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Tukiseiniä käytetään rakennuskaivantojen seinien tuentaan kaupunkialueilla tai muuten ah-
tailla rakennusalueilla. Tukiseinä mitoitetaan Eurokoodin ja tämän kansallisten liitteiden mukaan.
Tukiseiniä käytetään tapauskohtaisesti työnaikaisina tai pysyvinä rakenteina. Mitoituksessa pyri-
tään löytämään taloudellisesti paras ratkaisu, joka täyttää kohteen ja työmaan rakenteelliset vaa-
timukset. Tukiseinälaskennan mitoitus on työläs prosessi, sillä mitoituksessa toistetaan tiettyjä
mekaanisia laskentavaiheita parasta vaihtoehtoa etsittäessä.

Tukiseinien mitoituksessa käytetään lähtötietoina maan parametrejä, jotka saadaan alueella
tehtyjen pohjatutkimusten tuloksista. Parametrien paikkansapitävyyteen liittyy tiettyä epävar-
muutta, sillä mitoitettavalla alueella suoritetut pohjatutkimukset eivät kerro kokonaiskuvaa koko
alueen pohjaolosuhteista. Pohjatutkimuspisteiden välillä saattaa olla suuriakin eroja, joten suun-
nittelija joutuu tekemään jonkinlaisia oletuksia maan ominaisuuksista tehtyjen pohjatutkimustu-
losten perusteella. Parametrien epävarmuutta aiheutuu myös esimerkiksi mittausepävarmuu-
desta, tilastollisesta epävarmuudesta ja alueellisesta hajonnasta.

Tässä työssä kehitettiin Excel-työkalu, joka tekee tukiseinän upotussyvyyden optimoinnin au-
tomaattisesti ja laskee samalla optimoidulle ratkaisulle mitoituskuormat Eurokoodin mukaisesti.
Upotussyvyyden optimointiin ja mitoituskuormien laskentaan käytettiin GeoCalc-laskentaohjel-
maa. Kehitettyä työkalua sovellettiin lähtötilanteen parametrien herkkyystarkasteluun kahdella
laskentatapauksella: kitkamaalla ja savimaalla. Herkkyystarkasteluissa mallinnettiin tiettyjä lähtö-
tilanteen parametreja satunnaislukuina, jotka noudattavat normaalijakaumaa. Herkkyystarkaste-
luilla tarkasteltiin, mihin maan ominaisuuksiin ja muihin lähtötietoihin suunnittelijan kannattaa kiin-
nittää huomio. Ensin tarkasteltiin yksittäisiä muuttujia ja lopuksi kaikkia muuttujia samanaikaisesti.
Mallinnetut lähtöarvot olivat maan lujuus (kitkamaalla kitkakulma, savimaalla suljettu leikkauslu-
juus), suljetun leikkauslujuuden kasvu syvyyden mukaan, tukiseinän seinäkitkat, pohjavedenpin-
nan taso ja ankkurin tai sisäpuolisen tuen asennussyvyys. Saatuja tuloksia verrattiin kahdella
tavalla toteutettujen mitoituslaskelmian tulokseen. Toinen mitoituslaskelma suoritettiin muuttujien
odotusarvoilla ja toinen tehtiin hieman odotusarvojaan heikommilla muuttujien arvoilla. Jokainen
mitoituslaskelma sisälsi ilman ulkoista kuormaa toteutettavan laskennan sekä ulkoisen kuorman
kanssa toteutettavan laskennan. Heikommilla mitoituslaskelmilla mallinnettiin suunnittelutilan-
netta, jossa laskennalle haetaan lisävarmuutta käyttämällä hieman heikompia lähtöarvoja.

Kehitetty laskentatyökalu toimi halutulla tavalla ja herkkyyslaskennat saatiin suoritettua mo-
lemmille laskentatapauksille. Tulosten perusteella tarkastelluista muuttujista maan lujuudella oli
selkeästi suurin vaikutus saatuihin tuloksiin. Muut yksittäiset muuttujat eivät heikentäneet tulosta
mitoituslaskennan tulosta huonommaksi. Kaikkien muuttujien yhteisvaikutuksella saatiin prosen-
tuaalisesti enemmän heikkoja tuloksia kuin yksittäisten muuttujien yhteenlaskettu heikkojen tu-
losten prosentuaalinen määrä. Poikkeuksena muihin tuloksiin, savimaalla tehtyjen ulkoisen kuor-
man herkkyyslaskelmien tuloksista yli puolet tuottivat paremman tuloksen kuin odotusarvoilla
tehty mitoituslaskenta. Tulosten perusteella passiivimaanpaineen tehokas mobilisaatioaste alkaa
lähestyä murtoa (mobilisaatioaste = 1,0) tilanteessa, jossa mitoitettavan tilanteen lähtöarvoista
poiketen kitkakulma on pieni, seinäkitka passiivipuolella on pieni ja pohjavedenpinta on lähem-
pänä maanpintaa. Tulosten perusteella mitoituslaskelmissa tehdyt alkuolettamukset olivat onnis-
tuneet, sillä kitkamaan tapauksessa noin 90 % tuloksista tuotti paremman varmuuden tilanteelle
mitoituslaskelmaan verratessa. Savimaan tapauksessa noin 97 % tuloksista tuotti paremman tu-
loksen.

Avainsanat: tukiseinä, tukiseinän mitoitus, optimointi, herkkyystarkastelu, GeoCalc
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Retaining walls are used to support walls of excavation in urban or other densely built con-
struction areas. Retaining walls are designed according to the Eurocode and its national appen-
dixes. Retaining walls are used case-specifically either as temporary or permanent structures.
The goal of the design is to find the most economical solution that meets the structural demands
of the target solution and of the construction site. Retaining wall design is a laborious process in
which the mechanical calculation phases are repeated in the process of finding the optimal solu-
tion.

Parameters for the retaining wall design are received from the ground investigations that are
completed in the construction area. There remains some uncertainty in the parameters as the
results of the ground investigations do not fully reveal the construction area properties. The de-
signer has to make some assumptions about the results of the parameters, as there could be
considerable differences with the parameters between the ground investigation points. Uncer-
tainty of measurements, uncertainty of statistics and regional dispersion are also examples of the
factors that cause uncertainty of the parameters.

In this thesis an excel tool was developed that automatically optimizes the embedment depth
of the retaining wall and also calculates the design loads for the solution according to the Euro-
code. Optimization and design loads were calculated with GeoCalc program. The excel tool was
also used for a sensitivity analysis about the design parameters in two different cases: with friction
soil and with clay soil. Sensitivity analysis was concluded by modelling the design parameters as
random variables with normal distribution. The goal of the sensitivity analysis was to find out which
design parameters have a significant effect on the results. First, the analysis was concluded with
each parameter one at a time and in the end all the parameters were modelled at the same time.
The modelled parameters were strength of the soil (friction angle in friction soil, undrained shear
strength for clay), growth of the undrained shear strength for clay, wall frictions for the retaining
wall, water level and the installation level for the anchor or strut. The results of the sensitivity
analysis were compared to two design calculations. One design calculation was completed with
the expected values of the parameters, the other one was completed with parameter values
slightly weaker than the expected values. Each design calculation includes two parts: one with
the external load and one without it. Weaker parameter values were used to model a real situation
in which the designer seeks better reliability for the design case by using weaker parameters.

The developed excel tool works as planned and the sensitivity analysis was completed with
both design cases. The soil strength had by far the most effect to the results. Other individual
parameters had no diminishing effect to the results when comparing them to the design calcula-
tions. When all the parameters were applied simultaneously as random values the percentual
share of weak results was higher than the percentual share of weak results of all the individual
parameter results combined. One exception was found as the results of the sensitivity analysis of
the clay case using the external load had more than half of the cases giving better results than
the design case using the expected values of the parameters. The effective mobilization of the
passive earth pressure was closing up to a break point (mobilization = 1,0) when the soil strength
was smaller, passive wall friction was smaller and water lever was closer to earth’s surface com-
pared to the used parameters of the design case. Assumptions that were made in the design case
were successful based on the results. In the friction soil case about 90 % of the results gave better
reliability compared to the design case. And the clay soil results gave better realibility in about
97 % of the cases.

Keywords: retaining wall, retaining wall design, optimization, sensitivity analysis, GeoCalc
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LYHENTEET JA MERKINNÄT
a adheesio
c’ koheesio
COV variaatiokerroin
EQU rakenteen tasapainon menetys
G pysyvä kuorma
GEO maaperän murtuminen tai liiallinen muodonmuutos
h tarkasteltavan kerroksen paksuus
hp korkeusero pohjavedenpinnan ja laskentapisteen välillä, tai virtaus-

tilanteessa määritetään virtausverkosta
HYD hydraulisten gradienttien aiheuttama maapohjan nousu, sisäinen

eroosio ja sisäinen putkieroosio
K0  lepopainekerroin
Ka aktiivimaanpainekerroin
Kp passiivimaanpainekerroin
OCR ylikonsolidoitumissuhde
P esijännitys
p0, pK0  lepopaine
pmob mobilisoitunut maanpaine
pa aktiivimaanpaine
pp passiivimaanpaine
pp,max täysin mobilisoitunut maanpaine
PTM passiivimaanpaineen tehokas mobilisaatioaste
Q, q  muuttuva/ulkoinen kuorma
STR kantavan rakenteen tai rakenneosan murtuminen tai huomattava

muodonmuutos, joka johtaa kantokyvyn menetykseen
UPL tasapainon menetys vedenpaineen aiheuttaman nosteen takia

Kreikkalaiset kirjaimet:
α tukiseinän ja vaakatason välinen kulma
β maanpinnan ja tukiseinän yläpään välinen kulma
β1 maanpinnan kaltevuus vaakatasosta ylöspäin
γ’ maakerroksen tehokas tilavuuspaino
γw veden tilavuuspaino
γQ epäedullisen muuttuvan kuorman osavarmuusluku
γG epäedullisen pysyvän kuorman osavarmuusluku
γp esijännityksen osavarmuusluku
δ seinän ja maanpinnan välisen vaikutuspinnan normaalin ja vaikutta-

van maanpaineen välinen kulma
δda aktiivipuolen seinäkitka
δdp passiivipuolen seinäkitka
μ odotusarvo / keskiarvo
ξ epäedullisen pysyvän kuorman pienennyskerroin
σ'v  tehokas pystyjännitys
σ’ov tehokas pystyjännitys
σ’oh tehokas vaakajännitys
σ’ah, pa aktiivimaanpaine
σ’ph, pp passiivimaanpaine
σ keskihajonta
Φ’, φ’ kitkakulma / leikkauskestävyyskulma
Φv sysäyskerroin
ψ , muuttuvien kuormien yhdistelykerroin
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1. JOHDANTO

Rakennettaessa maanpinnan alapuolelle turvataan rakentaminen useimmiten rakennus-

kaivannolla, joka tehdään joko maaluiskilla tai tukiseinillä. Useimmiten rakennetulla alu-

eella, tai muuten ahtaalla rakennuspaikalla, ei ole tilaa maaluiskille, jolloin turvaudutaan

tukiseiniin. Tukiseinä mitoitetaan Eurokoodien mukaisesti joko ympäristöministeriön tai

liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemia kansallisia liiteitä käyttäen.

Tukiseinälaskennan mitoitus on optimointiongelma, jossa pyritään löytämään sellainen

taloudellisesti paras ratkaisu, joka täyttää rakenteelliset vaatimukset. Taloudellisuuteen

vaikuttavat materiaalikustannukset sekä tukiseinän asentamisen ja tarvittaessa poista-

misen kustannukset. Tukiseinän mitoituksessa joudutaan usein toistamaan tiettyjä mitoi-

tuslaskuja taloudellisinta ja rakenteelliset vaatimukset täyttävää ratkaisua etsiettäessä.

