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POHJARAKENTAMINEN
EUROOPPALAISTUUKO
?
ja SGY
RIL:n maa- ja pohjarakennusjaosto
j?irjestiviityhdessiitielaitoksenkanssainforCEN-normmaatio- ia keskustelutilaisuuden
itustyonnykytilasta3.3.1992HelsingissdPaTilaisuudenpuheensilan virastokeskuksessa.
johtajana.,toimiva apulaisjohtajaAarno Val-

kentdn ndkemyksidnormitustyohon.Geotekniikan alantoimialavhteisonri
toimii RIL.
Esinormijo 1994

ApulaisprofessoriEero Slunga (TKK) kertoi
CEN:n rakenteitakoskevan teknisenkomiteKelSenmaKl.
an TC250:n alakomiteassa
SC7 valmisteltavasta euronormista(EC) GeotechnicalDeUlkomaalaisetyritykset mukaaan julkisiin
sign, Alakomitean tyo on jaettu neljiiiin
hankintoihin
joukosaan,joissakussakin4-6 asiantuntijan
ApulaisjohtajaOsmo Anttila tiehallituksesta ko valmisteleetyotd, Rahoituksenon saanut
yhteistyon vastayleisidsuunnittelumddriiyksid
keisitteleesitteli tiivistyvdneurooppalaisen
vaikutustarakennuttamiseen
vd osa. Tiistd valmistuva esinormi (ENV)
erityisestijulkisen sektorinrahoittamienhankkeidenosalta. otettaneenkoekiiyttoonvuoden 1994 alussa.
suun- Kahdentai kolmen vuoden koekriytonjiilkeen
Suomessajoudutaanharmonisoimaan
jonka jiilkeen siitd tulee
nittelussa,rakennuttamisessa
ia urakoinnissa normia tarkistetaan,
ja
vailitsevaakiiytiintoii
miiliriiyksidlainszizi- varsinainenstandardi.Laboratoriokokeita
ia
drintod myoten. Muutosten aikataulua ia
kenttdtutkimuksiakoskevien osien valmistelua ei ole vielii aloitettu.Geoteknisiii
rakenteimuutostenlaajuuttakiiytilnnontoiminnan taUseatdirekta (paalut, tukisendt jne) koskevat asiat on
solla on erittdinvaikeaennustaa.
p?ilitetty
siirtddtekniselllekomitetalleTC288.
tiivit, joiden mukaan yhteniiistiimisentulee
Normien ehkli ndkvvimniinii vaikutuksena
tapahtua,ovat valmisteillatai niiden valmistelua ei ole vielii edes aloitettu.Kuitenkin
saattaatullavaatimus'siirtviikiivttiimdiinmiiiijuikisten hankintojendirektiivin mukaanvuojotka <ivatEuroopasriittyjii kairausviilineitd,
den 1993 alusta yli 2,2 milj mk suunnittelu- sa laajernmintunnettuja.
hankkeetia vli 27 mili mk rakennusurakat
tupiiriin, jolloin
levat ilmoitusvelvollisuuden
Suunnitteluunei tule nopeitamuutoksia
myos ulkomaisillayrityksilld.on mahdolliDiplomi-insinooriReino Heikinheimo (lPT
suusniistd kilpailla.Kaikille tarjoustenjdttdjille joudutaanselvittiimiidn
mahdollinenhylGeoturku)ei odota nopeastitapahtuviamuuTielaitoksella toksiageoteknisessd
suunnittelussa.
Euronorkdys- tai hyvliksymisperusteet.
on vuonna 1993 todenniikoi- mien valmistuminenja koekiiytto vie vield
"euro-urakoita"
runsaastiaikaa. Lisiiksi jo voimassaolevien
sesti noin kaksikymmentii.Jatkossatielaitoksen suurimoiahankkeitakoskevatsuunnitel- direktiiviensiirtyminenkansallisiinmiiiiriiykmat tullaan-tekemddn
sekdsuomeksiettiienesiin nykyisissiiEY:n jlisenmaissaon vienyt
vuosia.Vaikka geotekniikkaon samaa,on jo
lanniksi.
huomattaviaerojaja
maanluokitusperusteissa
RIL:n rooli
ristiriitaisuuksia.
Paikallisetmaa- ja kallioperii olosuhteetvaihtelevat Euroopan alueella
Tekninen johtaja Esko Tikanmiiki RIL:sta
niin voimakkaasti,ettii jo yksin se jarruttaa
selvitti RIL:n kaltaisten toimialayhteisojen ulkomaalaisten suunnittelijoiden toimintaa
asemaa. Normitustyon piiiittdvissii elimissd kaikkialla. Suunnittelukiiytiintovaihtelee litoimisdksimaittainurakoitsiianoman suunnittelun
SuomeaedustaaSFS.Toimialayhteisot
vat SFS:n apunaja niiden kanssaon sovittu ja rakennuttajan
riippuriattomallasuunnittelijalla teettdmiintyon viilillii.
euronormityohonosallistumisesta.Niiin on
kanava,ionkakauttasaadaan
muodostettu
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Eurokalustollaei Suomessa
tule toimeen

