutesi toimia! 
Kannustamme jokaista jäsentä antamaan hieman 
aikaansa ja käyvän esittelemässä alaa omassa tai 
läheisessä oppilaitoksessa. 

Kannustimena SGY voi myöntää 100 euron apurahan 
jokaisesta pidetystä esityksestä*. Aineistot ja ohjeet 
löytyvät osoitteesta www.sgy.fi.

*Vain ennakkoon ilmoitetut luennot, 1 luento/luokka tai koulu, vuosittaiselle korvausmäärälle on katto.

GEOTEKNIIKAN 
PÄIVÄ  
Webinaari
5.11.2020

Tilaisuuden  
järjestää Suomen 
Geoteknillinen  
Yhdistys ja se 
on tarkoitettu 
kaikille aiheesta 
kiinnostuneille.

Lisätietoja:  
www.sgy.fi
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Kesätyö- 
kokemuksia  
pato- 
työmaalta

Toimin viime kesänä 

Nokialla Tehdassaaressa 

pohjoisen padon korjaus-

työn nuorempana 

valvojana. Kesätöissä sain 

oppia mm. valvonnan ja 

raportoinnin merkityksen 

työn sujumiselle sekä siitä 

miten suunnittelun 

lähtötietojen edustavuus 

vaikuttaa suunnittelu-

ratkaisuihin.

TEKSTI : MIKAEL RANTANEN, A-INSINÖÖRIT CIVIL OY 

KUVAT: MIKKO NIEMINEN JA MAURI KULMAN

  Tarkka valvoja työmaalla.

TYÖMAALLA
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  Padon rapautuneet betonirakenteet

  Reiät, joissa tavoitepainetta ei 
saavutettu ensimmäisellä injektointi-
kerralla on merkattu punaisella.

Välikainen pato, josta tuli pysyvä
Tehdassaaressa sijaitsee vanhoja tehdasrakennuksia. 
Teollinen toiminta saaressa alkoi 150 vuotta sitten ja 
loppui tänä kesänä, kun Upofloor Oy lopetti siellä toi
mintansa. Upofloorin tehtaan suojaksi rakennettiin 
70luvulla betonirakenteinen pato. Pato rakennet
tiin väliaikaiseksi, koska tehtaan piti lopettaa toimin
tansa 80luvulla. Tehdas kuitenkin jatkoi toimintaansa 
odotettua pidempään, ja Museovirasto on merkin
nyt tehdas rakennuksen valtakunnallisesti merkittä
vien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. 
Padosta on näin tullut pysyvä rakenne. 

Padon betonirakenteet ovat rapautuneet ja rikkou
tuneet. Nykyään padon betonirakenteet eivät pidä 
vettä ja pato on käytännössä maapato. Korjauksen 
tarkoitus on varmistaa maapadon toimivuus. Varmis
tus tapahtuu maainjektoimalla mahdolliset eroosio
suonet ja tyhjätilat tukkoon. 

Korjaustyön injektointireiät tehtiin kahteen riviin 
neljän metrin välimatkoin. Reiät porattiin kallioon 
saakka ja injektoitiin tasoittain. Jokaisella tasolla 
injektoidessa massaa jäykistettiin lisäämällä mas
saan sementtiä ja bentoniittia. Injektointi lopetet
tiin, kun saavutettiin tavoitepaine 4bar, tai enimmäis
määrä täyttyi. 

Reikiin, joissa tavoitepainetta ei saavutettu ensim
mäisellä injektointikerralla, palattiin toisella kierrok
sella.

Työtehtävä
Työmaa oli ollut käynnissä kaksi viikkoa ennen työ
suhteeni alkua. Työtehtävän perehdytyksessä kävi ilmi, 
että urakoitsija ei kaikilta osin toiminut suunnitelmien 
mukaisesti tai suunnitelmat eivät kaikilta osin olleet 
toteuttamiskelpoisia. Urakoitsijan käyttämä injektoin
timassan koostumus poikkesi suunnitelmissa esite

tystä. Urakoitsija ei jäykistänyt 
massaa vaiheittain sementillä ja 
bentoniitillä, vaan toimi aiem
pien työmaidensa periaatteiden 
mukaisesti ajatuksena toteut
taa kohteeseen laajempi verho
injektointi notkealla injektoin
timassalla ilman bentoniittia.

Työtehtävänäni oli varmis
taa, että urakoitsija oli ymmär
tänyt suunnitelman ja noudatti 

Reikä injektoitu. Paineet 
saavutettiin kaikilla tasoilla

Reikä injektoitu. Vähintään yhdellä 
tasolla paineita ei saavutettu

Asfaltti repesi, poratangot maassa

Reikä valmis, poratankoja maassa.
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sitä, ja selvittää onko suun-
nitelma sellaisenaan toteut-
tamiskelpoinen. Lisäksi 
tehtäväni oli pitää kirjaa 
injektointimassan koos-
tumuksesta ja määrästä 
syvyyssuunnassa sekä rei-
käkohtaisesti. 

Seurasin sementin ja 
bentoniitin menekkiä ja 
varmistin, että urakoitsijan 
injektointipöytäkirjat olivat 
ajantasalla. Lähetin sähköpostilla päivittäin urakoitsi-
jan injektointipöytäkirjat hankkeen osapuolille. Tein 
pöytä kirjoista hankkeen suunnittelua ja valvontaa 
helpottavia tiedostoja. Korjauksen tarkka raportointi 
oli tärkeää, koska Tehdassaaren pato kuului ykkös-
luokkaan ja injektointi työn jälkikäteen onnistumisen 
todentaminen jälki käteen on hyvin hankalaa. 