Tämän työn tavoitteena oli kehittää työkalu tukiseinämitoituksen optimointiin, jolloin

suunnittelija voi käyttää enemmän aikaa muihin tehtäviin. Mitoituksen optimointiin ohjel-

moitiin Excel-työkalu, joka optimoi tukiseinän upotussyvyyden mahdollisimman pieneksi,

jolloin syntyy materiaalisäästöjä. Lisäksi ohjelma laskee mitoituskuormat valituilla ratkai-

sulla käytetyn kansallisen liitteen mukaisesti. Optimoinnin ja mitoituskuormien laskentoja

toteutetaan GeoCalc-ohjelmalla. GeoCalc on laskentaohjemisto, joka on suunniteltu

suomalaisten suunnittelijoiden tarpeisiin päivittäiseen geotekniseen suunnitteluun. Las-

kentaohjelmisto sisältää painuma-, tukiseinä, stabiliteetti- ja paalulaskentamoduulit.

Optimointityökalun avulla tehtiin herkkyystarkasteluja kahdelle tavanomaiselle yhdeltä

tasolta tuetulle tukiseinätapaukselle. Käsitellyt tapaukset ovat kitkamaa ja savimaa, joi-

den laskentaan syötetään tietyt lähtöparametrit satunnaismuuttujina ja tarkastellaan nii-

den yksittäis- ja yhteisvaikutusta laskennan tuloksiin. Herkkyystarkastelulla pyritään löy-

tämään tärkeät lähtöparametrit, joiden vaikutus laskentaan on suuri. Näiden löydyttyä

suunnittelija voi ottaa huomioon löydetyt parametrit tarkemmin suunnittelussaan. Muut-

tuvat lähtöparametrit mallinnettiin normaalisti jakautuneina muuttujina.

Työstä rajattiin pois uloketukiseinät ja useammalta kuin yhdeltä tasolta tuetut tukiseinät.

Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että haluttiin rajata optimointityökalun rakentaminen

ensin laskennallisesti yksinkertaisiin tapauksiin, jonka jälkeen sitä voidaan jatkokehittää

myös muihin tapauksiin. Herkkyystarkasteluissa rajattiin muuttuvat lähtötiedot epävar-

mimpiin ja laskentaan eniten vaikuttaviin parametreihin.



2

2. TUKISEINÄN TOIMINTA TEORIASSA

2.1 Maanpaineteoriat

2.1.1 Aktiivi- ja passiivimaanpaine sekä maan lepopaine
Maanpaine on maan aiheuttama vaakasuuntainen kuormitus rakennetta tai ominaisuuk-

siltaan erilaista maakerrosta vastaan.  Maan ominaisuudet ja rakenne, maan liikkeet

sekä maan ja rakenteen välinen kitka vaikuttavat maanpaineen suuruuteen ja tämän re-

sultantin suuntaan. Maanpaine luokitellaan kolmeen eri luokkaan riippuen siitä, liikkuuko

rakenne maata kohti, pysyykö se paikollaan vai liikkuuko se poispäin maasta. Maata

kohti liikkuva rakenne aiheuttaa maan passiivipaineen (pp), paikoillaan pysyvässä ta-

pauksessa on kyseessä maan lepopaine (p0) ja rakenteesta poispäin liikkuva rakenne

aiheuttaa maan aktiivipainetta (pa). Maanpaineen suuruus riippuu siitä, mikä näistä kol-

mesta paineen lajista on kyseessä. Aktiivi- ja passiivipaineen arvot ovat suurimmat ja

pienimmät raja-arvot, joiden välillä maanpaine vaihtelee, pa < p0 < pp. (Briaud, 2013)

Kuva 2.1.1 Kuvitteellinen seinä ja liikkeestä aiheutuvat maanpaineet (Briaud,
2013)

Lepopaine voidaan kuvitella tarkemmin seuraavan esimerkin perusteella: asennetaan

tukiseinä maahan ja molemmilla puolilla on yhtä paljon ominaisuuksiltaan homogeenista

maa-ainesta. Oletetaan, ettei tukiseinän asentaminen ole muuttanut maan jännitystilaa.

Tällöin tukiseinään kohdistuu molemmilta puolilta yhtä suuri lepopaine p0. Poistetaan tu-

kiseinän toiselta puolelta maa-aines ja oletetaan, ettei tukiseinä liiku. Tällöin tukiseinää

rasittavaksi voimaksi koskematta olevan puolen lepopaine p0. Lepopainetta käytetään

mitoittavana tekijänä useimmiten massiivisten ja liikkumattomien rakenteiden tausta-

täytölle. Tällaisia rakenteina ovat tukimuurit, siltojen päätytuet ja muun muassa raken-

nusten maanalaiset osat. (Briaud, 2013)
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Lepopaine määritetään yleensä pystyjännityksen ja lepopainekertoimen avulla

= ′ (2.1)

jossa:

K0  on lepopainekerroin
σ'v  on tehokas pystyjännitys, joka lasketaan kaavalla:

′ = ′ℎ (2.2)

jossa:

γ’  on maakerroksen tehokas tilavuuspaino
h  on tarkasteltavan kerroksen paksuus

Kerroksellisessa maassa summataan jokaisen kerroksen tehokas pystyjännitys yhteen.

Lepopainekerroin määritetään yleensä kokemusperäisellä kaavalla (Jaky, 1948):

= 1 − sin ′ (2.3)

jossa:

φ’ on kitkakulma.

Mikäli kyseessä on ylikonsolidoitunut maalaji, voidaan lepopainekerroin määrittää ka-

valla (Mayne & Kulhawy, 1982):

= (1 − sin ) (2.4)

jossa:

OCR on ylikonsolidoitumissuhde.

Ylikonsolidoituneessa maa-aineksessa on jossain vaiheessa ollut nykytilaa suurempi

pystyjännistys, jolloin myös vaakajännitykset ovat kasvaneet suuremmiksi. Suuri vaaka-

jännitys on voinut jäädä päälle pystyjännityksen pienentyessä. Tästä syystä ylikonsoli-

doituneen maan lepopaine on suurempi kuin normaalikonsolidoituneen maan. Samaan

vaikutukseen päästään maata tiivistämällä; tiivistetyssä maassa on suurempi lepopaine

kuin löyhässä. (Briaud, 2013)

Aktiivipainetta syntyy, kun maahan lyöty tukiseinä liikkuu kaivantoon päin kaivun ede-

tessä. Seinän liikkuessa kaivannon puolelle vaakajännitys seinän takana pienenee. Pys-

tyjännityksen pysyessä samana mobilisoituu seinän taakse leikkausjännitystä. Aktiivi-

paine on pienin vaakajännitys, jonka maa kestää murtumatta. (Briaud, 2013)
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Passiivipainetta syntyy, kun seinä työntää maamassaa liikkumissuunnassaan. Seinän

liike kasvattaa maanpainetta kulkusuunnassa, vaakajännitykset kasvavat ja pystyjänni-

tykset pysyvät samoina. Passiivipaine on suurin jännitys, jonka maa kestää murtumatta.

(Briaud, 2013)

Aktiivi- ja passiivipaineen kehittyminen edellyttävät maa-aineksen muodonmuutoksia eli

murtotilaa. Aktiivipaine kehittyy paljon pienemmillä siirtymillä kuin passiivipaine.

Aktiivi- ja passiivipainetta määrittäessä tulee lepopaineen tavoin määrittää ensin aktiivi-

sekä passiivipainekerroin. Kertoimien määrittämisessä käytetään muutamaa eri maan-

paineteoriaa, näistä kaksi yleisintä ovat Rankinen ja Coulombin maanpaineteoriat. Geo-

Calcin tukiseinälaskennassa käytetään useimmiten Coulombin maanpaineteoriaa, jolloin

ohjelma määrittää kertoimet automaattisesti Coulombin teorian mukaisesti. Mikäli käyt-

täjä ei halua käyttää Coulombin teoriaa, voi ohjelmaan syöttää käsin haluamansa aktiivi-

ja passiivipainekertoimet laskentaa varten. Tässä tapauksessa käyttäjän tulee laskea

nämä painekertoimet sellaisella maanpaineteorialla, joka hänen mielestään soveltuu ta-

paukseen Coulombin teoriaa paremmin.

2.1.2 Coulombin maanpaineteoria
Coulombin maanpaineteoriassa tarkastellaan seinärakenteen ja maan stabiliteettia.

Coulombin teoriassa tutkitaan jäykän maakiilan tasapainotilaa. Aktiivi- ja passiivipaineen

murtokiilojen vapaakappalekuvat on esitetty kuvissa 2.1.2 ja 2.1.3. Coulomb käytti seu-

raavia oletuksia teoriassaan:

1. Kyseessä on yksinkertainen rasitus- tai kuormitustilanne
2. Maa-aineksella on kitkakulma (φ’) ja koheesio (c’)
3. Maa-aines ei sisällä vettä
4. Murtuminen tapahtuu kiilan muotoisena jäykkänä kappaleena
5. Murtopinta ja maanpinta ovat tasoja

6. Seinän ja maakiilan välinen kitkakulma on tanδ.
Coulombin teoriassa otetaan huomioon seinän ja maan välinen kitka, ja liukupinnat ole-

tetaan suoriksi. Teoriaa luodessaan Coulomb totesi, ettei liukupinta ole täysin suora,

vaan se kaareutuu seinäkitkan takia lähellä seinän alareunaa. Aktiivipuolella kaareutu-

minen on maltillista ja tästä aiheutuva virhe on pieni. Passiivipuolella virhe voi olla mer-

kittävä, jos seinäkitka on suuri. Laskentatavasta johtuva virhe tulee ottaa huomioon

maanpaineteorioiden valinnassa. (Briaud, 2013)
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Kuva 2.1.2 Aktiivimaanpaineen murtokiilan vapaakappalekuva (Briaud, 2013)

Kuva 2.1.3 Passiivimaanpaineen murtokiilan vapaakappalekuva (Briaud, 2013)

Coulombin maanpaineteoriassa aktiivimaanpainekerroin lasketaan seuraavalla kaa-

valla:

= ( )

 ( )

(2.5)

jossa:

α  on tukiseinän ja vaakatason välinen kulma
β  on maanpinnan ja tukiseinän yläpään välinen kulma
δ  on seinän ja maanpinnan välisen vaikutuspinnan normaalin ja vaikuttavan maanpaineen

välinen kulma.

Mikäli maanpinta on vaakatasossa, seinä on lyöty pystysuoraan eikä seinäkitkaa oteta

huomioon (konservatiivinen oletus), niin kaava (2.5) supistuu muotoon:
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= ( )
( )

(2.6)

Passiivimaanpainekerroin lasketaan Coulombin teorian mukaan seuraavalla tavalla:

= ( )

 ( )

(2.7)

Kuten aktiivipainekertoimen tapauksessa, myös passiivimaanpainekertoimen kaava su-

pistuu tilanteessa, jossa maanpinta on vaakatasossa, seinä on lyöty pystysuoraan eikä

seinäkitkaa oteta huomioon (konservatiivinen oletus):

= ( )
( )

(2.8)

2.1.3 Rankinen maanpaineteoria
Rankinen maanpaineteoriassa tarkastellaan maaelementtien jännitystilaa murtotilan-

teessa. Rankine teki teoriassaan seuraavat oletukset:

1. kysessä on yksinkertainen rasitus/kuormitustilanne
2. maa-aineksella on kitkakulma (φ’), mutta koheesiota ei esiinny (c’ = 0)
3. maa-aines ei sisällä vettä
4. maa-aines on plastisessa murtotilassa
5. murtopinta ja maanpinta ovat tasoja
6. seinän ja maan välillä ei ole kitkaa.

Rankinen teorian mukaan lasketut aktiivi- ja passiivipainekertoimet ovat:

=   (2.9)

= (2.10)

jossa:

β  on maanpaineen ja maanpaineen horisontaalisen komponentin välinen kulma.