johtaa valmistelua?
Kuka Suontessa

Esitystenyhtey_dessd
kiiytyii keskusteluadiplomi-insinooriJoukoTornqvist (VTT) kuvaii:
urakoitsijoiden
mielestriliityminenEY:oon ei
tuo mitddn ongelmia eikii ole mitiiiin haraa,
ja matesuunnittelijattuntevatepdvarmuutta
riaalien valmistajatvarautuvatvoimakkaasti.
Normitustyon seurantaja siihen vaikuttaminen on Suomessatlillii hetkelld hiinen mukaansa hyvin harvojen henkiloiden kiisissd.
Esimerkiksitanskalaisen
mallin mukaisiayhteyshenkiloidentukiryhmi?iei ole pystytty
ja tiedonkulkuon hyvin sattumuodostamaan
Kuka tekeetyon aikanastrategimanvaraista.
siksi luokiteltavatoddtokset?RIL toimesta
tehtyjentiedustelujen
mukaanhalukkuttatyohon osalistumiseenolisi, mutta mahdollisuuksia taloudellisenvastuun ottamiseenei
tunnu olevan.Tikanmiikiluoasi.ettdRIL nvrkii jiirjestiimddn
toimintaajdtkoisa siten,iitei
RakennustarvikkeilleCE-tunnus
halukkailta
talkootyohon
velvoiteta "pddsymaksuun".Tornqvistinmukaansopeutumisen
Diplomi-insinoori Mika Kiirkkiiinen (Lohja
Oy) arvoi kilpailun rakennusmateriaalikau- edellytyson riittiivlin laajajatkuva tiedottamipassakiristyvdnja hintatasonhiukan laske- nenja koulutus.Muutoksiatulee,muttamissd
normistoyhteniiis- mziiirinja koska,tuntuiolevankaikillejossain
van. Rakennutarvikkeiden
ja
Muutoksen uskotaankuitetddn normit tayttavattuotteetvarustetaan mddrin epeiselviiii.
ja sopeutumiselvdhitellen
euronormitus
on
tenkin tapahtuvan
CE-merkilld.Betonipaalujen
-elementit
jiid
ja
le
aikaa.
kdynniss:iTC229 Betonituotteet
ja kevytsoran
normitus
komiteanalaisuudessa
TC15,1 Kiviaineksetkomitean alaisuudessa, PanuTolla
ns. kevyiKevytsorakuuluu normitustyossd
hin kiviaineksiin,joiksi lasketaanalle 2000
kg/m3 painavatkiviainekset!

Diplomi-insinooriRagnarWikstrom (IPT) ei
usko pohjarakentamisenurkointiin tulevan
merkittiiviisti lisiiii kilpailua Keski-Euroopasta. Sik2iliiinenkonekalustoon kehittyneemmuttase ei yleensdsovelpiiii kuin Suomessa,
lu tzikiiliiisiinvaikeasti l2ipliisttiviinmaakerroksiin. Eurooppalaistenyritysten Suomeen
tulon sijasta hiin odottaa suurten eurooppalaisten urakoitsijoiden ostavan suomalisia
yrityksiii tai tulevan tiikiiliiisillemarkkinoille
jonkin suomalaisen
yrityksenkanssa.
yhdess:i
saadaanyhVaikka urakoidensopimushedot
kohdalla
tordetaljien
tendistettyii,tullaan
tulkintavaikeuksiin,
Suunnitelmien
mddmrizin
ja sopimustenkiisitteiston
kdytiinnontulkinta
paljonneuvottetuleetyomaillaaiheuttamaan
ja
tyotii,
luja ylimdiirdistii

GEOTEKNIIKAN UUSISTALASKENTAMENETELMISTA
Vanhat ja uudet laskentamenetelmdt
N4aan mekaanista kayttaytymistii kuvaavat
mallit on totuttujakamaankahteenryhmddn:
klassisenmaamekaniikan
maileihinja uuden
maamekaniikanelasto-plastisiinmalleihin.
Klassiseen maamekaniikkaanperustuvassa
rakenteentarkastelussaon yleensiijouduttu
kaksi erillistiilaskentaa:kantasuorittamaan
ja painumalasvuus- tai stabiliteettilaskelma
kenta.
Painumalaskelmassa
lasketaan
maallekohdisyleensiipystuvan kuormituksenaiheuttamat,
tysuoratsiirtymdteli painumat.Painumalaskelmassa maan jiinnitysmuodonmuutoskAyttdytl'pi5.n oletetaanolevan lineaarinenja
elastineneli kuormituksenpoistamisenjelpalautuvat.
keen muodonmuutokset
maan leikkauslujuus
Stabiliteettilaskelmissa
oletetaantiiysin kehittyneeksitietyillii leik(murtopinnoilla).
Tiissdklassikauspinnoilla

plastisuusteorian
sen maamekaniikan
sovellutuksessatarkastellaairsiis rakenteentasapainoa maanollessamurtotilassa,
Klassisilla menetelmilldon kaksi heikkoa
puolta: maa ei kAytteydyedes ns. elastisella
ja elastisestivaan ns.
alueella lineaarisesti
maaelastisesti
eli osa muodonmuutoksista
iaa
jo pieniiliikinkuormituksillapysyviksija toisaaltamaan kiiyttdytyminenei muutu elastiyhtiikkiii.
sestaplastiseksi
Uusilla elastoplastisiin
malleihinoerustuvilla
laskentamentelmillii
lasketaanmaihan kehittyviii elastisiaja plastisiamuodonmuutoksia
ja maan lujuus- ja muodonmuutoskiiyttAytyminen voidaan huomioida samassalaskelmassa.Periaatteiltaan
kaikki uudemmiksilaskentamenetelmiksi
luettavatmenetelmiiteivdt
kuitenkaanole aivanviimevuosientulosta.

