
Kerro pari sanaa yhdistyksestä.
SGY on maa- ja pohjarakentamisessa aktiivisesti työskentelevien suunnittelijoiden, tutkijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajien
sekä laite- ja materiaalitoimittajien pätevin yhteisö Suomessa. Geotekniikka käsittelee maa- ja kallioperän teknisiä ominaisuuksia
ja niiden soveltamista maa- ja pohjarakentamiseen sekä maa- pohjarakenteiden mitoitusmenetelmiä.
Yhdistys on perustettu 1951 ja sen kotipaikka on Helsinki.

MTR kokoaa yhteen maanalaisen rakentamisen ylivoimaiset osaajat, jotka ovat sitoutuneet yhdessä edistämään maanalaisten
tilojen tutkimusta, suunnittelua, rakentamista ja monipuolista hyödyntämistä Suomessa.
Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry on perustettu vuonna 1974. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maanalaisten
tilojen suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja käytön sekä tutkimuksen alalla tapahtuvan kehityksen yleisiä edellytyksiä. MTR
kokoaakin yhteen maanalaisen rakentamisen osaajat, jotka ovat sitoutuneet yhdessä edistämään maanalaisten tilojen
tutkimusta, suunnittelua, rakentamista ja monipuolista hyödyntämistä Suomessa.

Geotekniikka
-monipuolinen ja vaikuttava ala

VäylävirastoVäylävirasto



Kerro tiivistii omasta taustastasi

Oma historia (täytä itse)

• Kuka on
• Miten päätynyt alalla
• Opiskelu
• Ura
• yms

"Kuva ois kiva"



Kerro tiivistii omasta taustastasi

Oma työkohde,
esim. case
läpikäyntiä

varten
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Vapaaehtoinen aloituskalvo

Mitä geotekniikka on?

Kuva: David Macaulay



Käytä myös konkreettisia kohde-esimerkkejä, kairauskalustoista ym.

Mitä geotekniikka on?
Maa- ja kallioperän

tutkimusta

Pohja- ja
kalliorakenteiden

suunnittelua

↗

Tavoitteena mahdollistaa
maanpäällisten ja -alaisten
rakenteiden rakentaminen

↗

↗
↗

↗

↗

↗ ↗



Amos rex, tukiseinät, perustusten vahvistaminen, louhintaa haastavassa kaupunkiympäristössä. Mitä kaikkea maan pinnan alla
onkaan tai pitää tehdä ennen kuin on valmista. Kumpuihin käytetty vaahtolasimursketta.
Koivusaaren metroasema, porapaaluseinin tuettu kaivanto ja meritäytöt, mainitse myös länsimetro
Raidejokeri, 25km linja mahdollistaa liikkumisen. Allianssimalli, jossa kaikki tehdään yhdessä.
Leppävaara, näin voi käydä jos ei ole geoteknistä osaamista hankkeessa mukana

Mihin geo-osaamista tarvitaan?
Amos Rex

Helsingin Uutiset

Koivusaaren metroasema
Maailman ainut merenalainen metroasema

Kuva: Markus Säynevirta

Raide-Jokeri

Kuva: Sami Heiskanen



Videon kesto 7min 49 sek. Näytä harkinnan mukaan ja varmista että yhteydet toimii.

Katso video ja kommentoi jälkeenpäin tärkeitä ja kiinnostavia kohtia.
Video:
Metrosillan siirto Kalasatamassa 2012, osana REDI projektin parkkihallikokonaisuutta.
Suomen suurin sillan siirtoprojekti
Tiukka aikataulu
Haastava sijainti -> meri vieressä

https://www.youtube.com/watch?v=aflOuT_6QTI

Kalasatama
Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn solmukohta itäisessä kantakaupungissa
2011-2022
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Miksi alalle?
- rakentamisala on hyvin konkreettinen ja monipuolinen – erityisesti geotekniikkaosaajalle
- geotekniikkaa tarvitaan kaikessa rakentamisessa – tekniikka-alana valtavan monipuolinen:
voit päästä mukaan siltojen, teollisuuslaitosten, kaivosten, kauppakeskusten, asuinrakennusten, teiden, tuulivoimaloiden tai
mihin tahansa muuhun rakennushankkeeseen
- maa-, kallio- ja pohjarakentaminen on aina uniikki suoritus hankkeessa, sillä rakennuspaikan olosuhteet eivät koskaan ole
identtiset
- vaikuttavuudesta lisää seuraavilla kalvoilla (9-10), kuin myös ympäristönäkökulmista (21-22 ilmastonmuutos, kiertotalous,
uusimaarakennusmateriaalit)