Minun ollessa työmaalla urakoitsija toimi ammatti-
taitoisesti, noudatti suunnitelmaa hyvin ja injektoiti-
pöytäkirjat vastasivat työn kulkua. 

Korjaustyön ongelmia
Tehdassaaren eteläinen pato oli korjattu aiemmin ja 
sen injektoinnissa massaa kulkeutui uomaan ja sala-
ojiin. Pohjoisen padon injektoinnissa massan kulkeu-
tumista uomaan piti välttää, koska pohjoisen uoman 
vesi virtaa läheisen voima laitoksen suuntaan, ja vettä 
hyödynnetään teollisuuden prosesseissa. Lisäksi on 
mahdollista, että voimalaitoksen vesipumput olisivat 
vahingoittuneet suurista sementtimääristä.

Pohjoisen padon injektoinnissa muutamasta pis-
teestä kulkeutui massaa salaojiin ja uomaan, jolloin 
työselostuksen mukaan injektointi 
olisi pitänyt lopettaa reiäin osalta ja 
kysyä suunnittelijalta, miten edetään. 
Urakoitsija ehdotti erittäin jäykän 
massan käyttämistä vuodon tukki-
miseen. Soitin suunnittelijalle, joka 
hyväksyi ehdotuksen yhden reiän työ-
menetelmän osalta. Jäykällä massalla 
vuodot saatiin tukittua ja tavoitepaine 
saavutettiin, minkä jälkeen urakoitsija jatkoi injek-
tointia suunnitelman mukaan. 

Reikää 124 injektoidessa asfaltti halkesi injektoin-
timassan hydraulisen tunkkauksen takia. Työtä jat-
kettiin padon toisesta päädystä. Haljenneen asfaltin 
kohdalle palattiin myöhemmin, jotta injektointimassa 
ehti jäykistyä ennen injektoinnin jatkamista. 

Injektoinnin onnistumisen todentaminen
Injektoinnin onnistumista arvioitiin massamenekkien 
ja injektointipaineiden nousun lisäksi mittaamalla 
suoto veden määrää. Paras paikka vuotovesien mittaa-
miseen on tehdasrakennuksen sisällä sijaitseva kivika-
naali, johon tulee vettä putkea pitkin ja kivien välistä. 
Lisäksi kanaaliin tulevaa vettä ei voi jaotella alkuperän 
mukaan, eli osa vedestä on sade- tai pohja vettä, eikä 
padon läpi suotautuvaa vettä. Korjaustyön seurauksena 
kivikanaaliin putkea pitkin virtaavan veden määrä laski 
normaalitilanteesta 13,7 l/min:sta 6,6 l/min:iin. Poikke-
ustilassa vuoto vesien määrä on ollut 122 l/min. Suoto-
vesien määrän alentumisen perusteella injektointityö 
toteutettiin onnistuneesti.

Mitä opin?
Ennen työtä olin päättänyt, että tulevaisuudessa haluan 
suunnitella pohja- ja kalliorakenteita. Alassa minua 
kiehtoi lähtötietojen rajallisuus ja epävarmuuden hal-
linnan vaikeus. Kesätyö vain vahvisti näkemystäni. 

Edustavien lähtötietojen hankkiminen ei ole aina 
mahdollista tai niiden epäluotettavuus vaikeuttaa suun-

nittelua. Epähomogeenisin osin suun-
nittelemattomasti rakennetun patora-
kenteen potentiaalisten vuotokohtien 
määrittäminen ennalta todettiin hyvin 
haastavaksi. 

Teoriassa injektointi olisi ollut mah-
dollista kohdentaa täsmällisesti ongel-
makohtiin, mikäli niiden sijainti olisi 
ollut tiedossa. Tässä työssä päädyttiin 

injektoimaan systemaattisesti koko pato. Ensimmäisen 
injektointikierroksen jälkeen keskityttiin ensimmäi-
sellä kierroksella havaittuihin ongelmakohtiin. 

Kokonaisuudessaan työ sujui suunnitelmien mukai-
sesti. Minulle jäi myös aikaa tehdä erillinen raportti 
patovalvontaviranomaisille (ELY) sekä tämä lehti- 
kirjoitus. 

  Kuvassa ensimmäisen  
rivin osalta tasoittainen 
sementin menekkien 
seuranta.

FAKTA

Korjaustyö yhteensä:
 █ 72 injektointireikää
 █ reikäpituus 645 m
 █ 70 425 kg sementtiä
 █ 9 820 kg bentoniittiä