J

FLAC:ia lukuunottamatta
ohjelmatovat (etupiiiissii)menu-ohjattavia;FLAC on kiiskyohjattava. Kiiskyohjettavuudestaanhuolimatta
teko FLAC:issa on suhteellilasketamallien
Uusia menetelmidkiiyttdvienmonien, suhsen yksinkertaista.FLAC:issa on nykyisin
markteellistenedullistentietokoneohjelmien
teossaohkinoilletulo on kuitenkin tuonut menetelmdt mahdollistakeytta6laskentamallin
jelman sisiiiselliikielellii FISH:llli kirjastoon
kaikkien geoteknikkojenulottuvilla. Mikrotietokoneidenkapasiteetinkaksinkertaistumi- tehtyjiitai itse tehtaviamakroja,joilla esimerviilein on lisdksilyhentiinen vuoden-kahden
tai materiaaliin(esim.
niin,
kiksi alkujiinnitystilan
nyt ohjelmienvaatimaalaskenta-aikaan
jopa
tyomaalla lujitteeseen)liittyvien sijainnista riippuvien
ettzilaskelmiensuorittaminen
generointilaskentamalliin
on
ominaisuuksien
on tullut mahdolliseksi.
yksinkertaista.
FLAC:in tulostusmahdollisuumaanja rakenteen det ovaterittiiinlaajat.
Uusilla laskentaohjelmilla
voidaanhuomioidaenvitlinenyhteistoiminta
CRISP:issiilaskentamallingenerointimenutistdparemmin.Laskelmiinvoidaanottaahel-ohiauksellaonnistuutoistaiseksivain oeruskutenponttiposti mukaanerilaisiarakenteita
i
,,
ja geotekstiileitii
kuverkolle.Mikali malliin sisiiltyy esimerkiksi
ieinid, maa-ankkureita
Maan ja raken- rajapintojatai lujitteita,on ainakinmallin lovaavia rakenne-elementtejii.
pullinen luominen tehtavakiisityoniikortinvoidaankayttAaerityiteen yhtymdkohdassa
joiden avullaliittymiikoh- kuvatiedostoon.Ohjelma antaa haluttaessa
siii viilielementtejd,
numeerisen
poikerittiiinmonipuolisen
tulostuksen,
dan maanja lakenteenominaisuuksista
jonka pohjaltakuvat voidaanpiirtiiii eri piirtokuvaaminenon mahkeavienominaisuuksien
-ohjelmilla.CRISP:inoma graafinentulostus
liikdollistaja jotka sallivatmyos rakenteen
kuvaruudulle
voisi olla parempija monipuolik u m i s e nm a a ns u h t e e n ,
sempikin,
Kuormituksenaiheuttamatsiirtymzitsaadaan
koko mallin alueeltaja niiin m)'os sivusuun- PLAXIS:en menu-ohiattavuuskattaa koko
tulevat automaatti- ohjelma.nkiiyton lahtotietojen.antamisesta
taiset muodonmuutokset
sestihuomioiduksi.Aikaisemminesimerkiksi numeerisenja graafisentulostuksentarkkailiukupinnan luun. ZSOIL:in menuohjauksenkiiyttiiystiisuuruudesta
muodonmuutoksien
vdllisvvssamaaluokkaakuin PIAXIS:sessa.
sisiillii tai reunallaei saatukiisitystti.Uudet
ongel- Molempien ohjelmien kiiyton helppous on
menetelmdttarjoavatsiis eriizinlaisen
verrattavissa
monien tuntemiinHeikki Sandyhdelliikertaa.Tiettl'man kokonaisratkaisun
ja halutunratkaisumallin
jen kihtoarvojen
geo-ohjelmistojen
strominja Matti Saarelman
ankiiyttoon.
tamisenjiilkeen ohjelmat huomioivatmaan
kriyttril'tymiseen
liittyvdt tekijiit niihin ohjelKaikissa ohjelmissaon yleensd kiiyttivissii
moitujenmallienmukaisesti,
useita malleja materiaalien kuvaamiseen,
Mallit (ZSOIL 3 kpl, FLAC 7 kpl, PLAXIS 1,
Xtlenetelmiiikiiyttiivdt o$ elntat
CRISP 13) kattavatmateriaalinkiiyttiiytymikaytteviaohjelmia sen rakenteen elastisestakiiyttiiytymisestd
Uusia laskentamenetelmid
ja
myotolujittuviin
ovat sveitsiliiinenZSOIL, yhdysvaltalainen m o n i m u t k a i s i i n
FLAC, englantilainenCRISP ja hollantilai- -pehmeneviinmateriaaleihinasti. Ohjelmien
kiiyttiimiit elementit vaihtelevat ZSOIL:in 5
nen PLAXIS.
elementistii
Ohjelmat toimivat 386-prosessorilla
fioskus solmupisteen suorakaide
joissa
kolmioeleCRiSP:in 6...22 solmupisteiseen
286) varustetuissa
mikrotietokoneissa,
keskusmuistia
on vdhintddn4 MB ja kiiytossii menttiin.PLAXIS kavtiaa 15 solmuistakolmioelementtiii.
olevaalevytilaa5..,50MB. Pieninvapaanlevytilan tarve lienee FLAC:illii ja suurin
ylitMaaparametrit
saattavat
CRISP:illii,jolla tulostiedostot
O$elmat hytidyrttdvfrtuudet laskentamentelmdt

taa50MB.
Niiistli ohjelmista muut, paitsi FLAC ovat
elementtiohjelmia.FLAC ratkaisualgoritmi
mikii osalperustuu diffirenssimenetelmddn,
taan selittdii ohjelman pienen tilavaatimuksen.Ohjelmaei muodostajiiykkyysmatriiseja,
vaankunkin pisteennopeusja siirtymiitlasketaan liikeyhtiilon pohjalta ja jiinnityksetja
voimat konstitutiivistenyhtiiloidenpohjalta
tarvittaessa.

Yksikertaisimmillaanolastisuusteoriaan
Derustuvatohjelmat
vaativatlahtotiedoikseen
maamateriaalin
norkitkakulman ja
maalit lujuusominaisuudet,
koheesion,ja muodonmuutosominaisuudet,
kimmomodulinja Poissonluvun(tai naista
ja leikkausmodulaskettavat
tilavuusmodulin
antaminenei ole viiltlin). Dilataatiokulman
tdmzitontii. CRISP-ohjelman sisdltiimiissii