Tapauksessa, jossa seinän taustatäyttö on vaakatasossa, supistuvat maanpainekertoi-

met kaavojen (2.6) ja (2.8) mukaisiksi.
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Kuva 2.1.4 Aktiivimaanpaine Rankinen teorian mukaisesti (Briaud, 2013)

Kuva 2.1.5 Passiivimaanpaine Rankinen teorian mukaisesti (Briaud, 2013)

Vertailtaessa Coulombin ja Rankinen teorioita huomataan, että eroavaisuudet tulevat

maanpainekertoimien laskennassa. Maanpainekertoimet saavat samat arvot molempien

teorioiden mukaan laskettuna, mikäli seinä on lyöty pystysuoraan, maanpinta on vaaka-

tasossa seinän taustapuolella ja seinäkitkaa ei oteta huomioon. Teorioiden väliset erot

ovat seuraavat: Rankine voi aliarvioida passiivipainetta, sillä seinäkitkaa ei oteta huomi-

oon. Coulomb voi yliarvioida passiivipainetta, sillä liukupinnan muoto ei vastaa todellista

tapausta. Mikäli seinäkitkan arvot ovat suuria, tulee käyttää jotain muuta teoriaa kuin

Coulombin teoriaa. (Briaud, 2013)

2.1.4 Rankinen teoria Mohrin ympyröillä
Rankinen teoriaa voidaan soveltaa Mohrin ympyröiden avulla. Näiden avulla voidaan

laskea mobilisoituneet maanpaineet murtotilassa ja lisäksi ottaa huomioon koheesion

vaikutus laskentaan.

Mohrin ympyrät aktiivipaineen tapauksessa: alkutilanteessa maa on jännitystilaltaan le-

potilassa. Pystysuuntainen tehokas jännitys on σ’ov ja vaakasuuntainen tehokas jännitys
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on σ’oh. Alkutilanteen paineet muodostavat pienemmän ympyrän, jonka keskipiste on E

ja halkaisija on pysty- ja vaakasuuntaisten jännitysten erotus. Mikäli seinä alkaa liikkua

poispäin maasta, alkaa vaakasuuntainen jännitys pienentyä, kunnes Mohrin ympyrä kos-

kettaa murtosuoraa. Murtosuora piirretään koheesion c’ ja kitkakulman Φ’ (φ’) avulla.

Mohrin ympyrä koskettaa murtosuoraa pisteessä B, jolloin maa on murtotilassa; tässä

maa on mobilisoinut kaiken leikkauslujuuden mitä sillä on tukeakseen itseään murtumi-

selta, mutta maa tarvitsee lisäksi tukea seinältä. Seinältä saatu tuki on σ’ah, joka on mo-

bilisoitunut aktiivimaanpaine. Isomman ympyrän keskipiste on D ja halkaisijan suuruus

on pystysuuntaisen tehokkaan jännityksen ja mobilisoituneen aktiivimaanpaineen ero-

tus. (Briaud, 2013)

Kuva 2.1.6 Aktiivimaanpaine: Mohrin ympyrät ja murtotilassa oleva maa.
(Briaud, 2013)

Kuvan 2.1.6 Mohrin ympyröiden avulla voidaan muodostaa kolmio ABD, jonka avulla

saadaan johdettua aktiivimaanpaineen kaavaksi:

= ′ − 2 ′ (2.11)

Mohrin ympyrät passiivimaanpaineen tapauksessa: passiivimaanpaineessa alkutilanne

on sama kuin aktiivimaanpaineessa, maa on lepotilassa ja alkutilanteen muodostavat

σ’ov ja σ’oh. Nämä muodostavat tilanteen pienemmän ympyrän. Kun seinä alkaa painua

maata kohti, vaakasuuntainen tehokas jännitys kasvaa pystysuuntaisen tehokkaan jän-

nityksen ohi ja kasvaa maksimiarvoonsa, jolloin Mohrin ympyrä koskettaa murtosuoraa.

Murtotilanteessa maa on mobilisoinut kaiken leikkauslujuuden mitä sillä on vastustaak-

seen seinän liikettä. Passiivimaanpaine mobilisoituu tässä pisteessä ja on suuruudeltaan

σ’ph. (Briaud, 2013)
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Kuva 2.1.7 Passiivimaanpaine: Mohrin ympyrät ja murtotilassa oleva maa.
(Briaud, 2013)

Kuvan 2.1.7 Mohrin ympyröiden avulla voidaan muodostaa kolmio ABD, jonka avulla
saadaan johdettua passiivimaanpaineen kaavaksi:

= ′ + 2 ′ (2.12)

2.1.5 Veden ja kuorman vaikutus maanpaineeseen
Tapauksessa, jossa maa-aines on seinän vieressä vedellä kyllästetty, otetaan huomioon

myös vedenpaine. Vedenpaine nostaa huomattavasti mobilisoituvien maanpaineiden ar-

voja, joten on erityisen tärkeää ottaa huomioon vedenpaine laskennassa silloin, kun ve-

dellä kyllästettyä maata esiintyy seinän lyöntisyvyyden yläpuolella. Mikäli vettä ei otet-

taisi humioon, olisi lopputulos reilusti alimitoitettu ja suunniteltu varmuus ei olisi todelli-

nen eikä riittävä. (Briaud, 2013)

Aktiivi- ja passiivimaanpaineiden laskukaavoiksi muodostuvat:

= ′ − 2 ′ + (2.13)

= ′ + 2 ′ + (2.14)

= ℎ (2.15)

jossa:

γw  on veden tilavuuspaino
hp  on korkeusero pohjavedenpinnan tason ja laskentapisteen välillä, mikäli tilanteessa ei ta-

pahdu virtausta. Mikäli virtausta tapahtuu, saadaan hp määritettyä virtausverkosta; tästä
esimerkki kuvassa 2.1.8.
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Kuva 2.1.8 Esimerkki virtausverkosta. (Briaud, 2013)

Kaavoja (2.13) ja (2.14) voidaan muokata ottaa huomioon myös ulkoinen kuorma ja adheesio,
jolloin kaavat ovat seuraavat (Liikennevirasto, 2017):

=  ( ′ + ) − 2 ′ (1 + / ′) + (2.16)

=  ( ′ + q) + 2 ′ (1 + / ′) + (2.17)

jossa:

a  on adheesio
q  on ulkoinen kuorma.

2.2 Rakenteet

Tuettuun kaivantoon voidaan päätyä seuraavissa tapauksissa:

· luiskattua kaivantoa ei saada järkevillä suunnitteluratkaisuilla riittävään varmuu-

teen sortumista vastaan

· kaivannon luiskaus ei mahdu käytettävissä olevaan tilaan

· kunnallistekniikkaa jouduttaisiin siirtämään luiskattua kaivantoa käytettäessä, ar-

vioidaan tapauskohtaisesti

· ympäröivien rakenteiden tai maapohjan muodonmuutosten estäminen

· kaivanto halutaan toteuttaa vesitiiviinä

· tapauskohtaisesti luiskauksen maanrakennuskustannukset saattavat nousta kal-

leimmaksi ratkaisuksi

· työmaan toimintojen tilantarpeet.
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Tuetun kaivannon mitoituksessa valitaan käytettävä tukiseinätyyppi ja tukiseinän tuen-

nat. (RIL 263-2014)

2.2.1 Tukiseinätyypit
Tukiseinätyyppi valitaan seuraavien tekijöiden perusteella: pohjaolosuhteet, ympäristö-

olosuhteet, tukiseinän käyttötarkoitus, erilaisten tukiseinätyyppien ominaisuudet, erilais-

ten tukiseinätyyppien rakennuskustannukset ja tarvittava rakennusaika. (RIL 263-2014)

Tavanomaisissa pohja- ja ympäristöolosuhteissa tukiseinätyypin valinnassa painotetaan

rakennuskustannuksia ja -aikaa – tukiseinätyyppien ominaisuuseroilla ei ole näissä olo-

suhteissa vaikutusta. Mitä vaativammaksi olosuhteet muuttuvat, sitä enemmän painotus

siirtyy tukiseinien ominaisuuksiin. Joissain tapauksissa tukiseinää saatetaan käyttää kai-

vannon tukemisen lisäksi pystykuormia kantavana rakenteena; tällöin käyttö saattaa

vaatia tiettyjä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tukiseinätyypin valintaan. (RIL 263-2014)

Yleisin tukiseinätyyppi on teräsponttiseinä. Yleisimmät poikkileikkausprofiilit Z- ja U-pro-

fiilit on esitetty kuvassa 2.2.1. Teräsponttiseinä on yleensä edullisin ja rakentamis- ja

purkamisajoiltaan nopein tukiseinätyyppi. Teräsponttiseiniä voidaan käyttää myös com-

biseinissä, joissa teräsponttien väliin liitetään putkipaaluja, palkki- tai koteloprofiileja.

Combiseinällä voidaan toteuttaa suurta jäykkyyttä vaativa tukiseinä. (RIL 263-2014)

Kuva 2.2.1 Teräsponttiseinätyypit sekä combiseinä. (RIL 263-2014)

Muita tukiseinätyyppejä ovat settiseinä, porapaaluseinä, suihkuinjektoitu seinä, pora-

paalu-suihkuinjektoitu seinä sekä kaivinpaaluseinä. Nämä tukiseinätyypit on esitetty ku-

vassa 2.2.2.
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Kuva 2.2.2. Muut käytetyt tukiseinätyypit (RIL 263-2014)

Settiseinä koostuu 1…4m välein maahan asennettavista pystypalkeista. Yleisimmin pys-

typalkkina käytetään H-profiilin tai kahta rinnakkaista [-profiilin teräspalkkia, mutta palk-

kina voidaan myös käyttää porapaalua. Pystypalkkien väliin asennetaan vaakasuoria

settilankkuja, jotka tukeutuvat pystypalkkeihin. Settilankkuina käytetään yleensä kevyitä

teräspalkkeja tai puupalkkeja; vaakarakenteena voidaan käyttää myös maata vasten va-

lettuja betonipalkkeja, vaiheittain tehtävää ruiskubetoniseinää tai pystypalkkeihin hitsat-

tavia teräslevyjä. Nykyisin settiseinää käytetään vain harvoin, koska sen rakentaminen

on työlästä ja hidasta. Käytettävyydeltään settiseinä korvaa teräsponttiseinät tilanteissa,

joissa pontteja ei pystytä upottamaan tavoitetasoon. (RIL 263-2014)

Porapaaluseinä muodostetaan teräspaaluputkilla, joiden sivuihin on hitsattu lukkoprofii-

lit. Porapaalu suunnitellaan haluttuun jäykkyyteen, taivutuskestävyyteen ja pystykanta-

vuuteen varioimalla paaluputken halkaisijaa, seinämäpaksuutta ja teräslaatua. Seinän

jäykkyyttä ja pystykantavuutta voidaan edelleen parantaa raudoittamalla ja betonoimalla

paalujen sisäpuolet. Kallioon ulottuva tukiseinä upotetaan noin 0,5…1,5 m ehjään kalli-

oon. Porapaalut soveltuvat kaikkiin pohjaolosuhteisiin pois lukien pohjamaat, jotka sisäl-

tävät metalliromua. Porapaaluseinää käytetään yleensä erittäin vaativissa kaivannoissa.

(RIL 263-2014)

Suihkuinjektoitu seinä koostuu maahan injektoiduista pilareista, jotka limittyvät toisiinsa.