Miksi geo-alalle?
Geotekniikka on paikallista ja
työllistää laajasti

• Monipuolinen ala
• Töitä riittää, koska

Ø Maa- ja pohjarakentamista ei
voi siirtää ulkomaille

Ø Ammattilaisista on jatkuva
pula

Rakennat toimivampaa maailmaa

• Työn jälki on konkreettinen
• Ratkaiset, kuinka maaperä

ottaa vastaan rakennusten kuorman
• Toimiva infra on yhteiskunnan

perusedellytys
• Pääset vaikuttamaan lopputulokseen

ja ympäristövaikutuksiin

↗



Tällä kalvolla on laajemmalla katsannolla vaikuttavuudesta, seuraavalla kalvolla yksityiskohtaisemmin.
Geotekniikka ei tule kalvoilla esitetystä asioista ensimmäisenä mieleen, mutta on kuitenkin avainasemassa näiden toteutumisen
varmistamisessa. Ympäristöalan opinnoilla voi päästä asemaan jossa päättää kyllä/ei toteutuksesta, mutta geoalalla saa päättää
ja suunnitella millä käytännön toimilla nämä oikeasti toteutetaan.

Vaikuttavuus

↗

§ Ilmastonmuutoksen
hillitseminen

§ Luonnonvarojen
kestävä käyttö

§ Taloudellinen
rakentaminen

Esimerkkejä tavoitteista
rakennusalalla

Vähennetään betonin ja
sementin käyttöä

Kierrätysmateriaalien
käytön lisääminen

Rakennetaan kestäviä
rakennuksia ja väyliä

Geoalan ammattilaisen
vaikutusmahdollisuus



Valota käytännön esimerkein, mitä geoteknisiä ratkaisuja on jokaiselle tunnistettavissa rakennuskohteissa.
Tässä nousee hyvin esiin alan näkymättömyys.

Työmaat usein aiheuttavat häiriötä rakennetussa ympäristössä ja tuttu näky on esimerkiksi maarakentamisen kaivannot.
Kaivannot ovat työnaikaisia eli tarvitaan, jotta saadaan rakennettua maanpinnan alapuolelle tarvittavat rakenteet.
Tyypillistä on, että rakennusten ja muiden rakenteiden edellyttämät geotekniset ratkaisut jäävät lopputilanteessa piiloon maan
sisään.

Geoalaan liittyy myös maaperässä (pohjavesi) ja maanpinnalla liikkuva vesi tai esimerkiksi maaperässä etenevä liikennetärinä.
Vaikutuksia rakennusten sisäilmaan, jos kuivatus ei ole kunnossa.

Tärinän siirtymistä voi hallita georakentamisen keinoin.

Vaikuttavuus, konkretiaa

↗

§ Katu tai rakennus ei uppoa
pehmeään maahan

§ Laituri tai
muu rantarakenne ei sorru
mereen

§ Terveet rakennukset ja
hyvä sisäilma

§ Liikenteestä aiheutuva
tärinä ei häiritse
lähialueella asuvia

Tavoitteita

Paalutus tai maapohjaa
vahvistavat toimenpiteet

Merenpohjan laadun, vesistön,
jään käyttäytymisen,
kuormitusten mallintaminen,
perustusrakenteet, maata tukevat
seinämäiset rakenteet

Salaojitus, rakennuspaikan
kuivanapito

Tärinän siirtymisen katkaisevat
rakenteet esim. teräsponttiseinät

Geoalan ammattilaisen
ratkaisut



Monialaiset mahdollisuudet, yhdessä tehden eikä ole yksin puurtamista. Yhteistyö yli rajojen, roolit ei sitovia.
Ylärivissä on toimialoja ja rooleja, ja lähes jokaisessa pääsee totetuttamaan jollain tasolla alarivin tehtäviä.