A

kriittisen tilan mallissamateriaaliakuvataan
viidelliikriittisentilan parametrilla.
Ohjelmien liihtotietojensaaminenei vdlttdmdttd edellytiinormaaliintotuttujenpohjatutkimusten Iaajentamista maastotutkimusten
osalta.Tiiyden hyodyn saamiseksija tulosten
luotettavuudenparantamiseksisaattaa kuitenkin erdissii tapauksissaesimerkiksi huoolkospaineenjakautumisenmiidrittiimisessii
la syytiilaajentaatutkimuksia.
Materiaalienominaisuuksienvalinnan tulisi
mddkuitenkinaina pohjautualaboratoriossa
jotka saadaankolritettyihinominaisuuksiin,
ja odometrikokeilla.
Kriittimiakselikokeilla
CRISP:issiiviiden
seen tilaan Derustuvassa
materiaalialiuvaavan parametrinvalinta ilei onnistu.Laboratoman laboratoriokokeitasaariokokeidensuorittaminenlzihtoarvojen
jo senkintakia,ettd
miseksion suositeltavaa
kaikissaohjelmissaprofiilin mahdollisimman
tarkka alkujiinnitystilantunteminenoikeaan
Iopputulokseenpddsemiseksion erittiiin tiirkedt.{.

tietojen nrukaansyksyllii 1992 Flacistaon jo
tulossa dynaamistenongelmien ratkaisuun
soveltuvaversio.Ohjelmantekijiit ovat kuuversiotaon jo pari vuotta,ja
lemmatestanneet
nyt
seuskallettaneen julkaista.
Vaikka uusien menetelmienkiiytto jo onkin
mahdollista,
ovat tavanomaiset
laskentamenetelmdtvielii syystiikinpitkiilinkiiytossii.Tavanomainenliihestvmistaoariittaa edelleen
monien tarkastelujen
suorittamiseen.
Esimerkiksi tasaisellamaapohjallaolevan anturan
kdyttdytl'misen
tarkastelussa
ei uusienmenetelmienkiiytostiiole juurikaanhyotyii.Sensijaan esimerkiksipehmeikoilleperustettavien
tiepenkereiden
suunnittelussa
todellistakiiyttaytyvistakuvaavienmallien keytto on vzilttiimdtontd.
N{onipuolisetlaskentamahdollisuudet

Normaalientarkastelutapausten
lisiiksi (elastiset ja plastisetmuodonmuutokset,
konsolidaatio- ia varmuuskerroinlaskelmat)
monilla
ohjelmilia pystytii2intekemzizin
myos muita
Tulevaisuudessaiiinnitvs-muodonmuutosta-geotekniikassatarvittavia laskelmia, kuten
voitaneensuoiittaahyvinkinnopesuotovirtauslaskelmi
ia eriiin varauksinldmrkasteluita
asti jo vaikka maastossanykyisen paalujen potilalaskelmia.
tadynaamisenkantavuudenmziiirittaimisen
kiiytevoin, kun ldhtoarvojenmeiiirittiimisessd
Ohielmissa voidaan tarkastellanormaalisti
reunalleasetetunkuortriiinin situ -menetelmiii(esim.radiometriset tieiyn, laskentamallin
siirtymidja jiinnityksiiikiiytm e n e t e l n i ajta p r e s s o m e t r ij)a t u t k i m u k s i a man aiheuttamia
vartenon kziytossri
hyvin varusteltututkimus- totilassaia kuormaalisiiiimiilliimyos murtotilassa. Kuormitukseksivoidaan intaa myos
auto.
jonkin laskentamallinreunapisteensiirtymd
tai huokospaineen
muuttuminen.LuonnontiOhj elmien raj oituksista
laistenluiskienvakavuuden
varten
tarkastelua
eivdt vield anna
on joissain ohjelmissa(ZSOIL ja PLAXIS)
Uudet laskentaohjelmatkaan
esiintule- erityisetrutiinit, jotka laskevatvarmuuskervastaustakaikkiin geotekniikassa
viin kysymyksiin.Useimmillalaskentaohjel- toimen vailitsevienluiuusominaisuuksien
ia
ylliipitiimiseenvaadittavienlumilla voidaantarkastellalaajastivain tasota- tasapainotilan
pauksiatai pyoriihdyssymmetrisiii
tapauksia.
sunteen.
JuusomrnalsuuKSren
ovat esiIr4uitahankaliatarkastelutaoauksia
pohjaantiiytto
tai
merkiksisavikollatapahtuva
tarkastelu:
tdlpaalunmaahantunkeutumisen
laisissa tapauksissa laskentaverkon suuret
muodonmuutoksetja viidristymiit saattavat
johtaa viilielementtien kiiytostii huolimatta
tai ainakin suuriin
laskennankeskeytymiseen
virheisiin. Paalun kantavuus tietylla klirjen
voidaantietystilaskea.
syvyystasolla
vaikutustentai muutentodellisDynaamisten
ten ajastariippuvien vaikutustentarkasteluun
ohjelmatsopivatvield verratenheikosti,Poiktarkeuksenmuodostaankonsolidoitumisen
kastelu.Ohjelmistojenkehitystyo on kuitenkin jatkuvaaja jo muutamanvuoden piiiistii
dynaamisetongelmatvoitaneenkiisitelllilastaDaan.Alustavien
kelmissa tavanomaiseen

Rakentamisvaiheen
kuvaaminen
ja lisiiiimiilldelementtejii
Poistamalla
kohdetta kuvaavaanmalliin voidaankaivantojenja
tiiyttojentekoasimuloidakaikissaohjelmissa.
Niiin ohjelmat tarjoavatmahdollisuudentarkastellarakentamisen
eri vaiheidenvaikutusta
maaperddnhyvinkin totuudenmukaisesti.
Tarkasteltavankohteenmalliin voidaan esimerkiksi tietylle syvyydelle lyddii ponttiseiniija
aloittaa maankaivupontin toiselta puolelta
tietyn suuruisinakerroksinaja poistettumaa
voidaansamaantahtiin lajitteevaikka pontin
toiselle Duolelle.Kunkin kerroksenkaivun
jiilkeenvbidaanmalliinasentaa
vaikkapamaa-ankkuri. Niiin rakentamisenedistvmistiivoidaanseuratakaikissavaiheissaalustaloppuun
saakka.
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Ohjelmillasuoritetutlaskelmatkertovatmyos
ja valmihin mahdollisettarkkailumittaukset
kohdistettava.
on
Vaikka
vontatoimenpiteet
ohjelmien taytto pddasiassa tapahtuukin
yhteydessd,
on niillii mahdollista
suunnittelun
- suunnitellunyhteydessdluotujen laskentapohjien avulla - suorittaanopeaapiiiitosentekoa vaativialaskelmiavaikkat)'omaalla,

kun esimerkiksiponttejaei saadal),otyeriittzivrinsyvdlletai kun ponttiseinzissa
tapahtuu
suurempiasiirtymizi,kuin on otaksuttu,vaikkapa maa-ankkurinennakoituapienernmdn
v e t o k a p a s i t e ettai nk i a .
Markku Juvankoski