Injektointisuutin porataan ensin tavoitesyvyyteen, jonka jälkeen maahan aletaan suihkut-

tamaan suuttimien kautta sementti-vesiseosta hyvin suurella paineella. Suihkuinjektoitua

seinää voidaan käyttää myös seuraavissa tapauksissa: tiivistämään teräsponttiseinän

alapään ja kallion välin vedenpitäväksi, tukiseinän jatkeena teräsponttiseinän alapään ja

kalliopinnan välissä, kun pontteja ei saada upotettua kallioon asti, yhdistelmärakenteena
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porapaalujen tai kaivinpaalujen kanssa sekä olemassa olevien perustusten tukena kun

kaivanto rakennetaan mahdollisimman lähelle rakennusta. (RIL 263-2014)

Porapaalu-suihkuinjektoitu seinä koostuu aiemmin esitetyistä porapaaluista ja niiden vä-

liin suihkuinjektoiduista pilareista. Porapaalut kestävät seinään aiheutuvan taivutuksen

ja suihkuinjektoidut pilarit vesitiivistävät rakenteen. Porapaalut voidaan raudoittaa ja be-

tonoida sisäpuolelta, mikäli halutaan parantaa seinän jäykkyyttä. (RIL 263-2014)

Kaivinpaaluseinä muodostuu toisiaan leikkaavista kaivinpaaluista, jotka toimivat yh-

dessä vesitiiviinä patoseinänä. Joka toinen paaluista on raudoitettu ja joka toinen rau-

doittamaton. Kaivinpaaluseinä ei sovellu lohkaretäyttöihin eikä pehmeisiin savimaihin,

mutta muuten se soveltuu useimpiin pohjaolosuhteisiin. Hyviä käyttökohteita ovat ne,

joissa tarvitaan vesitiivistä rakennetta syvissä kaivannoissa, jolloin tukiseinä jää myös

osaksi kantavaa rakennetta. Rakentamisaika on yleensä pidempi kuin muilla tukiseinä-

tyypeillä. (RIL 263-2014)

Kaivantoseinä on teräsbetonisista valulohkoista muodostuva patoseinä. Työn aikana

kaivanto pidetään jatkuvasti täynnä betonilietettä. Seinä kaivetaan ja rakennetaan valu-

lohko kerrallaan, bentoniittilietteen tukiessa kaivantoa ja estäessä pohjaveden virtauk-

sen kaivantoon. Kaivantoseinä soveltuu kuitenkin huonosti Suomen olosuhteisiin, eikä

sitä ole käytettä 1980-luvun loppupuolen jälkeen. (RIL 263-2014)

Pysyvien tukiseinien mitoituksessa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita: tukiseinää

kuormittava maanpaine lasketaan lepopaineena, ankkureiden korroosiosuojaus tehdään

kaksinkertaisena, teräksisissä tukiseinissä lisätään korroosiokestävyyttä joko lisäämällä

ainepaksuutta ja/tai pintakäsittelemällä tukiseinä esimerkiksi kuumasinkityksellä tai suo-

jamaalauksella ja seinäpinnat voidaan myös betonoida tai ruiskubetonoida. Pysyvän tu-

kiseinän käyttöikä on yli kaksi vuotta, tilapäisen tukiseinän alle kaksi vuotta. Tapauk-

sissa, joissa työnaikainen tukiseinä on käyttöikänsä puolesta yli kaksi vuotta käytössä,

voidaan soveltaa edellä mainittuja kriteereitä siten, että kuormittava maanpaine laske-

taan lepopaineena ja ankkureiden korroosiosuojauksen riittävyys tulee tarkastaa ja sel-

vittää. (RIL 263-2014)

Kaikkien tukiseinien sallitut sijaintipoikkeamat on esitetty kuvassa 2.2.3. Tukiseinätyypin

valinnassa otetaan huomioon eri tukiseinätyypeistä ja asennustyömenetelmistä aiheutu-

vat mahdolliset sijaintipoikkeamat. Toimiakseen kuten suunniteltu, tukiseinän sijaintitark-

kuus tulee olla saavutettavissa valitulla seinätyypillä. Mikäli suunniteltu toiminta vaatii

pienempiä poikkeamia kuin kuvassa 2.2.3 esitetyt, esimerkiksi tapauksessa, jossa tuki-

seinä on pysyvä tai toimii pystykuormia kantavana rakenteena, harkitaan sallittava poik-

keama tapauskohtaisesti. Mikäli suunniteltu toiminta sallii suuremman poikkeaman kuin
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taulukossa 2.2.1 esitetty, voidaan perustellusta syystä tapauskohtaisesti määrittää sal-

littava poikkeama. (RIL 263-2014)

Taulukko 2.2.1, Sallitut sijaintipoikkeamat. (RIL 263-2014)

Tukiseinätyyppi Yläpään sijaintipoikkeama
vaakatasossa Kaltevuus-poikkeama

Teräsponttiseinä ≤ 200 mm 1) ≤  5 % 1)

Settiseinä ≤ 200 mm 2) < 5 % 2)

≤ 50 mm 3) ≤ 2 %
Porapaaluseinä ≤ 50 mm ≤ 2 %
Suihkuinjektoitu seinä ≤ 50 mm ≤ 2 %
Porapaaluseinä-suihkuinjekt. seinä ≤ 50 mm ≤ 2 %
Kaivinpaaluseinä D ≤ 1000 mm ≤ 100 mm 4) ≤ 2 % 4)

1000 < D ≤ 1500 mm ≤ 0,1 x D 4) ≤ 2 % 4)

1) poikkeaa standardin SFS-EN 12063 suosituksesta
2) kun settiseinän pystypalkit asennetaan lyömällä tai täryttämällä
3) kun settiseinän pystypalkit ovat porapaaluja
4) RIL 254-2010, yksittäisen paalun sallitut sijaintipoikkeamat

2.2.2 Tukiseinän tuenta
Tukiseinään aiheutuvia vaakakuormia ja niistä aiheutuvia siirtymiä voidaan vähentää

käyttämällä vaakatuentaa. Vaakatuenta voidaan toteuttaa seuraavilla menetelmillä: ul-

kopuolinen tai sisäpuolinen tuenta sekä tukiseinän alapään tuenta. Alapään tuenta voi

myös avustaa tukiseinän pystykuormien hallinnassa. Tuentamenetelmiä voidaan myös

yhdistellä tapauskohtaisesti. Tuentojen kanssa pätee sama sääntö kuin tukiseinienkin

kanssa; rakenne lasketaan pysyväksi, kun käyttöikä on yli kaksi vuotta ja tilapäiseksi kun

käyttöikä on korkeintaan kaksi vuotta. (RIL 263-2014)

Ulkopuolista tuentaa käytetään yleensä laajoissa kaivannoissa sekä syvissä, monelta

tukitasolta tuetuissa kaivannoissa. Näihin tapauksiin ulkopuolinen tuenta soveltuu hyvin,

koska tällöin kaivantoon ei tule rakentamista haittaavia tukirakenteita ja se on teknisesti

yksinkertaisempi laajoihin kaivantoihin kuin sisäpuolinen tuenta. Tukiseinä ankkuroidaan

joko kallioankkurilla, maa-ankkurilla tai passiiviankkurilla kaivannon ulkopuoliseen maa-

han. Käytetyt ankkurityypit on esitetty kuvassa 2.2.3. Ankkurien kiinnitys tukiseinään tu-

lee suunnitella tarkkaan, jottei siitä tule rakenteen heikointa osaa. Ankkureiden lisäksi

ulkopuolisen tuennan osana käytetään yleensä vaakapalkkia, joka jäykistää tukiseinää

vaakatasossa ja siirtää kuormia ankkureille. Vaakapalkin ja ankkureiden yhteiskäytössä

kiinnitysrakenteelle aiheutuu momenttia, joka täytyy ottaa huomioon kiinnityksiä ja jat-

koksia suunniteltaessa. (RIL 263-2014)



15

Kuva 2.2.3, Ulkopuolisessa tuennassa käytetyt vetoankkurit. (RIL 263-2014)

Sisäpuolista tuentaa käytetään yleensä putki- tai kuilukaivannoissa ja ympäristöolosuh-

teiden estäessä ulkopuolisen tuennan käytön sekä silloin kun tukiseinän alapään pysty-

kantavuus ei riitä ulkopuolisten ankkureiden pystykuormille. Sisäpuolista tuentaa käyte-

tään myös laajemmissa kaivannoissa silloin, kun rakenteista ja työvaiheistuksesta aiheu-

tuva haitta jää kohtuulliseksi. Sisäpuolisen tuennan etuina ovat yleensä pienemmät kus-

tannukset ulkopuoliseen tuentaan verrattuna eikä vakaasuora tuki aiheuta pystykuormaa

tukiseinälle. Sisäpuolinen tuenta esitetty kuvassa 2.2.4. (RIL 263-2014)

Kuva 2.2.4, Sisäpuolisessa tuennassa käytetyt puristussauvat (RIL 263-2014)

Tukiseinän alapään tuennalla voidaan tukea seinää pysty- ja vaakakuormia vastaan.

Pystykuormia voidaan siirtää kantavaan maakerrokseen tai kallioon ulottamalla tukiseinä

riittävään syvyyteen. Mikäli kantava maakerros on syvällä, voidaan ankkureiden kohdilla

olevat pontit upottaa tarpeelliseen syvyyteen muiden ponttien jäädessä ylemmäs. Vaa-

kakuormia saadaan siirrettyä siten, että tukiseinän alapää tukeutuu maan passiivipai-

neeseen kaivutason alapuolella, alapää toimii ulokkeena ja tukeutuu ylempään tukita-

soon tai alapää tuetaan kallioon. Porapaaluseinät tai muut porapaaluja osittain käyttävät

tukiseinätyypit, voidaan tukea luotettavasti poraamalla paalut 0,5…1,5 m syvyyteen eh-

jään kallioon. Muita tukiseinäratkaisuja voidaan tukea kallioon juuripulteilla, joina toimivat
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yleisimmin pyöröterästangot paksuudeltaan 50…100 mm. Teräsponttiseinän alapään tu-

enta juuripulteilla ja -palkilla on esitetty kuvassa 2.2.5. Samassa kuvassa on myös esi-

tettynä alapään tuenta teräsbetonisella juuripalkilla. (RIL 263-2014)

Kuva 2.2.5, Teräspontin alapään tuenta kallioon (RIL 263-2014)

2.3 Laskentaohjelman teoria

GeoCalcin tuetun kaivannon laskenta yksinkertaistaa todellisen tilanteen 2D-tilanteeksi.

Tukiseinänä voidaan käyttää teräsponttiseinää, settiseinää, combiseinää ja porapaalu-

seinää. Tukiseinällä voi olla monta tukitasoa eri tasoilla ja seinä voi olla myös vapaasti

seisova. (Civilpoint, 2017)

Tukiseinälaskenta suoritetaan käyttäen 2D-palkkielementtejä, joilla on kolme vapausas-

tetta yhtä laskentasolmua kohden. Maan ja seinän välinen vuorovaikutus otetaan huo-

mioon kaivannon puolella seinää tukevina jousina. Kaikki ulkoiset kuormat, vedenpai-

neet ja maanpaineet seinän takana lasketaan yhdeksi funktioksi, jonka jälkeen kuormat
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modifioidaan pistekuormiksi elementtimalliin. Epälineaarisessa iteroinnissa jokaisen las-

kentasolmun kohdalla ratkaistaan yhteys siirtymien ja maanpaineen muutoksen välillä

aktiivi- ja passiivipuolilla. Epälineaarisella iteroinnilla ratkaistaan myös jousien jäykkyys

ja maanpaineet kaivannon puolella. Laskentamallin toimintaa on esitetty yleiskuvassa

2.3.1 ja tarkemmin jousimalli sekä pistekuormien esitys kuvassa 2.3.2 (Civilpoint, 2017)

Kuva 2.3.1 Yleiskuva laskentamallista (Civilpoint, 2017)

Kuva 2.3.2 Jousimalli ja pistekuormat (Civilpoint, 2017)
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Laskennan tuloksina saadaan muun muassa ankkuri- ja momenttivoiman maksimiarvot,

siirtymän maksimiarvo sekä maanpaineiden mobilisoitumisasteet. Mobilisaatioaste ker-

too, kuinka paljon maan lujuudesta on käytetty. Mobilisaatioastee ollessa 1,0 on kaikki

maan lujuus mobilisoitu ja maa murtuu. GeoCalc laskee passiivimaanpaineen tehokkaan

mobilisaatoasteen kaavan 2.18 mukaisesti (Civilpoint, 2017):