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
83,5
83

82,5
82

81,5
81

80,5
80

79,5
79

78,5
78

77,5
77

76,5
76

75,5
75

74,5
74

73,5
73

72,5
72

71,5 painetta ei saavutettu
71 kallio

70,5 1. rivin kalliopinta
70

69,5
69

68,5
68

67,5
67

66,5

220 221 222 223 124A 224 125A 225 226 127A 227 228 229 230 231 132A 232
83,5

83
82,5

82
81,5

81
80,5

80
79,5

79
78,5

78
77,5

77
76,5

76
75,5

75
74,5

74
73,5

73

72,5
72

71,5
71

70,5
70

69,5
69

68,5
68

67,5
67

66,5

300

Sement-
tiä porates-

sa

Sement-
tiä porates-
sa aloitus 
100/100

Sement-
tiä porates-
sa aloitus 
100/100

Sement-
tiä porates-
sa aloitus 
100/100

porakan-
get jäi 
jumiin

asfaltti 
halkesi

12,5 12,5

25

12,5 25 12,5
837,5

25 12,5

237,5

12,5
25

25 25 12,5 25
12,5 25

975
25

12,5 25 12,5
12,5 12,5 25 25 25 25

25
12,5

25 25 25 12,5
25 25 12,5

50
25 25 12,5

12,5 1250 12,5
25

12,5 12,5 1475

12,5
1537,5 1237,5 25 25 25 25

1237,5 25
25 1937,5

12,5

1137,5
25 137,5

12,5

25
25

12,5 25
25 12,5 237,5

12,5 25

237,5
2037,5

12,5

1237,5 25
12,5

25

237,5

12,5
12,5

12,5 12,5

12,5
87,5 12,5 12,5

25
50 12,5

12,5 12,5

25 12,5 12,5

12,525 12,5
25 12,5 12,5

25
12,5

12,5 12,5
12,5 237,5 137,5 25 12,5

25
12,5 12,5

12,5
50 25 12,5 12,5

50 12,5 12,5
25

25
1037,5

25 12,5 25

25 2437,5 12,5 25 25 12,5

25
25 87,5 25

487,5
25 87,5 12,5 12,5 337,5

12,5

12,5

uomaan 
vuotoja

uomaan 
vuotoja

12,5
337,5

25 50 187,5 237,5

50

50

50

50

50

50

50

1837,5 337,5 12,5
25

12,5

salaojaan 
ja uomaan 
vuoto alin 

taso
3m kallio- 
varmistus

12,5
25

50

12,5 187,512,5

25 12,5 437,5 12,5 12,5 25

25

12,5

50

50

50

50

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

25

187,5

25 50

12,5

12,5
12,5 12,5 12,5

12,5

200

300

25
137,5 1475

12,5

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
83,5
83

82,5
82

81,5
81

80,5
80

79,5
79

78,5
78

77,5
77

76,5
76

75,5
75

74,5
74

73,5
73

72,5
72

71,5 painetta ei saavutettu
71 kallio

70,5 1. rivin kalliopinta
70

69,5
69

68,5
68

67,5
67

66,5

220 221 222 223 124A 224 125A 225 226 127A 227 228 229 230 231 132A 232
83,5

83
82,5

82
81,5

81
80,5

80
79,5

79
78,5

78
77,5

77
76,5

76
75,5

75
74,5

74
73,5

73

72,5
72

71,5
71

70,5
70

69,5
69

68,5
68

67,5
67

66,5

300

Sement-
tiä porates-

sa

Sement-
tiä porates-
sa aloitus 
100/100

Sement-
tiä porates-
sa aloitus 
100/100

Sement-
tiä porates-
sa aloitus 
100/100

porakan-
get jäi 
jumiin

asfaltti 
halkesi

12,5 12,5

25

12,5 25 12,5
837,5

25 12,5

237,5

12,5
25

25 25 12,5 25
12,5 25

975
25

12,5 25 12,5
12,5 12,5 25 25 25 25

25
12,5

25 25 25 12,5
25 25 12,5

50
25 25 12,5

12,5 1250 12,5
25

12,5 12,5 1475

12,5
1537,5 1237,5 25 25 25 25

1237,5 25
25 1937,5

12,5

1137,5
25 137,5

12,5

25
25

12,5 25
25 12,5 237,5

12,5 25

237,5
2037,5

12,5

1237,5 25
12,5

25

237,5

12,5
12,5

12,5 12,5

12,5
87,5 12,5 12,5

25
50 12,5

12,5 12,5

25 12,5 12,5

12,525 12,5
25 12,5 12,5

25
12,5

12,5 12,5
12,5 237,5 137,5 25 12,5

25
12,5 12,5

12,5
50 25 12,5 12,5

50 12,5 12,5
25

25
1037,5

25 12,5 25

25 2437,5 12,5 25 25 12,5

25
25 87,5 25

487,5
25 87,5 12,5 12,5 337,5

12,5

12,5

uomaan 
vuotoja

uomaan 
vuotoja

12,5
337,5

25 50 187,5 237,5

50

50

50

50

50

50

50

1837,5 337,5 12,5
25

12,5

salaojaan 
ja uomaan 
vuoto alin 

taso
3m kallio- 
varmistus

12,5
25

50

12,5 187,512,5

25 12,5 437,5 12,5 12,5 25

25

12,5

50

50

50

50

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

25

187,5

25 50

12,5

12,5
12,5 12,5 12,5

12,5

200

300

25
137,5 1475

12,5

34  •  SGY:n jäsenlehti 50 • Lokakuu 2020



TAPAHTUMAT

P ohjanvahvistustoimikunta päätyi webinaari-
ratkaisuun jo keväällä hyvissä ajoin, eikä poh-
janvahvistuspäivään tänä vuonna kokoon-

nuttu yhdessä Aalto-yliopiston tiloihin. Lisäksi 
perinteistä poikettiin siinä, että tilaisuuden avasi 
pohjanvahvistustoimikunnan uusi puheenjohtaja 
Juha Forsman. 

Webinaarimuotoinen toteutus keräsi varsin muka-
van määrän yleisöä; osallistujia verkon välityksellä 
pidetyssä tilaisuudessa oli enimmillään yhtä aikaa 94 
ja kaikkiaan 114. Osallistujamäärä pysyi korkeana koko 
webinaarin ajan. Aiempina vuosina paikan päällä on 
ollut yleisöä keskimäärin 70–80 henkilöä. Päivä onnis-
tui sisällöllisesti ja järjestelyiltään erinomaisesti, joten 
ehkäpä toimikunta harkitsee jatkossakin etäosallistu-
mismahdollisuutta pohjanvahvistuspäivään. 