Mitä geo-ammattilaiset tekevät

Suunnittelu
Urakointi Tutkimus

Mallintaminen
Mitoituslaskelmat

Pohjatutkimukset
Geosuunnitelmat

Kestävä kehitys
Valvonta

Lainsäädäntö

Rakentaminen
Työn johtaminen

Projektinjohto

Innovaatiot
Uudet teknologiat

Koulutus

Kuvat: MyTech ja Väylä

Julkinen
sektori

/järjestöt



Tällä kalvolla on tarkoitus esitellä sitä laajaa toimikenttää missä geotekniikkaa voi harjoittaa ja mihin kaikkialle geoteknikot
sijoittuvat työelämässä.

Seuraavissa kalvoissa perehdytään tarkemmin muutamiin geotekniikan osa-alueisiin.

Urapolkumahdollisuuksista

25.01.2018 TTY



Kuvassa Vilhonvuorenkadun jatkeen työmaa Helsingin Kalasatamassa
Rakennuskohde on entistä merenpohjaa, jota täytetty vuosikymmenten aikana. Täyttökerrosten alle on jätetty savea, minkä
vuoksi rakennettava katu ja kunnallistekniikka vaatii pohjanvahvistustoimeksi paalulaatan.
Kuvassa esiporataan paalulaattakaivannon ponttiseinälinjaa erittäin kivisen täyttökerroksen läpi.

Pohjarakentaminen
• Maanalaisia rakenteita ja ratkaisuja, joilla

varmistetaan, että muut rakenteet toimivat
suunnitellusti koko käyttöikänsä

• Uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen

• Perustaminen ja perustusten vahvistaminen
• Maanvastaiset rakenteet
• Kaivannot
• Täytöt
• Pohjanvahvistukset
• Rakennuspohjan kuivatus ja pintavesien hallinta
• Routasuojaus

Kuva: Henri Haverinen



Maankäyttö tehostuu, jolloin
Maan päälle vapautuu tilaa muulle käytölle
Toiminnot saadaan lähelle käyttäjiä

Suomen kallioperä soveltuu hyvin kalliorakentamiseen ominaisuuksiensa ja sijaintinsa ansiosta

Kalliorakentaminen
• Kalliorakentaminen on kallioperän käyttöä

rakentamisessa.

• Kalliorakennuksessa kallio toimii olennaisilta osin
tilan kantavana rakenteena.

• Miksi maan alle?
• Maankäyttö
• Ympäristönäkökulma
• Turvallisuus
• Rakennus- ja käyttökustannukset

• Mitä toimintoja maan alle?
• Liikennehankkeet, mm. rata-, metro- ja tietunnelit
• Kuntien infrahankkeet, mm. vesihuolto- ja

yhteiskäyttötunnelit
• Yksityiset hankkeet, mm. pysäköinti- ja urheilutilat sekä

VSS- ja varastotilat

Kalliorakennus



Vesirakentaminen on kiinteä osa geotekniikkaa
Vesirakennuksessa käytetään paljon kiviainesta ja betonia, huomioitavia asioita ovat mm. Jääkuormat ja virtaava vesi.
Kuvassa Keilanimen meritäyttöä Espoosta, vanha rantaviiva on kuvan etualalla olevan kaiteen kohdalla.
Louhepenkereen tiivistys usein pudotustiivistyksellä, eli tiputtelemalla isoa painoa toistuvasti.
Taka-alalla ruoppaus käynnissä, vedessä silttiverho estämässä hienoaineksen leviämistä ja veden samentumista.

Vesirakentaminen
Merialueiden täyttöä
Patoja
Ruoppauksia
Rantarakenteita

Turo Auvinen



Avaa mitä sana taitorakenne tarkoittaa, myös näissä rakenteissa vaaditaan geoteknistä osaamista
Kuvassa Hallinojan ratasillan valu, tarkkasilmäisimmät huomaavat paalutetut sillan tukirakenteet

Taitorakenteet

Paalulaatat
Sillat
Tukimuurit

Pasi Tillola



BIM-
osana rakentamisen kaikkia osa-alueita.
Rakennuttajat vaatii yhä enemmän.
Kaluston kehitys esteenä / haasteena
LASKENTA
- rakenne, määrä ja kustannus. Ymmärrys auttaa yhdistämään palasia ja täsmentämään määriä.
KOODAUS
Python, C++  -> tekoäly ja ohjelmointi osana kaikkea tekemistä. Avustava työkalu.