=
,

(2.18)

jossa:

pmob on mobilisoitunut maanpaine laskentapuolella
pp,max on täysin mobilisoituneen passiivimaanpineen arvo
pK0 on lepopaine laskentapuolella

2.4 Optimointi

Tukiseinien mitoituksessa pyritään löytämään optimaalinen ratkaisu, joka täyttää seu-

raavat kolme kriteeriä: geotekninen stabiliteetti, rakenteen kestävyys ja kustannustehok-

kuus. Perinteinen tukiseinien mitoitus perustuu ”yritys ja erehdys” -tapaan, jossa aluksi

tehdään alustava kokeilu mitoituksesta ja sitten tarkastetaan täyttääkö mitoitus raken-

teelliset ja geotekniset vaatimukset. Saadun tuloksen perusteella mitoitus ja tulokset tar-

kastetaan uudelleen. Tällä tavalla suoritettu mitoitus saattaa vaatia monta iteraatiokier-

rosta eikä lopputulos ole välttämättä kustannustehokkain versio. (Gandomi et al. 2016)

Suunnittelija muokkaa suunnitteluparametrejä iteraatiokierrosten välissä siihen asti, että

lopputulos täyttää geotekniset ja rakenteelliset vaatimukset ja täyttää kustannustehok-

kuuden riittävän hyvin. Suunnittelija pyrkii löytämään kustannuksiltaan optimaalisen rat-

kaisun, mutta tätä prosessia ei voida kutsua optimoinniksi, sillä muokkauksia paramet-

reihin ei tehdä järjestelmällisesti vaan muokkaukset toteutetaan suunnittelijan vaiston ja

mieltymysten mukaisesti (Arora, 2004). Optimoinnilla tarkoitetaan joko maksimi- tai mi-

nimiratkaisun etsimistä systemaattisesti matemaattisin keinoin. (Belegundu & Chandru-

patia, 2011)

Toistaiseksi tukiseinien mitoituksen optimointia on tutkittu suppeasti, mutta asiaa on lä-

hestytty eri menetelmien kautta enenevissä määrin 2000-luvun taitteen jälkeen. Tutki-

muksissa ja artikkeleissa on käytetty optimointimenetelminä muun muassa hiukkaspar-

vioptimointia (particle swarm optmimization) ja simuloitua jäähdytystä (simulated annea-

ling) tukiseinien mitoituksessa. (Gandomi et al. 2016)

Muita käytettyjä optimointimenetelmiä ovat Hill climbig -tekniikka tai esimerkiksi numee-

risessa analyysissä käytetty Newton-Rhapson menetelmä.
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2.4.1 Newton-Rhapson menetelmä
Newton-Rhapsonin menetelmää (kutsutaan myös Newtonin menetelmäksi) käytetään

funktion nollakohtien likiarvojen löytämiseksi. Nollakohtien etsintä aloitetaan alkuarvauk-

sella, joka tulisi olla mahdollisimman lähellä haluttua nollakohtaa. Funktion tangentti piir-

retään alkuarvauskohtaan, jonka jälkeen ratkaistaan tangentin nollakohta. Mikäli alkuar-

vaus on ollut hyvä, on tämä tangentin nollakohta pienempi arvo kuin alun perin tehty

alkuarvaus. Toistetaan tangentin piirto tässä kohdassa ja uuden tangentin nollakohta

tulee lähemmäksi haluttua alkuperäisen funktion nollakohtaa. Tätä iterointia voidaan

toistaa, kunnes on päästy haluttuun tarkkuuteen. Menetelmä suppenee yleensä, mikäli

valittu alkuarvo on lähellä alkuperäisen funktion nollakohtaa. Tällöin jokainen iterointi-

kierros kasvattaa tarkkuutta noin kahdella merkitsevällä numerolla. Menetelmä on es-

tetty kuvassa 2.4.1. (Sloughter, 2000)

Kuva 2.4.1, Newton-Rhapsonin menetelmä kahden iteraatiokierroksen jälkeen
(Sloughter, 2000)

Sievennettynä Newton-Rhapsonin menetelmän funktio on seuraavan näköinen:

= − ( )
( ) (2.19)

Menetelmä ei tuota haluttua lopputulosta tilanteessa, jossa alkuperäisen funktion nolla-

kohtaa ei ole, vaan funktio lähestyy ääretöntä x = 0 läheisyydessä. Kuvassa 2.4.2 on

esitetty tällainen tilanne.



20

Kuva 2.4.2, Newton-Rhapsonin menetelmä tilanteessa, jossa alkuarvaus johtaa
toimimattomiin iteraatioihin (Sloughter, 2000)

2.4.2 Simuloitu jäähdytys
Simuloitu jäähdytys on kombinatorinen optimointimenetelmä, jonka avulla pyritään valit-

semaan parhaan tuloksen tuottava ratkaisu rajallisesta määrästä vaihtoehtoja. Simuloitu

hehkutus on kehitetty versio vanhemmasta optimointitekniikasta, paikallisesta hausta,

jossa alkuperäistä tilannetta parannetaan tekemällä pieniä muutoksia yksittäisiin muut-

tujiin. Mikäli muutos parantaa tulosta, korvaa se alkuperäisen version. Mikäli taas tulos

huononee, peruutetaan tapahtunut muutos. Paikallinen haku tuottaa kuitenkin vain pai-

kallisia optimiratkaisuja eikä niinkään globaaleja. Muuttamalla lähtöpistettä, saatettiin

päätyä eri tuloksiin. (Dowsland & Thompson, 2012)

Tämän ongelman korvaajaksi on kehitetty simuloitu hehkutus, joka toimii samalla peri-

aatteella, mutta sallii myös muutamia tilannetta huonontavia ratkaisuja. Jotta päästäisiin

lopulta parempaa lopputulosta kohti, tulee prosessi suorittaa kontrolloidusti. Simuloidun

hehkutuksen prosessi on saanut viitteitä metallien lämpökäsittelyn prosessista.

(Dowsland & Thompson, 2012)

Yksinkertainen ja yleinen esimerkki simuloidusta hehkutuksesta on niin kutsuttu kauppa-

matkustajan ongelma. Ongelmassa ratkaistaan kauppamatkustajalle lyhin mahdollinen

reitti eri kaupunkien välillä siten, että hän käy jokaisessa kaupungissa vain kerran ja pa-

laa lähtöruutuun. Kuvassa 2.4.3 on esitetty havainnekuva kauppamatkustajan ongel-

masta.
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Kuva 2.4.3, Esimerkki kahden reitin muutoksesta ongelmanratkaisussa.
(Dowsland & Thompson, 2012)

2.4.3 Hiukkasparvioptimointi
Hiukkasparvioptimointi on populaatiopohjainen optimointialgoritmi, joka on alun perin ke-

hitetty mallintamaan lintuparven toimintaa. Algoritmissa joukko hiukkasia asetetaan tie-

tyn ongelman tai funktion hakuavaruuteen, jonka jälkeen jokaiselle hiukkaselle määrite-

tään hyvyysfunktion avulla niiden hyvyysarvo. Hyvyysarvonsa ja muiden hiukkasten par-

haiden arvojen perusteella hiukkanen päättelee seuraavan liikkeensä hakuavaruudessa.

Liikkeeseen lisätään myös hieman satunnaista häiriötä ja seuraava iteraatio suoritetaan

kaikkien hiukkasten liikuttua. Lopulta hiukkasparvi liikkuu yhdessä kohti hyvyysfunktion

optimiarvoa. Ratkaisuun päästään, kun jokainen hiukkanen on vuorovaikutuksessa kes-

kenään eikä toimi vain yksilönä. Hiukkasparvioptimointia on paranneltu huomattavasti

ensiesittelynsä jälkeen ja sitä voidaan soveltaa moniin erilaisiin ongelmiin. (Autio, 2012)

2.4.4 Hill climbing -tekniikka
Hill climbing -algoritmit ovat paikalliseen etsintään perustuvia algoritmeja. Algoritmissa

määritetään käsiteltävänä olevalle ongelmalle ratkaisuehdotus, jonka avulla ongelmaan

tehdään jokaisella laskentakierroksella jokin paikallinen muutos. Yleensä muutos on sel-

lainen, joka parantaa tulosta mahdollisimman paljon, mutta tämä ei toimi kaikissa ongel-

missa. Joissain ongelmissa muutos täytyy tehdä ennen kuin sen vaikutus selviää. Näissä

tapauksissa algoritmi voidaan rakentaa siten, että se tekee muutoksen satunnaisesti.

Mikäli satunnainen muutos tuottaa epäoptimaalisen tuloksen, ei muutosta hyväksytä ja

tehdään uusi satunnainen muutos. Jos jokaisella kierroksella tiedetään, millainen paikal-

linen muutos algoritmiin tulisi tehdä parantaakseen tulosta, voidaan algoritmin suoritusta

jatkaa, kunnes mikään muutos ei enää tuota parempaa ratkaisua. Algoritmi toimii usein

nopeasti ja sillä voidaan löytää helposti paikallisia ääriarvoja. Mitä enemmän paikallisia
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ääriarvoja on, sitä helpommin algoritmi jää jumiin tällaiseen arvoon eikä löydä todellista

optimaalista ratkaisua. (Kujala, 2011)

2.5 Monte Carlo -menetelmä ja normaalijakauma

Monte Carlo -menetelmällä tutkitaan erilaisia simulaatioita, joiden lähtötietojen oletetaan

olevan epätarkkoja. Menetelmä on yhdistelmä todennäköisyyslaskentaa ja tilastotie-

dettä. Simulaatioissa käytetään laskenta-algoritmin avulla tuotettua suurta valesatun-

naislukujoukkoa mallintamaan haluttua satunnaista ongelmaa tai ominaisuutta. Simulaa-

tion tarkkuus on verrannollinen käytettyyn laskentamäärään – mitä suurempi laskenta-

määrä, sitä suurempi tulosten tarkkuus (Jaakkonen, 2013). Monte Carlo -menetelmällä

analysoidaan tutkitun satunnaisjoukon keskiarvoa ja arvioidaan tulosten perusteella pe-

rusjoukon keskiarvoa (Dunn & Shultis, 2012). Monte Carlo -menetelmällä voidaan tehdä

herkkyysanalyysejä, jossa käytetään lähtöarvoja tilastollisesta jakaumasta. Näistä para-

metreistä otetaan satunnaisotannalla arvot laskentaan ja lasketaan tulos. Laskentaa

toistetaan kunnes on saatu riittävä määrä tuloksia. Tuloksista voidaan muodostaa ja-

kauma, josta voidaan laskea keskiarvo ja varianssi. (Doubilet et al. 1985)

Normaalijakauma on jatkuva todennäköisyysjakauma, joka on määritetty ja jatkuva kai-

killa reaaliarvoilla. Normaalijakaumaa voidaan yleisesti käyttää luonnontieteissä kuvaa-

maan luonnossa esiintyvien satunnaismuuttujien jakaumaa. Normaalijakauman ti-

heysfunktio on esitetty kaavassa (2.20) ja jakauman kuvaajia on esitetty kuvassa 2.5.1

(Jaakkonen, 2013). Kuvassa 2.5.2 on esitetty normaalijakauman kuvaaja prosentti-

osuuksiin jaettuna.