Webinaaria ei taltioitu kokonaisuudessaan, mutta 
Jörg Klompmakerin englanninkielisen alustuksen 
nauhoite on katsottavissa SGY:n nettisivujen kautta 
jälkikäteen. Kaikkien esitysten kalvot ovat myös ladat-
tavissa osoitteesta www.sgy.fi.

Iltapäivässä hiilineutraalius, päästöt ja kierrätys-
materiaalit olivat useimpia esityksiä läpileikkaava 
teema. Juha Forsman esitteli uusiosideaineilla tehty-
jen koestabilointien lujuustuloksia ja Leena Korkiala- 
Tanttu kertoi laajemmin vaihtoehtoisista sideaineista. 
Kari Kuusipuron esittelemät stabilointitilastot vah-
vistavat, miten merkittävästä mahdollisuudesta vähen-

tää hiilidioksidipäästöjä on kysymys, sillä esimerkiksi 
vuonna 2019 Suomessa stabiloitiin 8,2 eduskunta talon 
verran. Keskustelussa nousi esiin pohjan vahvistusten 
tilaajien merkitys uusien sideaineiden käytön mah-
dollistajina.

Iltapäivässä esiteltiin kolme opinnäytetyötä. 
Aiheina olivat kierrätyslasista valmistettava vaahto-
lasi (Riikka Joona), hiiltä koko elinkaarensa ajan maa-
perään sitovien puupaalujen käyttö infarakentamisessa 
(Jenni Hooli) sekä syvätiivistetyn betonimurskeen 
käyttö meritäytössä (Sanna Anttila).

Muita aiheita olivat geovahvisteet, eurokoodit 
sekä ruoppaukset ja täytöt. Vieraileva esiintyjä Jörg  
Klompmaker kertoi mahdollisuuksista korvata perin-
teinen betonirakenne geovahvisterakenteella, ja sen 
vaikutuksesta hiilijalanjälkeen. Uusi eurokoodi tulee 
vaikuttamaan pohjanvahvistusten ohjeistukseen ja 
mitoitukseen jatkossa, mutta myös kansallisia ohjeita 
tarvitaan paikallisiin olosuhteisiin (Jaakko Heikkilä). 
Hiilidioksidipäästöjä voidaan merkittävästi vähentää 
myös yhteen sovittamalla massahankkeita, kuten esi-
merkiksi Helsingissä: Vuosaaren sataman väylän syven-
tämisessä syntyvät louheet hyödynnetään Herne-
saaressa tehtävissä meritäytöissä (Tommy Nyman).

Toivottavasti ensi vuonna voimme jälleen kokoon-
tua yhteen pohjanvahvistuspäivän merkeissä ja nauttia 
asiapitoisten esitysten ja vilkkaan keskustelun lisäksi 
myös verkottumisesta ja toistemme seurasta. 

Pohjanvahvistuspäivä 2020  

AJANKOHTAISTA

TEKSTI: MIRVA KOSKINEN • KUVA: SGY WEBINAARI JA SHUTTERSTOCK

Pohjanvahvistuspäivä  
pidettiin 20.8.2020 
poikkeuksellisesti iltapäivän 
mittaisena webinaarina.
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YLIOPISTOJEN KUULUMISET

V iime talven jälkeen maailma ja elämä yliopistossa on muut-
tunut merkittävästi. Aalto-yliopistossa noudatettiin varsin 
tiukkaa koronapolitiikkaa ja kaikki opetus siirrettiin etä-

opetukseksi. Aalto oli suljettuna opiskelijoilta koko kevään elokuu-
hun asti. Sen sijaan laboratoriossa on ollut jonkin verran aktiviteet-
tia liittyen kokeellisiin tutkimuksiin. Myös syksyllä – tällä tiedolla 
– jatketaan pääosin etäopetuksella. Pyrimme kuitenkin järjestämään 
erityisesti aloittaville opiskelijoille myös lähiopetukseen perustuvia 
kursseja. Lähiopetuksen lisäksi kursseille on järjestettävä mahdolli-
suus etäopetukseen, jotta ulkomaiset opiskelijat ja mahdollisesti 
karanteenissa olevat voivat osallistua opetukseen. 

Opetuksen siirtyminen nettiin on aiheuttanut jonkin verran lisä-
työtä ilmeisesti myös opiskelijoille. Ainakin minulle tämä on ollut 
varsinainen olosuhteiden pakottama digiloikka, joka olisi ehkä jää-
nyt muutoin tekemättä. Uusia työsopimuksia opiskelijoiden kanssa 
on voitu tehdä vasta elokuussa. Opinnäytetyöt, jotka liittyvät labo-
ratoriotutkimuksiin, voitaneen aloittaa nyt syksyllä. 

Georakentamisen maisteriohjelman osalta merkittävä positiivinen 
muutos on se, että Wojciech Sołowskin tehtävä muuttui 1.9.2020 
alkaen Associate professor (tenured) tehtävään. Tämä siis tarkoit-
taa, että hän tehtävänsä muuttuu pysyväksi. Toivotaan hänelle hyvää 
jatkoa!

Geoengineering-maisteriohjelmaan on alkavalle lukuvuodelle 
hyväksytty parikymmentä uutta opiskelijaa, joista viisi on Aallon 
kandeja ja loput Aallon ulkopuolelta. Ulkoisessa haussa hyväksytyistä 
puolet on suomalaisissa oppilaitoksista valmistuneita. 