GEOFOORINULKOMAANTOIMITTAJAN PALSTA
performanceof slopesand
Stability
" and
enrbankments- II
vaihteessapidettiin BerkeKesd-heindkuun
levssd
Universitvof California'ntiloissaAS^:jiirjestdmdnd
jiirjestyksessd
toinenluisCE:n
ja
ja
vakavuutta
kiiyttiiytypenkereiden
kien
erityiskonfemistd kiisitellyt kolmipiiiviiinen
renssi.Ensimmdinenvastaavakonferenssioli
pidetty 25 vuotta sitten samassapaikassa.
oli yli 800 ja enemtilaisuudessa
Osanottajia
mdnkinolisi kuulemaollut tulossa,muttajdrjestlijiit joutuivat rajoittamaanosanottajien
mzizirzizi
luentosalinkoon mukaiseksi,Sali olikin tupatentiiysi ja kun ilmastointiei oikein
toiminuttai oli liian tehoton,niin ilmahansiinzi meinasi loppua kesken luentojen,Konferenssinsuosiooli ylkitysjiirjestejiile.

Istunnoillevarattuaika tuli kdytetti'djokseenkin tarkkaanluennoitsijoiden
toimestaja kysymyksilleja keskusteluilleei jliilnyt juurikaan aikaa,Luentojenkuuntelemisen
perust e e l l aj z i i m i e l e e nm o n e l l em u u l l e k i nj o e n nestddnvarsin tutuntuntuisiamm, seuraavia
asioita:

- Luiskien vakavuuden meiririttdmisessd
on
ensimmdiseksiselvitettdvapohjasuirteetja
niiden perusteellatulee pysty'zi"luomaan"
luiskanperiaatteellinen
murtumismaili,mika
on aina paikka- ja pohjasuhdekohtainen.
Meillli Suomessaei ole sitd ongelmaa,mikd
esiintyy varsin usein muualla maailmassa:
Missii kulkee maanja kallion raja ja milloin
tulkitaankallioksija milloin maaksi
poikkeusta
lukerrokset
Osanottajatolivat muutamaa
geoteknisistd
Maakerrosten
myos
?
Mukana
oli
ominaisuuksista
kuunottamattaUSA:sta.
ja
25
luonnollisesti
tiiaisuuteen
tiirkein
on
leikkauslujuus
varsin useita ensimmdiseen
j
Luoennoitsijoina
huokosvedenpaineen
kliyttiiyt,vminen
a
muuvuotta sitten osallistuneita,
on
oli mm. kuusi "Terzaghiluennon"pitanytte tokseteri kuormitus-ja jzinnitystiianteissa
pystyttiivri
arvioimaan.
Myos
henkilo2i.
I'mpliristokuormitukset,
ilmastoyms, on muistettava
ottaa huomioon. Laskelmissakziittzivzinanaerikoisistunnot:
Konferenssissa
oli seuraavat
ja loogilyyttisenmallin on oltavarealistinen
- insinoorigeologia
ja maanominaisuuksien
nen. Sovellettavanvarmuuskertoimenvalinta
judgment''tehtaon tyypillinen"engineering
arviointi
- vakavuusja muodonmuutokset,
vd. Varmuuskerrointa kiiyttiimiillii otetaan
staattinen
huomioonldhtoarvoissa
ia itse vakavuusanakuormitus
- vakavuusja muodonmuutokset,
maanlyysissiiesiintyvdt epdtaikkuudet.Vakavuuskertoimenvalinnallavoidaanmyos vaikuttaa
idristvskuormitus
- iaytoi j a penkereetpehmedlliimaapohjalla
tapahtuvien muodonmuutostensuuruuteen.
- luonnollisetluiskatja jiiiinnoslujuuden
Insinoorintehtavui
on arvioidalaskelmienperusteella luiskan sortumisriskin todennzikoiarviointi
- tietokoneohjelmien
syysja suuruussekdseuraukset,
muttayhteiskiiytto vakavuuskunnallistenpiiiittiijien / tahojen tehtava on
analyysiss6
- todenniikoisyys
judgment"
ja "engineering
paattaahyviiksyttiivdriski kussakinyksittiii- kaatopaikka-ja jiitetiiytot
sessdtapauksessa.
- paksujentiiyttojenpainuminenja kokoon- Viime vuosikymmenienaikana rakennetut
puristuminen
- luiskienvahvistaminenia vakavuuden
maapadot ovat niin hyvin instrumentoituja,
ettii niiden k2iyttiytyminen voidaan yleensd
lisiiiiminen.
ennakoidaja tilannepitaahallinluotettavasti
ja rakennassa.Jospatoon oikein suunniteltu
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nettu, niin esim. korkeallahuokosvedenpaihaiei ole viilttzimzittii
neella patosydiimessa
vakavuuteen.
padon
vaikutusta
tallista
USA:ssa on parhaillaanmeneilliiiinerittiin
laaja vanhojenpatojen seismisenstabilisuuden selvitysohjelma.Useimpien patosortumien syynd ovat ollut rakennusvirheettai
padon ymselvittzimiittomyys
pohjasuhteiden
piiristossd.