( ) =
√

∗ e ( ) /( ) (2.20)

jossa:

x  on satunnaismuuttuja
μ  on odotusarvo/keskiarvo
σ  on keskihajonta, eli varianssin neliöjuuri. Varianssilla kuvataan kuinka kaukana satunais-

muuttujan arvot ovat tyypillisesti odotusarvosta
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Kuva 2.5.1, Normaalijakauman eri muotoja ja peruskäsitteet (Jaakkonen, 2013)

Kuva 2.5.2, Normaalijakauman prosentuaalinen jako (Wikipedia)
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3. TUKISEINIEN MITOITUSOHJEET

3.1 Eurokoodi

Euroopassa rakenteiden suunnittelua ohjaavat Eurokoodit, jotka on kehitetty helpotta-

maan suunnittelijoiden työskentelemistä eri EU-jäsenmaiden kesken. Tukiseinien mitoi-

tusta ohjaavat Eurokoodit EN 1990, EN 1991 ja EN 1997. Eurokoodi EN 1990 sisältää

rakenteiden suunnitteluperusteet: rakenteiden suunnittelun ja vaatimuksenmukaisuuden

osoittamisen perusteet, rakenteiden varmuutta, käyttökelpoisuutta ja säilyvyyttä koske-

vat periaatteet ja vaatimukset sekä ohjeita rakenteiden luotettavuuteen liittyen. EN 1990

pohjautuu rajatilamenetelmään ja sen kanssa käytettävään osavarmuuslukumenette-

lyyn. EN 1991 esittää rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden mitoitusohjeita

ja -kuormia. Näitä ovat esimerkiksi rakennusmateriaalien tilavuuspainot. EN 1997 sisäl-

tää ohjeet rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden geotekniseen suunnitteluun

(Knuuti, 2015). Lisäksi EN 1993 - Teräsrakenteiden suunnittelu, josta esimerkiksi

EN 1993-5 sisältää teräksestä valmistettujen paalujen ja ponttiseinien rakennessuunnit-

telua koskevia sääntöjä.

EN 1997 on jaettu kahteen osaan: EN 1997-1 sisältää yleiset säännöt ja EN 1997-2

pohjatutkimuksen ja koestuksen menetelmät. Geoteknisessä suunnittelussa mitoituk-

seen liittyvät kuormat jaotellaan siten, että EN 1991 käytetään rakennusten sekä maa-

ja vesirakennuskohteiden kuormien määritykseen, ja EN 1997 käytetään maasta aiheu-

tuvien kuormien määrittämiseen. (Knuuti, 2015)

EN 1997 mukaan tukiseinämitoitus perustuu viiden murtorajatilan tarkastamiseen. Mur-

torajatilat ovat: EQU – rakenteen tasapainon menetys, STR – kantavan rakenteen tai

rakenneosan murtuminen tai huomattava muodonmuutos, joka johtaa kantokyvyn me-

netykseen, GEO – maaperän murtuminen tai liiallinen muodonmuutos, UPL – tasapai-

non menetys vedenpaineen aiheuttaman nosteen takia ja HYD – hydraulisten gradient-

tien aiheuttama maapohjan nousu, sisäinen eroosio ja sisäinen putkieroosio. EN 1997

sisältää kolme mitoitusmenetelmää, joiden mukaan murtorajatiloja voidaan tarkastella.

Mitoitusmenetelmät on nimetty DA1, DA2/DA2* ja DA3. Mitoitusmenetelmien erona on

se, mihin osavarmuudet kohdennetaan laskennassa. (Knuuti, 2015)

Eurokoodit on hyväksytty kansallisiksi standardeiksi ja samalla niille on määritetty oma

kansallinen liite. Kansallinen liite määrittää eurokoodin kansalliseksi valinnaksi mahdol-

listamat kohdat, kuten esimerkiksi maantieteelliset tiedot, käytettävät arvot, käytettävät

mitoitusmenetelmät ja eurokoodin määrittämät vaihtoehtoiset menettelyt. Kansallinen
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liite voi myös sisältää soveltavia päätöksiä liitteiden osalta ja viitteitä lähteisiin, jotka voi-

vat auttaa käyttäjää eurokoodin käyttämisessä (Knuuti, 2015). Suomessa EN 1997 si-

sältää kaksi kansallista liitettä; ympäristöministeriön julkaisema Suomen rakentamis-

määräyskokoelmaan kuuluva Rakenteiden lujuus ja vakaus – Pohjarakenteiden suunnit-

telu sekä liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema Geotekninen suunnittelu – Yleiset

säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin. Molempiin kansallisiin liitteisiin löytyy sovelta-

misohjeet, joissa eurokoodin mukainen mitoitus on pyritty esittämään selkeästi. Ympä-

ristöministeriön kansallisen liitteen soveltamisohje on Suomen Rakennusinsinöörien Lii-

ton julkaisema RIL 207 (2017) Geotekninen suunnittelu. Liikenne- ja viestintäministeriön

kansallisen liitteen soveltamisohje on Liikenneviraston julkaisema NCCI7 (2017) – Euro-

koodin soveltamisohje, Geotekninen suunnittelu.

Tuetun kaivannon Eurokoodin mukainen mitoitusmenetelmä on joko DA2 tai DA2*,

joissa varmuus kohdennetaan kuormiin tai niiden vaikutuksiin sekä kestävyyteen. Mitoi-

tettaessa STR ja GEO murtorajatiloja tarkastellaan seuraavia kuormitusyhdistelyjä, joista

valitaan epäedullisemman tuloksen tuottava ratkaisu. Kuormitusyhdistelyihin viitataan

yleensä 6.10a ja 6.10b termeillä:

∑ , , " + " " + " , , , " + "∑ , , , (6.10a)

∑ξ , , " + " " + " , , " + "∑ , , , (6.10b)

jossa

γG  on epäedullisen pysyvän kuorman osavarmuusluku
γP  on esijännityksen osavarmuusluku
γQ  on epäedullisen muuttuvan kuorman osavarmuusluku
G on pysyvä kuorma
P  on esijännitys
Q  on muuttuva kuorma
ψ ,  on muuttuvien kuormien yhdistelykerroin
ξ  on epäedullisen pysyvän kuorman pienennyskerroin

3.2 NCCI7

EN 1997:n toinen kansallinen liite on Liikenneviraston (nykyisin Väylävirasto) julkaisema

eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnitteluohje NCCI7, Liikenneviraston oh-

jeita 13/2017. Suunnitteluohje käsittelee Eurokoodin ja sen kansallisen liitteen sovelta-

mista vesirakenne-, tie- ja rautatiekohteissa. NCCI7 käytetään kaikissa Väyläviraston

hankkeissa – kuitenkin mahdollistaen tilaajan hankekohtaiset muutokset poikkeusta-

pauksissa. Halutut poikkeamat esitetään kyseisen hankkeen suunnitteluperusteissa tai

sopimusasiakirjoissa. (Liikennevirasto, 2017)
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3.2.1 Murtorajatilamitoitus
Mitoituksessa tarkastellaan kokonaistabiliteettia, vaaka- ja pystystabiliteettia, maapohjan

murtumista, siirtymiä ja rakenteellista kestävyyttä. Tuetun kaivannon mitoitus tehdään

ominaisarvoilla DA2* käyttäen ja osavarmuudet kohdennetaan kuormien vaikutuksiin ja

maan kestävyyteen. (Liikennevirasto, 2017)

NCCI7:stä löytyy ohjeellisia lujuus- ja muodonmuutosparametrejä pohjamaalle ja raken-

netulle täytölle. Parametrejä voidaan käyttää mitoituksessa liitteessä esitetyin rajoituksin,

mikäli parempaa tietoa ei ole saatavilla. Parametrit on esitetty taulukoissa 3.2.1-3.2.3.

(Liikennevirasto, 2017)

Taulukko 3.2.1, Karkean siltin ja hiekan ohjeelliset materiaaliparametrit arvioituna kai-
rausvastuksen perusteella. (Liikennevirasto, 2017)

Taulukko 3.2.2, Soran ja moreenin ohjeelliset materiaaliparametrit arvioituna kairaus-
vastuksen perusteella. (Liikennevirasto, 2017)
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Taulukko 3.2.3 Rakennettujen louhetäyttöjen ohjeelliset materiaaliparametrit. (Liiken-
nevirasto, 2017)

Mikäli mitoituksessa on kyse kevennetystä tulopenkereestä, otetaan vaikutukset maan-

paineeseen huomioon kevennyksen teoreettisten mittojen mukaan. (Liikennevirasto,

2017)

Mikäli tukiseinillä tuettu kaivanto on rautateiden läheisyydessä, pätevät seuraavat huo-

miot mitoituksessa. Jos tukiseinän ja ankkurin liitoksen lyhin etäisyys ratapölkystä on alle

1,0 m, mitoitetaan ankkuri ja sen liitokset 35% korotetulle ankkurivoimalle. Liitoksen ja

ratapölkyn välisen lyhimmän etäisyyden ylittäessä 2,0 m ei korotusta enää tehdä. Mikäli

etäisyys on 1,0…2,0 m, ankkurivoiman korotus interpoloidaan lineaarisesti. (Liikennevi-

rasto, 2017)

Tukiseinän rakenteellisessa mitoituksessa saadaan liikkuvan junan aiheuttama kuorma

kertomalla paikallaan olevan junan aiheuttama staattinen kuorma RATO3:n mukaisella

sysäyskertoimella Φv. Tukiseinän stabiliteetin geoteknisessä mitoituksessa käytetään

savella paikallaan olevan junan aiheuttamaa staattista kuormaa ja muilla maalajeilla liik-

kuvan junan aiheuttamaa kuormaa. Staattinen kuorma soveltuu savelle paremmin kuin

liikkuva kuorma, koska saven leikkauslujuus riippuu kuormitusnopeudesta. (Liikennevi-

rasto, 2017)

Vedenpinta tulee olettaa maanpinnantasoon, mikäli tukirakenteen takana oleva maa on

huonosti vettä läpäisevää. Maanpinnasta poikkeavaa vedenpinnan tasoa voidaan käyt-

tää tällaisissa tapauksissa tapauskohtaisesti, mikäli jokin seuraavista täyttyy: seinän

taakse rakennetaan tai on rakennettu luotettava kuivatusjärjestelmä tai pohjavesi on yli

neljä metriä maanpinnan alapuolella. (Liikennevirasto, 2017)
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Kuivakuorikerros oletetaan aina halkeilleeksi, jolloin kerroksen kohdalla tukiseinään koh-

distuu vähintään vedenpaine. Hienorakeisessa maassa oletetaan halkeilleen maaker-

roksen ulottuvan syvyyteen, jossa täysin mobilisoitunut aktiivinen maanpaine on nolla.

(Liikennevirasto, 2017)

Lepopaine lasketaan kaavan (2.1) mukaisesti. Lepopaineen resultantin suunta on maan-

pinnan suuntainen. Lepopainekertoimena käytetään seuraavaa kaavaa (3.1):

= (1 − sin ) √  (1 + sinβ ) (3.1)

jossa

β1  on maanpinnan kaltevuus vaakatasosta ylöspäin. β1 voi olla maksimissaan tehokkaan
leikkauskestävyyskulman φ’ arvon suuruinen.

Aktiivi- ja passiivimaanpaine lasketaan kaavoilla (2.16) ja (2.17). NCCI7 suosittelee käyt-

tämään ohjeen liitteistä löytyviä aktiivi- ja passiivimaanpainekertoimia. Tällä pyritään

välttämään Coulombin maanpaineteorian ongelmia ja vääristymiä suurilla kitkakulmilla

ja seinäkitkan arvoilla laskettaessa. Suositellut arvot löytyvät tämän työn liitteestä A.

Taipuisan tukiseinän mitoitus

Taipuisa tukiseinä mitoitetaan työnaikaisesti mobilisoituvan maanpaineen mukaan kai-

killa maalajeilla. Pysyvä tukiseinä mitoitetaan kitkamaakerroksissa mobilisoituvan maan-

paineen mukaan ja koheesiomaakerroksissa lepopaineen mukaan. (Liikennevirasto,

2017)

Taipuisan upotetun tukiseinän mitoitus on jaoteltu viiteen kohtaan: 1. riittävän upotus-

syvyyden tarkistus, 2. pystystabiliteetin tarkistus, 3. kokonaistabiliteetin tarkistus, 4. kai-

vannon pohjan stabiliteetin tarkistus ja 5. rakenteellisen kestävyyden tarkistus. (Liiken-

nevirasto, 2017)

Tukiseinien teräsrakenteiden (pontit, palkit yms.) taivutuskestävyys mitoitetaan SFS EN

1993 poikkileikkausluokkien mukaan.