Aallossa opiskellaan 
pääosin etänä

HENRY GUSTAVSSON

Yliopisto-opettaja 
Georakentaminen 
Aalto-yliopisto 

LEENA  
KORKIALA-TANTTU 

Professori  
Georakentaminen  
Aalto-yliopisto

OTANIEMI

TEKSTI: HENRY GUSTAVSON • KUVAT: AALTO-YLIOPISTO JA SHUTTERSTOCK
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Väitoskirjat 
Mishra, Ritesh Kumar  
Geotechnical classification and Bayesian network for 
real time risk assessment in mining
Tran Quoc Anh   
Material Point Method: algorithm development and 
application to landslide modelling 

Diplomityöt Master’s Programme in 
Geoengineering -koulutusohjelmasta

2018-2019 

Hallipelto, Martti  
Pohjasuhteiden epävarmuuden mallintaminen 
Kriging-menetelmällä
Jijo, Hima  
Gas permeability and retention study on Ämmässuo 
temporary landfill cover structures made with 
Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash
Kortelainen, Lauri Kalevi  
Stabiloidun kantavan kerroksen pakkaskestävyys
Lassila, Saara  
Soil permeability reduction of a dike by injecting 
organic matter and aluminum: field data analysis
Melander, Marika  
Kivituhkan soveltuminen sidotun kantavan kerroksen 
runkoaineeksi
Pesola, Karoliina   
Lyöntipaalutuksen loppulyöntikriteerien optimointi 
iskuaaltomittauksella
Suomela, Susanna   
Elinkaarinäkökulman huomioiminen infra-alan 
hankkeiden hankinnassa
Valjakka, Tommi  
Asfaltin uusiokäyttöön perustuvan remix-
menetelmän suunnittelumenettelyn analysointi 
laboratoriotutkimuksiin perustuen
Xiong, Tianlingzi  
The Use of Recycled Materials as Binders to Stabilize 
Soft Clay in Laboratory
Niittyniemi, Eveliina  
CO2-päästöjen vähentäminen asfaltointiprosessissa, 
toimenpiteet ja niiden vaikutukset
Partanen, Antti  
Tiehankkeen toteumamallin laadinta ja käyttö
Kallio, Pauliina   
Ruiskubetonoidun kalliotilan turvallisen paluuajan 
määrittäminen ja nuoren ruiskubetonin tartuntalujuus
Kari, Miia    
Rautatietunnelin verhousrakenteen 
pitkäaikaiskestävyys
Könönen, Tero   
Air deck -menetelmän soveltaminen 
kiviaineslouhinnassa
Pihlström, Max  
Building Information Modelling of Rock Reinforcement
Rislakki, Jussi   
Exchange of BIM Designs Between Designer and 
Contractor in Underground Construction

Seppälä, Terhi   
Luotettavuuteen perustuva kalliotekninen suunnittelu
Uuttu, Petri    
Kallioleikkausten suunnitteluvaiheessa toteutettavat 
geologiset- ja kalliotekniset tutkimukset
Merelä, Sami    
Real-Time Tracking of Mass Hauls in Infrastructure 
Construction Project
Tomunen, Lauri  
Tahti tuotannossa – Case Töölönkadun pysäköintilaitos
Sandelin, Michael   
Evaluation of Dynamic Compaction Method and Rapid 
Impact Compaction Method for Soil Improvement

2019-2020

Lehtonen, Hanna  
Optimization of Grouting Material by the Analytic 
Hierarchy Process
Wasberg, Ulrika   
Geotekniset parametrit ja infrarakenteiden 
mitoitusmenetelmät Suomessa ja Ruotsissa
Klinga, Jaakko    
Operating model for financially successful rock 
construction projects
Tuohino, Mikko   
Application of the NTNU Frozen and Unfrozen Soil 
Model to Modelling Effects of Freeze-thaw on Low-
volume Roads
Vilenius, Mikko 
Valimohiekan tekniset ominaisuudet ja uusiokäyttö 
maarakentamisessa
Hahnsson, Ludvig 
Improving financial forecasting for a project-based 
corporation in the infrastructure construction business
Törmänen, Janne 
Optimization of tunnel support in challenging rock 
conditions
Juuti, Eero 
Valimohiekan soveltuminen osaksi kerrosstabiloinnin 
runkoainetta ja käytön edistäminen
Piispanen, Arto  
Mittaustiedon hyödyntäminen kapean malmin 
louhinnassa
Vasilopoulos, Kristiina  
Penetration of driven piles into pre-crushed blasted 
rock: Case Jätkäsaari
Melo Oliveira, Francisco  
Classification of Rock Dust for potential market 
applications
Rasmussen, Lasse Kudsk  
Dynamic Properties of Crushed Concrete used in 
Pavement Structures 

AALTO-YLIOPISTON OPINNÄYTTEET 7/2018-6/2020

Lisäksi Aallossa on valmistunut ko. aikana  
28 diplomityötä European Mining, Minerals  
and Environmental Programme (EMMP) 
-koulutusohjelmasta ja European Mining  
Course (EMC) -pääaineesta.

Opinnäytetyöt löytyvät Aallon oppimiskeskuksen 
tietokannasta: aaltodoc.aalto.fi
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S yksy ja viileät tuulet ovat jo saavuttamassa rakennustekniikan yli - 
opisto-opetuksen pohjoisimman kehdon Oulun. Kevät kului vauhdik-
kaasti koronan tuomien haasteiden mutta myös mahdollisuuksien kanssa 

kamppaillessa. 
Samalla yliopistomme rekrytoinnit etenivät vauhdikkaasti ja meillä onkin aloit-

tanut kolme uutta professoria: Pekka Leviäkangas (Väylä- ja liikennetekniikka), 
Ulla Haverinen-Shaughnessy (Hyvä sisäilma ja rakennusterveys) sekä Mauri 
Koskinen (Maa- ja pohjarakentaminen). Lisäksi neljännen uuden professorin 
valitseminen rakennesuunnitteluun on edennyt. Rekrytointien kautta tutkinto- 
ohjelman kehittäminen on ottanut askeleen edemmäs, uusi oma tohtori ohjelma 
hyväksyttiin ja suunnitteilla on kolmas opintosuunta rakennesuunnittelun ja 
yhdyskuntatekniikan rinnalle, mikä painottuu hyvään sisäilmaan ja elinkaari-
rakentamiseen. Muutokset tuovat mahtavan ja odotetun 
lisän opetustarjontaamme sekä tutkimushankkeisiimme.