Tässä on hyvä sauma esitellä tietomallia. Varmista ajan riitävyys ja ohjelmistojen toimiminen

Digitalisaatio
BIM (Building information modeling)
- Rakennuksen tietomallintaminen

LASKENTA
- Monialainen, määrä-, kustannus ja
suunnittelulaskentaa

OHJELMOINTI
- Python, C++
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Tässä muutamia aktiivisia työmaita ja sellaisia jotka tulevat näkymään lehdissä ja katukuvassa tulevasiuudessa. Aktivoi
kuuntelijoita mm. kysymyksin Kuka on mennyt näistä ohi, nähnyt tai kuullut jotain kohteesta? Mitä työmaalla tehtiin /tapahtui
silloin kun näit sen. Avaa keskustelua rakentamistoimista. Pohjarakenteet jäävät harvoin esiin,
Kuvassa Raide-jokerin siltatyömaa Espoossa

Työmaita

• Kruunusillat
• Malmin entinen

lentokenttä
• ”Tunnin junat”

Tampereelle ja
Turkuun

• Tallinnan tunneli
• Vantaan ratikka

Tällä hetkellä

Kruunuvuorenranta
Raide-Jokeri
T2-lentokentällä
Kehä I
Länsimetro
Tampereen ratikka
Sulkavuoren jäte-
vedenpuhdistamo

Tulevia

Väylävirasto



Alue on pääosin savikkoa, osin turve- ja osin täyttöaluetta. Pohjaolosuhteet ovat helsinkiläisittäin tavanomaiset, esimerkiksi
Latokartano ja valtaosa muuta Pohjois-Helsinkiä sijaitsee vastaavissa pohjaolosuhteissa.
Esirakentaminen, pohjanvahvistukset kaikki talot paalutetaan ja kadut stabiloidaan.
Perinteisillä pohjanvahvistusmenetelmillä kuten stabiloimalla hiilijalanjälki on kaikenkaikkiaan iso, vaikka jakautuukin usealle
vuosikymmenelle. Pohjanvahvistusten suunnittelussa on aikaa kehittää uusia vähäpäästöisempiä menetelmiä. Stabilointi
vaihtoehtoisella sideaineella parhaimmillaan sitoo hiilidioksidia maaperään.
Ei mitään uutta ja mullistavaa mutta iso työsarka tutkimuksiin, suunnitteluun kuin itse toteutukseen

Case Malmi

Malmin entiselle lentoasema-alueelle
suunnitellaan 25 000 asukkaan
kaupunginosaa 2050-luvulle mennessä.

Paalutusta ja pohjanvahvistusta tarvitaan.

Ø Hyvä kohde kehittää uusia vähäpäästöisiä
menetelmiä, ja jopa sitoa hiilidioksidia
maaperään pohjanvahvistuksen avulla!

Kuva: Helsingin kaupunki



Ylempi kuva: Maan käyttäytymistä kuvataan materiaalimalleilla. Kuvassa on esitetty erään saven käyttäytymistä kuvaavan
materiaalimallin myötöpinta. Vieressä on esitetty ko. myötöpinnan yhtälö vektorimuodossa sekä saven lujittumista kuvaava
yhtälö.

Alempi kuva: Plaxis-ohjelmalla elementtimenetelmällä lasketut muodonmuutokset Länsisataman Ahdinaltaan täytöissä
(Länsiterminaalin vieressä, siinä vieressä, mistä lähtevät laivat Tallinnaan. Tämä alue näkyy terminaalin 2. kerroksen ikkunoista
hyvin).
Punainen väri on iso muodonmuutos, sininen pieni.