1. Vapaasti seisovan tukiseinän riittävä upotussyvyys tarkastetaan seuraavalla ta-
valla: pystyssä pitävän momentin mitoitusarvon tulee olla suurempi kuin kaata-
van momentin mitoitusarvo seinän kiertokeskuksen suhteen laskettuna. Kaatava
momentti käsitellään kuormana [taulukko 3.2.4] ja pystyssä pitävää momenttia
kestävyytenä [taulukko 3.2.5]. Yhdeltä tasolta tuetun tukiseinän riittävä upotus-
syvyys tarkastetaan edellä mainitulla tavalla siten, että momenttipisteenä käyte-
tään ylintä ankkuripistettä. Aktiivipaine toimii kaatavana momenttina ja sitä käsi-
tellään kuormana [taulukko 3.2.4]. Passiivipaine toimii pystyssä pitävänä mo-
menttina ja sitä käsitellään kestävyytenä [taulukko 3.2.5]. (Liikennevirasto, 2017)
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Taulukko 3.2.4, Kuormien tai kuormien vaikutusten osavarmuusluvut STR/GEO, mitoi-
tustapa DA2* (Liikennevirasto, 2017)

Taulukko 3.2.5, Tukirakenteiden kestävyyden osavamuusluvut (Liikennevirasto, 2017)

2. Pystystabiliteetti tarkastetaan epäyhtälön avulla, jossa pystysuuntaisten epä-
edullisten voimien mitoitusarvon tulee olla pienempi kuin pystysuuntaisten edul-
listen voimien ja kestävyyksien mitoitusarvo. Osavarmuusluvut kohdistetaan voi-
miin ja kestävyyksiin. Seinäkitkaa, adheesiota ja mahdollisia ulkoisia kuormia kä-
sitellään voimina, joiden osavarmuusluvut saadaan aiemmin esitetystä taulu-
kosta [taulukko 3.2.4]. Mikäli kyseessä ovat paalut, näiden kestävyys lasketaan
NCCI7 kappaleen 5.2 mukaisesti. Yleensä voidaan olettaa, että alaspäin suun-
tautuvat voimat ovat epäedullisia ja ylöspäin suuntautuvat voimat ja kestävyydet
edullisia. Huomioitavaa on, että pystystabiliteetin epäyhtälön tulee toteutua mo-
lempiin suuntiin. (Liikennevirasto, 2017)

3. Kokonaistabiliteetti tarkistetaan liukupintalaskelmalla mitoitustavalla DA3. (Lii-
kennevirasto, 2017)

4. Kaivannon pohjan stabiliteetti tarkistetaan mitoitustavalla DA3 ja osavarmuudet
kohdistetaan kuormiin taulukon [taulukko 3.2.6]  ja maaparametreihin [taulukko
3.2.7] sarjan M2 mukaan. Pohjan stabiliteetilla tarkoitetaan maan murtumisesta
aiheutuvaa maan liikkumista tukiseinän alapään ympäri kaivantoon. (Liikennevi-
rasto, 2017)
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Taulukko 3.2.6, Kuormien tai kuorman vaikutusten osavarmuusluvut STR/GEO mitoi-
tustapa DA3 (Liikennevirasto, 2017)

Taulukko 3.2.7, Maaparametrien osavarmuusluvut STR/GEO mitoitustavat DA2* M1 ja
DA3 M2 (Liikennevirasto, 2017)

5. Rakenteellinen kestävyys tarkastetaan kuuden osavaiheen avulla. Mikäli taipui-
san tukiseinän mitoitus on tehty jousimallilla, missä maa ja ankkurit kuvataan jou-
sina ja tukiseinä taipuisana palkkina, mitoitustapa on DA2*, jolloin rakenteelli-
sessa kestävyydessä tarkastetaan taulukon [taulukko 3.2.4] mukaiset kaksi kuor-
mitusyhtälöä, 6.10a ja 6.10b. Mitoittavaksi tapaukseksi valitaan epäedullisem-
man tuloksen antava kuormitusyhtälö. Jousimallissa jousien tulee olla epälineaa-
risia kimmo-plastisia jousia. (Liikennevirasto, 2017)

o Laskenta suoritetaan ominaisarvoilla (maaparametrit, vedenpaineet, pysy-

vät ja muuttuvat kuormat).

o Pysyvien kuormien vaikutusten ominaisarvot saadaan laskemalla edellä

mainituilla ominaisarvoilla tukivoimat, seinän rasitukset ja mobilisoituneet

maanpaineet ilman muuttuvia kuormia.

o Toistetaan laskenta ottamalla myös kuormat ominaisarvoinaan mukaan.

Näin saadaan kaikkien kuormien vaikutusten ominaisarvot.

o Muuttuvien kuormien aiheuttamat tukireaktioiden, seinän rasituksien ja

mobilisoituneiden maanpaineiden ominaisarvot saadaan edellisten vaihei-
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den erotuksena (”kaikilla kuormilla lasketut ominaisarvot” – ”pysyvillä kuor-

milla lasketut ominaisarvot” = ”muuttuvien kuormien aiheuttamat ominai-

sarvot”).

o Maanpaineiden mitoitusarvot lasketaan kertomalla pysyvien kuormien

ominaisarvot osavarmuusluvulla γG ja lisäämällä niihin muuttuvien kuor-

mien aiheuttamat ominaisarvot osavarmuusluvulla γQ ja yhdistelyke-

roimella ψ kerrottuna.

o Tukireaktioiden ja seinän rasitusten mitoitusarvot voidaan laskea joko

maanpaineiden mitoitusarvojen avulla tai pysyvien ja muuttuvien kuormien

mitoitusarvojen avulla. Jälkimmäisellä tapauksella mitoitusarvot saadaan

seuraavien kertolaskujen summasta: kerrotaan pysyvien kuormien aiheut-

tamat reaktiot ja rasitukset pysyvän kuorman osavarmuusluvulla γG ja

muuttuvien kuormien aiheuttamat reaktiot ja rasitukset muuttuvan kuor-

man osavarmuusluvulla γQ. Osavarmuusluvut löytyvät [taulukosta 3.2.7].

o Jos seinän jännitykset pysyvät lineaarisesti kimmoisella alueella, tuottavat

tukireaktioiden ja seinän rasitusten mitoitusarvojen molemmat laskentata-

vat saman tuloksen. Mikäli seinärakenteen plastisoituminen sallitaan, teh-

dään mitoitusarvojen laskenta maanpaineiden mitoitusarvojen avulla.

3.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma

Suomen rakentamismääräyskokoelman voimassa oleva kansallinen liite on ”Rakentei-

den lujuus ja vakaus – Pohjarakenteiden suunnittelu” -ohje, joka on tullut voimaan

vuonna 2018. Ohjeeseen on koottu ympäristöministeriön säännökset geoteknisen suun-

nittelun yleisistä sääntöjä koskevista kansallisista valinnoista Eurokoodia 7 sovelletta-

essa sekä Eurokoodin käyttöön liittyvät suositukset. (Ympäristöministeriö, 2018)

Tässä kappaleessa on lyhyesti esitelty tukiseinien mitoituksen eroavaisuudet rakenta-

mismääräyskokoelman ja NCCI7 välillä.

Jousimalliin perustuvissa mitoitusmenetelmissä, kuten GeoCalcin käyttämät menetel-

mät, laskenta suoritetaan käyttäen parametrien ominaisarvoja ja muuttuvien kuormien

arvoksi syötetään q = qk(γQ/γG), jossa otetaan huomioon kuormien osavarmuuslukujen

ero. Laskennan tulokset (tukireaktiot, seinän rasitukset, mobilisoitunut maan kestävyys)

kerrotaan epäedullisen pysyvän kuorman osavarmuusluvulla γG. (RIL 207-2017)
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Rakentamismääräyskokoelman mukaan käytettävät osavarmuusluvut GEO ja STR tar-

kasteluissa ovat seuraavat: Maaparametrien osavarmuusluvut on esitetty taulukossa

3.3.1. Kuormien tai kuorman vaikutusten osavarmuusluvut on esitetty taulukossa 3.3.2.

Taulukko 3.3.1, Maaparametrien osavarmuusluvut STR ja GEO (Ympäristöministeriö,
2018)

Taulukko 3.3.2, Kuormien tai kuorman vaikutusten osavarmuusluvut STR ja GEO (Ym-
päristöministeriö, 2018)
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4. LASKENTAMENETELMIEN KUVAUS

Tuetun kaivannon suunnittelu on luonteeltaan optimointitehtävä. Mitoituksessa huomioi-

daan kaivannon ja sen ympäristön asettamat vaatimukset sekä valitaan teknisesti ja ta-

loudellisesti paras tukiseinätyyppi sekä tuenta- ja työtapa. Kaivannon geotekninen suun-

nittelu koostuu seuraavista vaiheista:

· kaivannon ja ympäristön lähtötietojen selvittäminen

· pohjasuhteiden selvittäminen

· tukiseinätyypin valinta

· kuormitusten laskeminen

· seinän ja kaivannon mitoittaminen

· kustannusten laskeminen.

Suunnitteluvaiheista voidaan todeta, etteivät kohdat ”kaivannon ja ympäristön lähtötieto-

jen selvittäminen”, ”pohjasuhteiden selvittäminen” ja ”kuormitusten laskeminen” sisällä

mahdollisuuksia automatisoinnille/optimoinnille.

”Tukiseinätyypin valinta” sisältää jonkinlaista potentiaalia optimoinnille, mutta tehtävä on

työmäärältään pienehkö.

”Seinän ja kaivannon mitoittaminen” sisältää edellä mainittuja tehtäviä enemmän mekaa-

nista laskentaa ja laskennan toistamista. Mitoituslaskentoja tehdään yleensä useita, jotta

löydetään optimoiduin ratkaisu. Suunnittelijan näkökulmasta tämän vaiheen edes osit-

tainen automatisointi helpottaisi työmäärää suunnattomasti. Seuraavissa alaotsikoissa

on selvitetty tarkemmin, miten ”seinän ja kaivannon mitoittaminen” -vaiheen optimointia

on automatisoitu. Automatisointi on toteutettu Excel- ja GeoCalc-ohjelmien yhteistoimin-

nalla.

Tukiseinien mitoituksessa pyritään useimmissa tapauksissa kustannuksiltaan minimaa-

liseen ratkaisuun, joka täyttää rakenteelliset ehdot. Tavanomaisesti tukiseinärakenteen

kustannukset johtuvat käytettyjen materiaalien määrästä tai työn vaativuudesta, jolloin

kustannuksiltaan minimaalinen ratkaisu on materiaalikustannuksiltaan pienin mahdolli-

nen ja/tai suunnitelman toteuttaminen on kustannuksiltaan vähäistä.

Tässä työssä päädyttiin optimoimaan yhdeltä tasolta tuettua kaivantoa tukiseinän lyönti-

syvyyden mukaan. Lyöntisyvyys vaikuttaa suoraan kustannuksiin tarvittavan tukiseinä-
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tyypin materiaalikustannusten kautta. Lyöntisyvyyden optimoinnissa sovellettiin Hill clim-

bing -menetelmää.  Optimoinnissa lyöntisyvyyttä muutetaan puolen metrin välein, kun-

nes saavutetaan pienin mahdollinen tulos. Menetelmä ei vaadi monimutkaisia laskenta-

kaavoja ja on tästä syystä käytännöllinen toteutus jokapäiväiseen suunnitteluun. Lisäksi

puolen metrin tarkkuus on helposti toteutettavissa työmaalla. Matemaattisilla optimointi-

menetelmillä voitaisiin päästä senttien tai millien tarkkuusluokkaan, mutta se ei ole tässä

tapauksessa tarpeellista.