Etäopetukseen siirtyminen on vauhdittanut jatkuvan 
oppimisen kehittämistä. Oulun yliopisto tulee avaamaan 
uuden palvelun, jota kautta kaikki kiinnostuneet pääsevät 
helposti täydentämään opintojaan ilman opinto-oikeutta 
yliopistoon. Tämä on yksi iso askel opintopolulla, jota meillä 
nykyään ajatellaan koko eliniän mittaiseksi. Perustutkinto 
on kuin ajokortti työelämään ja sen jälkeen osaamista täy-
dennetään kiinnostuksen ja tarpeen mukaan sopivilla koko-
naisuuksilla. Lisäksi tämä mahdollistaa kevyen kurkista-
misen yliopistomme opintoihin, ja mikäli niistä innostuu, 
voi suoritetut opinnot myöhemmin hyväksilukea osaksi 
kokonaista tutkintoa. 

Oulun ammattikorkeakoulun yhdistyminen samalla kampusalueelle lisää mer-
kittävästi erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja meillä on esimerkiksi suunniteltu 
joustavat opintopolut insinööristä diplomi-insinööriksi tai tekniikan kandidaa-
tista insinööriksi. Voisikin sanoa, että täällä on hyvää vauhtia muodostumassa 
oikea Pohjois-Suomen rakennuskeskittymä, jota rakentamassa ovat edellä mai-
nittujen lisäksi toisen asteen oppilaitokset sekä alueen yritykset ja järjestöt. Tästä 
kuulette varmasti lisää myöhemmin.

Tämän jutun kirjoitushetkellä mielessä liikkuu monia tulevaan syksyyn liitty-
viä asioita. Juuri tulleet opiskelijavalintatiedot kertovat paikkojen täyttymisestä 
ja samalla mahan pohjassa jo kutkuttelee perhoset, kuinka onnistumme etänä 
saamaan fuksien ensimmäisestä lukuvuodesta onnistuneen? Siihen on pystyt-
tävä muutamilla pienillä kohtaamisilla kampuksella ja isommilla ryhmillä etänä 
olemassa olevien kanavien kautta. Jotta yhteenkuuluvuuden tunne saadaan syn-
nytettyä poikkeusoloissa, tulee se vaatimaan uudenlaista heittäytymistä ja uskal-
lusta. Siihen työhön tarvitaan koko rakennusalan positiivista mukaantuloa, näky-
mistä mediassa ja erilaisissa some-/tapahtumakanavissa. 

Rakentavaa ja turvallista syksyä!

Rakennustekniikan opetus 
Oulussa laajenee

TEKSTI: ANNE TUOMELA • KUVAT: OULUN YLIOPISTON KUVAPANKKI
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ANNE TUOMELA

Rakennus- ja  
yhdyskuntatekniikka

Oulun yliopisto

OULU
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Aikavälillä 1.7.2018–30.6.2019 Oulun 
yliopistosta valmistuneita diplomitöitä 
yhdyskuntatekniikkaan liittyen

Ailisto, Mikko  
Tieväylien päällystystyökoneiden ohjaus  
suhteellisessa koordinaatistossa
Aitto-oja, Joni  
Merikosken siltojen parantaminen
Haataja, Matti  
Rakennettuun viemäröintiin liitettävät hulevesi-
ratkaisut: biosuodatusrakenteen mitoitus Vantaan 
koekohteella
Hellström, Ville 
Sillan tietomallin hyödyntäminen urakoitsijan 
määrälaskennassa ja tuotannonsuunnittelussa
Jussila, Hannu  
Siltojen tulopenkereiden 2D- ja 3D-stabiliteetti-
laskentamenetelmien vertailu
Kallioinen, Esa  
Yhteistoiminnallisten hankintamuotojen vertailu 
tiehankkeissa
Kinnunen, Juho  
Kalkinpolton sivutuotteiden käyttäminen happoa 
tuottavien rikastushiekkojen kuivapeittomateriaalina
Miettinen, Saramaria  
Laatuaineiston käsittelyprosessin kehittäminen 
väylärakennushankkeessa
Pienimaa, Tuulikki 
Rikastushiekka-altaan suotovesien kulkeutuminen 
Kevitsan kaivosalueella

  Oulun Linnanmaan 
kampusalue kokoaa sekä 
ammattikorkeakoulun että 
yliopiston raksan opiskelijat 
yhteen. 