hdnkin merkittdvdmmatmaarakenteetovat
yleenszihyvin instrumentoituja,niin viime
vuosienaikanaerityisestiCaliforniassa
sartuovat antaneetrunsaasti
neet maanjriristykset
uutta mittaustietoaluiskien ja penkereiden
seismisessikuormitustilankliyttilytymisestd
teessa,

kuultujen luentojenperusYleisvaikutelmaksi
teeilajdi, mikd ilmeneemyos edellzisanotus- Rakennettujen penkereiden toiminnan ta, etta mitAatodellasuurtamullistavaauutta
ei esitetty.Mm, vaikuttaasiltd,etti varmuuskannalta ongelmananiiyttiiii olevan se, ettd
1.5 niiyttiii useimmissatapauksissa
penkereessd
suhteessa
kerroin
leikkausjdnnitykset
ja sopiva.Luonnollisestikehiriittzivzi
lujuuteen
olevan
penkereen rakennusmateriaalien
kutengeomuodostuvathyvin yleisesti liian suuriksi. tys on kuitenkinmennyteteenpziin
joisyleenszikin.
alalla
vaikeita
tilanteet,
tekniikan
ovat
sellaiset
Erityisen
sa pengerjoudutaanrakentamaansivukalteLuentojakuunnellessa
sai vaikutelman,mikd
vaanmaastoon,
esim.vuorenrinteeseen.
lieneemyoskintotta,etta vaativiamaaraken- Vakavuusanalyyseissd
kdytetddnyleisesti teita sisdltdvatrakennusprojektitovat yleensd
ja
erittdin suuria kooltaanja investoinneiltaan.
2D-tietokoneohjelmia niiden tarkkuuson
Jo pienikin muutos esim. luiskan kaltevuutodettu riittzivaksi.Markkinoilla olevat 3Dja
dessasaattaamerkitdsatojentuhansienja joohjelmatovat vield kehitysvaiheessaniiden
pa
miljooniendollariensdzistoItai lisdkustanTietokoneohjelmilla
kiiytto on harvinaista.
Koska epdonnistumisia
aina
nuksia.
on
ndytteidsattusaatujentulostenpaikkansapitrivyys
yksinkertaisilla
van
verrattain
kdsinlaskentausein, niin suunniteltaneenko
syytd tarkistaa
rakenteethieman meikdldistzivarmuustasoa
menetelmilld(suuruusluokkatarkistus).
Ohjelyleistii
virallistahyveiksymismenettelvd alemmilla varmuuksilla iuuri kustannusten
mien
tarkoituksessa
sdzistdmisen
kuitenkinvain silei tunnu olevan kiiytossii, mutta esim, US
vaaranneta
kiiyttoon
otettavien
loin,
kun
ei
ihmishenkietai aiheuArmy Corpstestaaomaan
ohjelmien luotettavuuden, Samantapainen tetakohtuuttomiakorj auskustannuksia,
on
"yrityskohtainen"hyvziksymismenettely
kiiytossd jokseenkin yleisesti. Selvitykset Mielenkiintoisia"case historv''-taoauksia
sevarkii paljon lukemista loytyy konfrenssijulkaietti tietokoneohjelmia
ovat osoittaneet,
ja artikkelit on
kiiysuista. Konfrenssiesitelmdt
sinkin pienemmisszi
konsulttiyrityksissii
julkaistu
juikaisuna:
perehtestausta
tai
ASCE:n
tetdanilman minkzizinlaista
Stability and
taustaan.LuotetPerformanceof Slopesand Embankments
tymistziniiden teoreettiseen
II. Vol. I & 2. GeotechnicalSpecialPublitavillakin tietokoneohjelmillasaatujentulosten luotettavuuson kuitenkin viimekzidessd c a t i o nN o . 3 1 . 1 9 9 2
riippuvainenohjelmien liihtotietojenluotettaKonferenssiin liittyi myos
vuudestaja kiiyttejestditsestddn:roskaa sindyttely, mikii
-enemman
ilahduttavastikesliittyi
ieknisten
sziiin- roskaaulos. Yksi insinoorinykypiiiviija tuotteidenkuin tieaikaanparissasemittaus-yms.laitteiden
nd voi saadatietokoneella
elmienesittelyyn.
kunnissaenemmdnvirheit6ja virhelaskelmia tokoneohj
kuin entisaianinsinoori kdsinlaskentameneMarkku Tammirinne
telmineenkbko ikanaan.
- Jtitetiiyttiijen stabilitettiongelmat ovat
PS. Mutta voi sitd diojen laadun kirjavuutta.
useimmiten liihtoisin suojamembraaninJa
maamateriaalinvdlisen kitkan vdhdisyydestd Ndyttdii siltd ettd vdreilld prameilu on johtaSelvityksetovat osoittaneet, nut siihen,ettzikiiytetrizinerittiiin kirjavia diotai pettiimisestd.
ja, joissaesiintyy viiriyhdistelmid,jotka tekeettd membraaninoiizilletiivistettdvdnmaterija sen vaihtelu
vdt luettavuuden
aivanmahdottomaksi.
aalin tiivistiimisvesipitoisuus
kiiyton aikana on erittiiin merkittiivd stabiliteettiriskiinvaikuttavaseikka.
- Luiskienja penkereidenstabiliteettija kiiytoli luontdytyminenrnaanjdristystilanteessa
Onnollisesti vahvasti esilli konferenssissa.
gelma on todellinenja juuri konferenssinaikoihin tapahtuiLos Angelesissauseitajd'ristyksid. Koska viime vuosina rakennetutvd-

Journal of Geotechnicaland GeoenvironmentalEngineering?