Teoreettinen puoli

Ala on paljon muutakin kuin saappaat
jalassa työmailla kulkemista.
Matematiikasta ja fysiikasta pitävälle
geotekniikka tarjoaa mahdollisuuden
akateemiseen uraan ja kansainväliseen
tieteelliseen huippututkimukseen
konferensseineen ja tieteellisine julkaisuineen.

Maan käyttäytymisen
mallintaminen on haastava
tutkimuskohde. Kahta identtistä
maanäytettä ei ole eikä täysin
tarkkaan tiedetä, mitä muutama
metri maanpinnan alapuolella on.
Maan käyttäytymistä tutkitaan
laboratoriossa ja mm.
pitkäaikaisilla koerakenteilla.



Ilmastonmuutos
Suomen keskilämpötila noussut 150 vuoden aikana 2 astetta
Lämpötilan arvioidaan nousevan 2-6 astetta 2100 mennessä – talvella enemmän kuin kesällä
Vaikuttaa mm. sademääriin, sateen rankkuuteen, tulvimiseen ja on huomioitava rakentamisessa

Ilmastonmuutoksen syy on
Käynnissä oleva ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos aiheutuu lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2) määrän lisääntymisestä
ilmakehässä.
Ilmasto-opas.fi -> Verkkopalvelun sisällöstä ja ylläpidosta vastaavat yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus sekä Aalto-yliopisto. Verkkopalveluun
tuottavat tietosisältöä kymmenet asiantuntijat.
Valtaosa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy globaalisti tarkastellen energiasektorilta (noin 72 %), mutta rakennusmateriaaliteollisuus on yksi merkittävä
päästölähde (esim. teräs, alumiini, muovi, sementti)
Myös Suomessa suurimmat päästöt energiasektorilta; sähkön- ja lämmöntuotannosta ja kulutuksesta (suuruusluokka 75 %).
Suomessa liikenne on suuri päästöjen lähde, sillä se aiheuttaa kaikista päästöistä noin 20 % ja esim. em. energiasektorin päästöistä 30 %.
Toisaalta voidaan hillitä
- poliittinen päätöksenteko esim. Kaupunkien tavoitteet
käytännön ratkaisut esim. kiertotalous ja uusiomateriaalit
Toisaalta täytyy varautua arvioituihin seurauksiin
- esim. Merenpinnan nousu, rankkasateiden rankkuus ja toistuminen
Sekä hillitsemisessä että varautumisessa geo-osaajalla roolinsa

Ilmasto muuttuu
Miksi, miten paljon muuttuu ja miten varaudumme muutokseen?

Keskeinen syy on hiilidioksidin määrän lisääntyminen ilmakehässä. (Lähde: Ilmasto-opas.fi)

Miten paljon – voimme pyrkiä hillitsemään:
Kaupunkien, valtion, ylikansallisten yhteisöjen tavoitteet ja ohjeet ohjaavat toimintaa
Yhteiskunnilla, yrityksillä, jokaisella yksilöllä vaikutusmahdollisuus toteuttaa tavoitteiden saavuttamista.
Yhteisön tai yksilön toimintaa voi ohjata lainsäädännöllä, verotuksella, kouluttamalla

Rakentamisen sektorilla voit vaikuttaa:
- Optimoi massatalous: luonnonmaan käytön hillitseminen maarakentamisessa,

uusiomaarakennusmateriaalien hyödyntäminen
- Vähennä kuljetustarpeita ja optimoi teräksen, betonin tarve

Koska muuttuu, on pakko varautua – miten rakentamisessa:
Rakentamisen korkeustasot – meriveden pinta
Hulevesien hallinta ym

Sekä päästöjen
vähentämisessä, että

varautumisessa,
geo-osaajalla roolinsa!



Maarakentamisen hiilijalanjälki on suuri, ja siihen voimme vaikuttaa monelta eri kantilta geotekniikan saralla.
Uusiomateriaaleja käytetään ja kehitetään jatkuvasti. Jokainen kantaa kortena kekoon.
Betonimurskeen kierrätys selvässä kasvussa, purkukohteita on paljon.
Kuvassa rakennetaan skeittipuiston kumpareikkoa vaahtolasimurskeella.
Muista myös tuhkat ja muut vaihtoehtoiset sideaineet
Massakoordinaattori

Kiertotalous, uusiomateriaalit

Resurssiviisas rakentaminen toteutetaan mm.
kuljetusmäärien minimoimisella ja
materiaalien uusiokäytöllä.