OULUN YLIOPISTON OPINNÄYTTEET 7/2018-6/2020

Siuruainen, Paula 
Nimikoimattomien autopaikkojen ja vuorottais-
pysäköinnin soveltuvuus Alppilanbulevardin alueella
Tapaninaho, Saija  
Paalutuksesta aiheutuvat huokosvedenpaineen 
muutokset ja maan siirtymät savessa 

Aikavälillä 1.7.2019–30.6.2020 Oulun 
yliopistosta valmistuneita diplomitöitä 
yhdyskuntatekniikkaan liittyen

Asiala, Maiju 
The determination of seismic design forces on 
retaining walls with the general methods of Eurocode 8
Joensuu, Heidi  
Virtaviivainen tuotanto infrarakentamisen projekteilla
Marttinen, Kati  
Luonnon monimuotoisuutta hyödyttävät ratkaisut 
maa-ainesten ottoalueiden maisemoinnissa
Mykkälä, Miro  
Suurporapaalutuotannon haasteet ja kehittäminen
Paksuniemi, Antti 
Infrarakennusurakan aloitusvaiheen tehostaminen
Patrikainen, Ossi-Roopertti 
Kaupunkiseudun pyöräilyn pääreittien yhtenäinen 
talvihoito, case: Oulun seutu
Väisänen, Juulia  
Rikastushiekan juoksettuvuuden huomiointi 
kaivospatojen geosuunnittelussa

Opinnäytetyöt ja ohjeet niiden etsimiseen löytyvät osoitteesta: jultika.oulu.fi
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  TerraRail-ryhmän tutkijat 
monitoroimassa junaliikenteen 
kuormittaman ratarakenteen 
käyttäytymistä. 

YLIOPISTOJEN KUULUMISET
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P itkän linjan vahva tamperelainen infraosaa-
minen löytyy jatkossa tutkimuskeskus Ter-
rasta, joka aloitti toimintansa kesäkuun 2020 

alussa. Edeltäjänsä – Tampereen yliopiston maa-, 
pohja- ja ratarakenteiden tutkimusryhmän – tapaan 
Terran keskeisimpinä tavoitteina on tuottaa luotetta-
vaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa infra-alan moni-
naisiin tietotarpeisiin sekä kouluttaa alalle kovasti 
kaivattuja uusia osaajia.

Tutkimuskeskus Terra jatkaa Tampereen yliopis-
ton maa-, pohja- ja ratarakenteiden tutkimusryhmän 
vahvaa perinnettä Suomen johtavana infrarakenteiden 
osaamiskeskittymänä sekä opetuksessa että tutkimuk-
sessa. Terran noin 40 työntekijän porukka jakaantuu 
neljään tutkimusryhmään: TerraGeoon, Terra Roadiin, 
TerraRailiin ja TerraDigiin. Näiden lisäksi tärkeän 
osan Terrasta muodostaa myös yliopiston ulkopuo-
lisia tilaus tutkimusasiakkaita palveleva tutkimus-
laboratorio GEOLA. 

Suuria ajankohtaisia kysymyksiä, joihin Terra ja sen 
eri tutkimusryhmät pyrkivät omalta osaltaan tuotta-
maan vastauksia, on lukuisia. Esimerkkeinä näistä mai-
nittakoon vaikkapa geoteknikoiden hyvin tunnistamat 
vaikeiden maaperäolosuhteiden aiheuttamat haasteet 
pohjarakentamisessa, keinot ikääntyvän väyläverk-
komme korjausvelan hallintaan, kasvavista liikennöin-
tinopeuksista ja junapainoista aiheutuvat haasteet rata-
verkolla sekä infra-alan tuottavuuden parantaminen 
erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä.

Haasteet ovat isoja ja visaisiakin, mutta onneksi 
teknologian nopea kehitys tarjoaa koko ajan uusia työ-
kaluja ja mahdollisuuksia myös uudenlaisten ratkaisu-
mallien löytämiseen. Terran näkökulmasta näitä ovat 
muun muassa oppivien algoritmien ja tiedonlouhin-
nan hyödyntäminen tutkimuksen tukena. Ne mah-
dollistavat sekä geoteknisen laskennan tarkkuuden 
kasvattamisen ja mitoituksen luotettavuuden lisää-

Tutkimuskeskus Terra 
palveluksessanne PAULI KOLISOJA 

Tutkimuskeskus Terra 
Tampereen yliopisto

misen että entistä älykkäämmän ja elinkaaritehok-
kaamman infraomaisuuden hallinnan. Luonnollisesti 
digitalisaatiokehityksen tarjoamien mahdollisuuk-
sien monipuolinen hyödyntäminen on avainasemassa 
myös niin erilaisten infrarakenteiden toiminnan moni-
toroinnissa kuin alan tuottavuuden parantamisessa-
kin. Näistä viimeksi mainittuun liittyy Terran viime 
aikojen suurin yksittäinen uusi avaus, yhteistyössä 
noin 20 alan keskeisen yrityksen kanssa toteutettu 
infra-alan digitalisaation industry professuuri, jota 
on helmikuusta 2019 lähtien hoitanut TerraDigi-tut-
kimusryhmän vetäjä, TkT Kalle Vaismaa.

Rakennetun ympäristön tiedekunnan osana toimi-
van tutkimuskeskus Terran henkilökunnalla on tutki-
muksen lisäksi huomattava koulutusvastuu Tampereen 
yliopiston rakennustekniikan tutkinto-ohjelmissa ja 
siten hyvä kontaktipinta alan potentiaalisiin uusiin 
osaajiin. Jotta alan monipuolisuus ja kiinnostavuus 
näyttäytyisi oikealla tavalla myös heille, koemme 
erityisen tärkeäksi myös koulutuksen sisältöjen ja 
toteutustapojen jatkuvan kehittämisen. Tähän liit-
tyen otimme viime lukukaudella muun muassa käyt-
töön uuden geotekniikan opetuslaboratorio GeLLa-
bin ja lanseerasimme maisterivaiheen opiskelijoille 
uuden kalliorakentamisen sivuainekokonaisuuden.

Jotta uusin tutkimustieto ei jäisi vain yliopiston 
sisälle ja ns. hyllyyn pölyttymään, pyrimme tekemään 
kaiken kehitystyön tiiviissä vuorovaikutuksessa alan 
muiden toimijoiden kanssa. Tutkimuskeskus Terran 
lanseerauksen yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin 
ollut se, että toimintamme tunnettuus entisestään 
paranisi ja vuorovaikutus alan käytännön toimijoiden 
kanssa näin voisi edelleen tiivistyä. Siksi koko homman 
perusidean voi mielestäni kiteyttää otsikossa esitettyyn 
muotoon: ”Tutkimuskeskus Terra palveluksessanne.”