- Ympdristotekniikanmarkkinat tulevat sekd
USA:ssaettd muuallamaailmassakasvamaan
seuraavina10-20 vuotena eritt2iin voimakkaasti. Nykyinen ympdristotekniikankonsultoinnin ja palveluidenkasvu USA:ssa on L0
30 vuomiljardiaUS$ vuodessa.Seuraavien
den aikanayli 750 miljardia US$ tullaankdytt2imdzinsaastuneidenmaaperienouhdistamiseenyksinomaanUSA:ssa.Vastabvasumma
ri:
maailmanlaajuisestitarkasteltunatulee ole- Nimi vastaisiparemmingeoteknikkokunnan maan useita triljoonia dollareitamuutaman
vuosikymmenen
seuraavan
aikana.
tulenykyistrija ennenkaikkeatodenndkoist6
vaisuudentoiminnan luonnetta.Lehti olisi
omiaan myos toimimaan paremmin geotekovat lziheskaikkien lisnikkokunnan palvelustenympdristopalvelui- - Ympdristoongelmat
ja yhteiskunnanpit:id pystalla ensimmdisind
den markkinointikanavana.
tyeiratkaisemaan
ne.
- Lehdessiiolisi mahdollistajulkaista enem- Geoteknikkokunnan
ulkoouolellaei vleisesti
koskevia artikmdn ympdristogeotekniikkaa
tajuta geoteknikkojeneriitain ainutiaatuisia
keleita.
ympdristoongelmia.
kihtokohtia ratkaistaessa
- Muutos saattaisiiuoda GT Division'iin uuEri alojen insinoorienkeskenesiintyy kilpailua samojenkinympdristopalveluiden
tarjonkiinnostuneitahenkisia vmodristotekniikasta
nassa.
IOltau asenla/.
USA:n kansallinen geoteknillinen yhdistys
"GeotechnicalEngineeringDivision of ASCE", mikd julkaiseeASCE:n GT Journal'ia
on esittd'nyt jdsenkunnalleen ehdotuksen
muuttaa "Journal of GeotechnicalEngineering"-julkaisunnimeksi "Journalof Geotechniial and GeoenvironmentalEngineering".
Nimenmuutostaon perusteltumm. seuraavas-

- Lehdestdluotaisiinniin houkutteleva
ja vahHaittapuolinaon niihty mm:
- ASCE:n EnvironmentalEngineeringDivijulkaisu,
ettd
va ympdristoalaakdsittelevd
koska
myos muut ympdristoalallatyoskentelevdt, son saattaavastustaanimenmuutosta,
artikkelit halutaanjulkaiskuten esim. hydrogeologit,ympiiristoinsinoo- ympdristotekniikan
ta tdmdnjiirjestonlehdessd.
rit ine. haluvat tilata lehden.Lehti olisi ehkii
paomiaan ldhentdmddn,vmpdristotekniikan
- Perinteisengeotekniikanalan artikkeiiden
oita.
rissatoimiviaasiantuntij
joutuasupistamaan.
mddrddsaatettasiin
- Nimenmuutoksella
valttddkosaatettaisiin
ympiiristoNimenmuutoson ilmeisestivilkkaahkonkeskonaanuusienlehtiens,vntyminen
kustelunalaisenaja aika ndyttdd(syyskuussa
tekniikanaluelle.
?) muuttuuko lehden nimi. Nimenmuutosta
tuskin ulotettaneenkoskemaan yhdistyksen
Taustaldhtokohtina
on esitettymm:
- Nykyisin noin 50-60 % geoteknikkojentoisnimed.
tii (USA:ssa) kdsitteleeympuiristotekniikkaa.
Markku Tammirinne
Ympdristotekniikanalueellaniiyttiiisi olevan
geoteknimahdollisuuksialisdtdmerkittdvd'sti
sen konsultoinninosuuttaldhivuosikymmenind.

kaupunki
mielenkiintoinen
Seattle,

Seattleon mielenkiintoinenkaupunkisekdturistin ettii myos geoteknikonsilmin. Kaupunki itse on varsin monimuotoinenvanhoine
Alaskan kultaryntiiyksenaikoihin rakennnetuusineupeineomakotituine rakennuksineen,
alueineensekii kaikkea siltd viililtii olevine
kohtalaisinekorkeusvaih
kaupunginosineen,

teluineen ia arkkitehtuuriltaanvaihtelevine
pilvenpiirtdjineen.
Myos vedeniiiirelliisijainti
luo kaupungilleerityisiiipiirteitiija toimintaa.
Vanhojen satamatoimintojapalvelleiden rakennustenuuskiiytto "turistipyydyksind"on
varsinyleistiikaikkiallaUSA:ssa.Ja kultturis-

B
ta piteville on tarjolla taidettaja musiikkiym. festivaalejapitkin kesdd.