Aihepiirissä vielä paljon tutkittavaa ja
kehitettävää!

Ympäristöministeriö

Uusioaines



Tällä hetkellä eläköityminen suurempaa kuin alalle valmistuu tekijöitä, eikä tilanne ole helpottumassa

Tekeminen on konkreettista ja mielenkiintoista. Rakennus- ja suunnittelukohteet ovat kasvun ja kehityksen edellytyksiä
yhteiskunnassa, jotka edesauttavat toimivan ympäristön ja kasvun.

Työtä ei voi täysin automatisoida. Työ on paljolti kohteen ja ympäristön luomien olosuhteiden sanelemaa. Problem solving-
henkistä työtä.
”rakentaminen ei lopu koskaan”, infrahankkeet keskiössä kansantalouden tasapainotuksessa. Mahdollistaja joka edesauttaa
suoranaisesti ja epäsuorasti monen alan kasvua ja kehitystä.

Valmistuvat-eläköityvät epätasapaino juuri nyt , Suomessa on korkeakoulujen ja yliopistojen aloituspaikkoja suunnilleen sama
määrä kuin mitä nyt meillä syntyvä ikäluokka on. Teknillinen koulutus on jäänyt hieman kakkoseksi nuorten valinnoissa eikä
insinööriopinnot ole yltäneet takavuosien suosituimpien joukkoon.

Palkkatilastot, esim. tasot ja aloituspalkka yleisellä tasolla
https://lehti.tek.fi/tyoelama/enemmisto-tienaa-alle-5-000-euroa Tässä TEK:n tilastoja
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005467805.html TÄMÄ ON LÖÖPPI, aika hurja mutta viihdyttävä alan kannalta

Osaajia tarvitaan!

Valmistuvat ↔ eläköityvät

Haastavuus ja mielenkiinto

Kilpailukykyinen palkkaus
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Terävoitä etenkin sitä, miten näihin paikkoihin haetaan kun se ei aina ole selkeää.

Missä geotekniikkaa voi opiskella?

Yliopistot (Diplomi-insinöörin tutkinto):

• Tampereen yliopisto
ØHakukohde: Rakennustekniikkaà Rakennesuunnittelu
tai Yhdyskuntatekniikkaà Infrarakenteet

• Aalto-yliopisto
ØHakukohde: Energia- ja ympäristötekniikkaà

Georakentaminen
• Oulun yliopisto

ØHakukohde: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaà
Yhdyskuntatekniikan opintosuunta



Opiskelijoiden kokemuksia (Aalto-yliopisto)

The	best	thing	about	
studying	
geoengineering	is	that	
it	never	gets	boring.

Karoliina Pesola

I	think	there	will	
always	be	a	place	for	
geoengineers.

Mateusz Janiszewski



AMK polkuna ei ole niin geotekniikkaan syventyvä, mutta luo puitteet esim. jatko-opinnoille yliopistossa. Koulutus on talo-infra-
työmaapainotteista, ala vetää hyvin.

Geotekniikka ammattikorkeakouluissa
Ammattikorkeakoulut (Insinöörin tutkinto):

• Metropolia, Helsinki
ØHakukohde: Rakennustekniikka

• HAMK – Hämeen ammattikorkeakoulu
ØHakukohde: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

• Turun AMK
Ø Hakukohde: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

• Savonia



Kuva: Züblinin työmaa Stuttgartissa, hanke S21
Kuvan ottanut: Fanni Mattsonn

Keskustellaan!

• Mitä maa-, pohja- tai kalliorakentamishankkeita

tiedät?

• Oliko ala tuttu ennen esitystä?

• Tunnetko jonkun, joka on alalla?

• Kysymyksiä?

Anna palautetta esityksestä:

https://q.surveypal.com/lukiovierailupalaute
Kuva: Züblinin työmaa Stuttgartissa, hanke S21
Kuvan ottanut: Fanni Mattsonn