TEKSTI: PAULI KOLISOJA • KUVAT: TIIA LOPONEN JA ARTO JALONEN, TAMPEREEN YLIOPISTO
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Aikavälillä 1.7.2018–30.6.2020 Tampereen 
yliopistosta valmistunut väitöskirja
Luomala, Heikki 
Monitoring the vertical deformation behaviour of road 
and railway structures

Aikavälillä 1.7.2018–30.6.2019 Tampereen 
yliopistosta valmistuneita diplomitöitä

Haikola, Markus 
Water Content Determination of Soft Finnish Clays 
Using Electrical Conductivity Measurements
Elo, Jari 
Tietomallintamisen tuomat muutokset infra-alan 
suunnitteluun
Sipilä, Malla  
Nurmiradan päällysrakenteen suunnittelu
Hakkola, Tero  
Kuntomittausten hyödyntäminen katurakenteiden 
korjausvelkalaskennassa
Filpus, Sakari  
Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja tietomallinnus 
osana maankäytön suunnittelua
Uusi-Piuhari, Teemu  
Pilariharusankkureiden ylösvetokestävyys
Raiskinmäki, Matti  
Tuetun teräsponttiseinän rakennetekninen suunnittelu
Takala, Timo  
Sydänteräspaalujen käyttömahdollisuudet
Nurmi, Jaakko 
Pintakelirikkoisen soratien kunnossapito
Joukainen, Maarit  
Pilaantuneiden maiden kiertotalous Pirkanmaalla
Sekki, Niko 
Päällysteen tiiviyden työnaikainen mittaaminen
Saranen, Jani 
Kaatopaikan pintarakenteen materiaalivaihtoehdot
Hietala, Niko 
Kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyys
Raerinne, Laura 
Ferrokromikuonaeristerakenteen 
kuormituskestävyysmitoitus
Niemelä, Otto 
Harmonisen pystyvärähtelyn kuormittaman 
maanvaraisen laiteperustuksen vasteen määritys eri 
upotussyvyyksillä

1.7.2019 jälkeen valmistuneita diplomitöitä:

Altti Kurki 
Liikennekuormituksen vaikutukset tierakenteeseen eri 
vuodenaikoina
Emeliina Kortesniemi 
Väylälinjausten optimointiin tarkoitetun ohjelmiston 
hyödyntäminen Suomessa
Niko Nurhonen 
Hulevesien hallinnan tila ympäristölupavelvollisissa 
laitoksissa
Henri Perälä 
Tietomallintamisen tulevaisuuden tarpeet 
infrarakentamisessa
Tommi Siik 
Kaukolämpötyömaiden esteettömyyden kehittäminen
Toni Saarikoski 
Kapillaarisen nousukorkeuden määritysmenetelmät 
ja hyödynnettävyys radan alusrakennemateriaalin 
laadun arvioinnissa
Marko Peltomäki 
Ratarakenteen kuormituskäyttäytymisen 
mallintaminen
Anne Sailaranta 
Radan tukikerros- ja routivuusnäytteenoton 
luotettavuus
Juuso Autio 
Raitiotieradan päällysrakenteen 
elinkaarikustannusmallin muodostuminen
Niko Väätäinen 
Asfalttipäällysteiden takuuaika - urautumisen ja 
vaurioituminen seuranta
Vilma Lahti 
Tieliikennekuormien soveltaminen 
2D-stabiliteettilaskentaohjelmassa
Viljami Kanerva 
Tuetun koekaivannon instrumentointi ja analysointi 
Tomi Keto 
Maan sivuvastuksen hyödyntäminen 
paaluperustuksissa kitka- ja koheesiomaassa 
Joel Heiska 
Yhdeltä tasolta tuetun tukiseinän herkkyystarkastelu 
ja optimointi 
Janne Iho 
Puurakenteiset tukitelineet sillanrakentamisessa

TAMPEREEN YLIOPISTON OPINNÄYTTEET 7/2018-6/2020

YLIOPISTOJEN KUULUMISET

Kaikki opinnäytteet löytyvät tekijän nimellä hakemalla yliopiston julkaisuarkistosta: trepo.tuni.fi
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Tukiseinät ja ankkurit, Stabilointi, Suihkuinjektointi, 
Teräsputkipaalutus, Kallioreiät, Porapaalutus, 

Porapaaluseinät, Suurporapaalutus, 
Uppovasaraporaus sekä Projektit

Kiitoradantie 1, 2. krs., 01530 Vantaa

www.kfs.fi



Raportointipalvelu

Kaikki mittatietosi (myös manuaalimittaukset) 
yhdessä paikassa

Pitkälle automatisoitu raportointi tuottaa 
graafit word- tai pdf-pohjalle

Optimoitua turvallisuutta

Valvomme puolestasi

www.finmeas.com

Tutustu uudistuneeseen 
palvelutarjontaamme:

Riskienhallintapalvelu

Tunnistetun riskin realisoitumisen todennäköisyys 
on pienempi kuin tunnistamattoman

Toimimme kumppaninanne kohteen 
riskikartoituksesta ja vaihtoehtojen vertailusta 
tulosten tulkintaan saakka

Monitorointipalvelu

Automaattinen monitorointi avaimet 
käteen periaatteella

Mittatiedot automaattisesti ja
reaaliaikaisesti pilvipalveluun
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