korjattavasilta upposi myrskyssemuutama
vuosi sitten.EvergreenPoint FloatingBridge
on maailmanpisin kelluva silta. Silta muoja senpituus
ponttoonista
Miellyttiivii, joskin sateiseksimainittu (sataa dostuu33 erillisestd
vdhdn mutta usein) ilmasto luo kaupungille on 7578 jalkaa eli noin 2.3 km. Maailmassa
lieneekaikkiaanneljii tiillaistasiltaaja niistii
tuntua.Tdnii keiana
hieman eteldmaisuuden
ja
kolmaskin on Washinstonin osavaltiossa
kaupunki on kuitenkin potenutvesipulaa
-sdzinnostelyd,
(Hood Canal,vuorovesivlihteluenimmillddn
koska viime vuosina vuoristoissaon ollut niin viihdn lunta, ettd vesiva- 3-4 metriii).Neljiis on KanadanpuolellaVanValtaosa couverinliihistolki.Joku tiesi kertoa ettd narrastotovat vajuneethuolestuttavasti.
haillaan lienee rakenteilla tai suunnitteilla
kun on liihtoisinvuoristoonrakdyttovedestd
kellukelluvasilta myos Norjassa.Seattlessa
kennetuistav arastojairvistii,
vat sillat ovat uppoamisriskeineenkin
olleet
iddssdCasainoajdrkevdratkaisu,koskavettdja pehmeiNiikymiit Seattlenympdristosszi:
sillan kohdallaon aina noin
cadien vuoristo, ldnnessdOlympiavuoristo td maakerroksia
molemmatlumipeitteisinevuorenhuippuineen 100 metrinsyvyyteen.
ja eteldssdmahtavalumihuippuinenRainier
voidaan Seattiensatama-alueen
saarenon sanottuolevuori, ovat todellaupeat.Pohjoisessa
van maaiimanlaajimmankeinotekoisensaaniihdii Baker-vuori liihellii Kanadan ru1aa.Ja
ren, SeattleMariners'ienja Seahawks'ien
pekaikki niimd ovat parin-kolmen tunnin ajoliareenanThe Kingdome'n sanotaanolevan
Aivan oman miematkan pdiissziSeattlesta,
maailman suurimman "itsekantavakattoisen''
St,
lenkiintonsaomaa 1980 purkaantuneen
Helen vuoren maisemat.Todeliavaikuttavaa rakenteen. Liikennejiirjestelyjenrakentamisen vhtevdessdon rakennettu ainakin aikaniihdii mahtavan tulivuoren rlijiihdyksenaikaansaamaouuston lakoutuminen.Purkauk- naan-maailmankorkein geotekstiilitukimuuri,
sen yhteydessd tapahtuneenmaansortuman 41 jalkaa(artikkelimm. FirenzenECISSMFE
I99L konferenssijulkaisuissa;
Holtz et al.),
olevansuurimmantiedossaolevan.
sanotaan
Suuret liikennejrirjestelyttarjoavat geoteknikoille unelmamahdollisuuksia
ainakinmiettiti
Seattleon siltojenja kaupunkiahalkovienisojen liikennevdylien
ratkaisujaerilaisiin
kaupunki,Kaupunginlzipi uusia suurimittakaavaisia
ja perustamisen
kulkeva Interstate-5 maarakenteiden
ongelmiin.
pohjois-eteldsuunnassa
on yksi USA:n viikkaimminliikennoityjateiMarkku Tammirinne
tii. Lake Washingtoninyli Bellevue'enjohtaa
kaksi pitkiid kelluvaa siltaa (floating bridge),
joistatoisenuusinnanyhteydessii
vanha

Universityof Washington

Universityof Washingtonlukeutuuarvostukseltaan USA:n yliopistojen kdrkijoukkoon,
Opiskelijamiiiiriiliihentelee35 000 ja edustettuina ovat lziheskaikki tieteen,taiteenja tekniikan alat. Yliopistoalueon erittdinvat3asti
rakennettu,
kaunisja viihtyisii,
Tutkimustoimintatekniikan aloilla on aktiivista ia arvostettua.
Tiistii osoituksenaovat lisiiiintyviityksityisenja julkisen sektorin toimeksiannotsekd yliopistolle tehtevAtlahjoitukset, Niimii viimeksimainitut tulevat usein
entisiltd omasta yliopistostaaikoinaanvalmenesmistuneiltahyvin liiketoiminnoissaan
tyneiltii yksityishenkiloiltatai heidiin johtamiltaanyrityksiltii.
Civil EngineeringDepartmenton arvostettu
12 USA:n oarhaimmanioukkoon.Opiskelijoiden miiiiri on noin 550 / vuosikurssijakauja graduatuenmelkeintasanundergraduate-

te-opiskelijoihin.
Osastotoirnii kolmenohjelmanpuitteissa:
- StructuralandGeotechnical
Ensineerins
and Mechanics,
- Transportation,
Surveyingand Construction
Engineering,
- EnvironmentalEngineeringand Science.
UoW:n geotekniikanopetuksestahuolehtivat
vakinaisestiprofessoritRobert D. Holtz, Steven L. Kramer,SunirmalBanerjee,RonaldE,
Bucknamja ensisyksystdliihtieninsinoorigeologian professorinaaloittavaTeresaTaylor.
Tienrakennuksenopetuksestahuolehtii seotekniikkonakin aikanaantoiminut profes=sori
Joe P, Mahoney.Kaikille "siviilinsinooriksi"
opiskelevillekuuluu geotekniikanperuskurssi
ja tiimiin tarpeellisuuden
kyllii ymmdrtddSeattlenja koko osavaltiongeologianmonimuotoisuudenperusteellaja geotekniikanmerkittiiviillii osuudella "siviilinsinoorien"tehtevii-
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kentiissd USA:ssa. Laitekanta geotekniikan
on kohtuullisenhyvii ja monilaboratorioissa
puolinen,mutta tilat ovat hiemanahtaat'Selviiksi puutteeksitodettiin pysyvdn
^inir.) apuhenkitaydellinen
Ioston (laboratoriteknikot
puuttuminen. Lisdiintyvii tutkimustoiminta
saattaakuitenkin tehdii mahdolliseksiparannuksiatiihiinkinpuutteeseen.
Suomalaiset graduate-tasonopiskelijat ja
miksei myos tohtoritutkintoontehtaaviittoiSeattleen.
votettiinkimpimiistitervetulleeksi

Josjollakin on mielessdgeotekniikan
opinnot
USA:ssa, niin kannattaapaottaa huomioon
myos University of Washington.Vuosittain
jokunen suomalainenopiskelija on opiskelemassa myos Civil Engineering Department'issa University of Washingtonissa.
Useimmat ovat ja ovat olleet ympriristoalan
opiskelijoita. Suomalaisillakuten muillakin
pohjoismaisillatiiiillii opiskelevilla on mahdollisuusanoaValle-sriiitionapurahoja.
Markku Tammirinne

GEOFOORINILMESTYMINBN LOPPUVUONNAL992
SGY:n ja RGY:n loppuvuodenjiisenkirjeidensekii GEOFOOR-lehdenpostitustapahtuuniiilliimdkymin seuraavasti:
30. 9. Jiisenkirje
+ GEOFOOR.
20.n. Jdsenkirie
GEOFOORiintulevan aineistontulisi o11aperillii viimeistdiinviikkoa ennenjzisenkirjeenpostitulostettunalevykkeelle
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on mahdoliisuustulostaateksti
ASCiI-muotoisenatiedostona.Useissatekstinkdsittelyohjelmissa
tekstissiiei ole sivu- yms. -asetuksiamukana
levykkeelleASCll-moutoon.ASCil-muotoisessa
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