4.1 Työkalu optimointiin

Seinän ja kaivannon mitoittamisen automatisointi on toteutettu ohjelmoimalla Excel-työ-

kirja ohjamaan GeoCalc-laskentaohjelmaa. Työssä on jatkojalostettu (Rambollin) ole-

massa olevaa laskentapohjaa.

Työkirja toimii siten, että suunnittelija täyttää laskentaan tarvittavat tiedot GeoCalcin tu-

kiseinälaskennan sijaan työkirjaan ja määrittelee samalla laskennan ehdot. Työkirjaan

määritetään käytettävät osavarmuuskertoimet valitsemalla joko käytettäväksi Rakenta-

mismääräyskokoelman tai NCCI7 mukaiset mitoitukset. Samalla valinnalla määritetään

käytettävät kuormayhdistelyt. Oletuksena passiivimaanpaineen tehokkaan mobilisaatio-

asteen raja-arvo on määritetty RIL-263 mukaisesti tapauksilla 6.10a = 0,49 ja

6.10b = 0,58. Mikäli käyttäjä haluaa poiketa näistä raja-arvosta, voidaan nämä muuttaa

käsin ennen laskentaa.

Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen käyttäjä käynnistää optimointilaskennan työkirjasta.

Työkirja käynnistää GeoCalcin ja alkaa käskyttää sitä ennalta määrätyillä vaiheilla. Geo-

Calcissa suoritetaan ensimmäinen laskenta, jonka jälkeen tuloksista siirretään maanpai-

neiden kuvaajan tiedot Exceliin. Excel vertaa saatua passiivimaanpaineen tehokasta

mobilisaatioastetta annettuun raja-arvoon ja muuttaa tukiseinän upotussyvyyttä puoli

metriä pienemmäksi tai suuremmaksi. Tämän jälkeen Excel toistaa optimointilaskennan

ja tarkastelee mihin suuntaan mobilisaatioaste tällä kertaa menee. Työkirja tekee laskel-

mia siihen asti, kunnes se löytää pienimmän upotussyvyyden, jolla ollaan ennalta mää-

rätyn mobilisaatioasteen alapuolella (6.10a ≤ 0,49 ja 6.10b ≤ 0,58). Optimointi suorite-

taan ensiksi muuttuvien kuormien kanssa, jolloin etsitään sopiva upotussyvyys. Upotus-

syvyyden löydyttyä ohjelma suorittaa laskennan myös ilman muuttuvia kuormia, jonka

jälkeen työkirja tarkastaa, täyttyykö ennalta määrätty ehto myös ilman muuttuvia kuor-

mia. Vuokaavio optimointiprosessista on esitetty liitteessa B.
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4.2 Herkkyystarkastelut

Tässä työsä kehitetyn optimointityökalun avulla toteutetaan sarja herkkyystarkasteluja

tavanomaisille yhdeltä tasolta tuetuille kaivannoille. Tarkastelut toteutetaan yksinkertai-

selle kitkamaa- ja savimaatapaukselle. Tavallisesti laskennan lähtötiedot määritetään

pohjatutkimusten perusteella, joiden oletetaan vastaavaan suunniteltavaa aluetta. Poh-

jatutkimusten perusteella saadaan hyvä yleiskuva alueesta, mutta joissain tapauksissa

pohjatutkimuspisteiden väliin jäävillä alueilla voi olla suurtakin vaihtelua maaperän omi-

naisuuksissa.

Luvussa 5 esitetyissä herkkyystarkasteluissa on tutkittu, millaisia vaikutuksia eri lähtö-

tietojen muutoksilla on kehitetyllä työkalulla suoritettujen laskentojen tuloksiin. Osa läh-

tötiedoista ohjelmoitiin satunnaisluvuiksi, jotka noudattavat tiettyä normaalijakaumaa.

Tarkastelut toteutettiin ensin jokaiselle muuttujalle erikseen, jolloin nähdään kyseisen

muuttujan vaikutus tilanteeseen. Lopuksi tarkasteltiin kaikilla satunnaismuuttujilla sa-

manaikaisesti, jolloin saadaan paremmin simuloitua todellista tilannetta. Tuloksia vertai-

tiin kahteen eri mitoitustapaukseen, toinen laskettiin muuttujien odotusarvoilla ja toinen

laskettiin odotusarvojaan heikommilla lähtöarvoilla. Heikommilla lähtöarvoilla pyrittiin

mallintamaan suunnittelijan käytöstä tilanteessa, jossa käytössä olevat lähtötiedot ovat

epävarmat.

Optimointityökalua muokattiin hieman siten, että se jokaiseen laskentakertaan otettiin

erikseen määritetyt satunnaisluvut lähtötiedoiksi ja toisti laskelman näillä arvoilla. Las-

kennan jälkeen jokainen tulos tallennettiin omalle rivilleen koontitaulukkoon. Koontitau-

lukosta tuloksia pääsi helposti käsittelemään. Satunnaislukujen määrityksestä kerrotaan

tarkemmin seuraavassa kappaleessa.
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5. TULOKSET

5.1 Herkkyystarkastelut kitkamaalle

Herkkyyslaskennoissa tarkasteltiin tavanomaisen yhdeltä tasolta tuetun kaivannon herk-

kyyttä eri lähtöarvojen muutoksille. Tarkasteluun valittiin yksinkertainen tilanne, jolloin

voidaan helposti verrata miten eri lähtötietojen epävarmuus vaikuttaa tuloksiin. Mitoituk-

sissa käytettävät parametrit arvioidaan yleensä toteutuneiden pohjatutkimusten perus-

teella, jolloin suunnittelijan vastuulla on todeta, ovatko pohjatutkimukset luotettavia vai

tulisiko jotain parametrejä määrittää muilla keinoin. Tässä työssä toteutetuilla herkkyys-

laskelmilla haettiin vastauksia siihen, miten tilanne muuttuu tiettyjen lähtöarvojen muu-

tosten suhteen, eli mille lähtötiedoille tavanomainen kaivannon mitoitus on herkkä. Läh-

töarvoista tarkasteltiin kitkakulman, pohjavedenpinnan, seinäkitkojen ja tuen asennus-

syvyyden muutoksien vaikutuksia tuloksiin. Ensin tutkittiin jokaisen muuttujan yksittäinen

vaikutus tuloksiin ja lopuksi varioitiin kaikkia muuttujia samanaikaisesti. Muuttujien ole-

tettiin olevan luonnostaan normaalijakautuneita ja jokaiselle valittiin odotusarvo μ, COV

(coefficient of variation) tai hajonta σ. Toteutuneista normaalijakautuneista lähtöarvoista

karsittiin pois ääriarvoja tiettyjen rajojen mukaan. Tällä varmistettiin laskennan toimivuus

jokaisella laskentakerralla ja saadaan karsittua hyvin epätodennäköiset tapaukset pois

tuloksista.

Maanpinta määritettiin tasolle +50,0. Kaivannon syvyydeksi valittiin 3,0 metriä, joka on

mahdollinen tapaus hiekkaisella alueella toteutettavaan, yhdeltä tasolta tuettuun kaivan-

toon.

Kitkakulman odotusarvoksi valittiin 35⁰, eli keskitiivis hiekka taulukosta 3.2.1. Kitkakul-

man epävarmuuden suuruudeksi valitaan COV = 0,1 (Phoon & Kulhawy, 1999), jolloin

hajonnaksi muodostuu 3,5⁰. Kitkakulman oletettiin olevan välillä 28⁰ ≤ φ’ ≤ 42⁰. Rajoissa

on otettu huomioon se, että kuvitteellisten pohjatutkimusten tulkinnan perusteella mate-

riaali olisi keskitiivistä hiekkaa. Jos ”oikea” kitkakulma olisi pienempi tai suurempi kuin

tällä rajauksella tehty oletus, olisi pohjatutkimusten tulkinnassa tehty suuria virheitä, sillä

materiaali olisi joko löyhää silttiä (φ’ = 28⁰) tai erittäin tiivistä soraa/moreenia (φ’ = 42⁰)

tai kalliolouhetta (φ’ = 42⁰).

Pohjaveden pinta määritettiin odotusarvoltaan +48,0, joka on kaksi metriä maanpinnan

alapuolella. Hajonnaksi arvioitiin 0,5 metriä. Rajat määritettiin siten, että

+47,0 ≤ PVP ≤ +49,5. Tällöin pohjaveden taso on vähintään kaivannon syvyyden verran
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ja maksimissaan kolmen hajonnan päässä odotusarvosta. Kaivanto oletettiin pumpatuksi

tilanteissa, joissa pohjaveden pinta on kaivannon pohjan yläpuolella.

Seinäkitkojen odotusarvoiksi määritettiin aktiivipuolella 0,67 ja passiivipuolella 0,4 (RIL

263-2014). Oikeassa elämässä seinäkitkojen arvot saattavat muuttua esimerkiksi sen

mukaan, onko käytetty teräspontti käyttämätön vai ruostetta pintaansa kerännyt pontti.

Seinäkitkoilla käytettiin COV = 0,1 eli aktiivipuolella hajonta oli 0,067 ja passiivipuolella

0,04. Raja-arvoiksi määritettiin aktiivipuolelle 0,5 ≤ δda ≤ 0,75 ja passiivipuolelle

0,3 ≤ δdp ≤ 0,5.

Tuen asennussyvyyden odotusarvona käytettiin +49,0 tasoa. Koska oletettavasti urakoit-

sija pystyy asentamaan tuen lähes oikealle paikalle, määritettiin hajonnaksi 0,1 metriä.

Rajat määritettiin siten, että tuen asennussyvyys on välillä +48,7…+49,3, jolloin ääriarvot

ovat kolmen hajonnan päässä odotusarvosta. Tällaiseen tarkkuuteen urakoitsijan tulisi

päästä tapauksesta riippumatta.

Käytetyt laskentaparametrit on esitetty taulukossa 5.1.

Taulukko 5.1, Laskennassa käytetyt parametrit kitkamaalla.
Mitoitus μ COV σ Raja-arvot

φ’ 32⁰ 35⁰ 0,1 3,5⁰ 28⁰ ≤ φ’ ≤ 42⁰
Pohjaveden pinta + 48,5 + 48,0 - 0,5m + 47,0 ≤ PVP ≤ + 49,5

δda 0,67 0,67 0,1 0,067 0,5 ≤ δda ≤ 0,75
δdp 0,4 0,4 0,1 0,04 0,3 ≤ δdp ≤ 0,5

Ankkurin asennussyvyys + 49,0 + 49,0 - 0,1m + 48,7 ≤ asennus ≤ + 49,3

5.1.1 Mitoituslaskenta
Mitoituksessa käytetyt lähtötiedot on esitetty kuvassa 5.1.1. Käytetyt laskentaparametrit

olivat samat myös tilanteessa, jossa ulkoista kuormaa ei käyttty, vain 15 kPa:n suuruinen

kuorma poistui käytöstä. Mitoituslaskennassa käytettiin odotusarvoaan heikompia arvoja

kitkakulman ja vedenpinnan tason osalta. Tällä simuloitiin suunnittelijan tekemää kon-

servatiivista parametrien valintaa kun pelkästään keskiarvo on tiedossa.

Kuva 5.1.1, Mitoituslaskenta. Tapaus 6.10b
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Maakerroksena käytettiin keskitiivistä hiekkaa, jonka parametrit otettiin taulukosta 3.2.1.

Tilavuuspainona käytettiin koko kerrokselle 19 kN/m3 pohjavedenpinnan takia – hiekka-

kerros pohjavedenpinnan yläpuolella on myös osittain vedellä kyllästynyt kapillaarinou-

sun takia. Jotta saatiin hieman lisävarmuutta laskentatapaukselle, käytettiin kitkakulman

arvona hieman taulukkoarvoa heikompaa arvoa. Lisäksi nostettiin pohjavedenpintaa

puoli metriä oletetusta tasosta ylöspäin.

Ulkopuolisena tuentana käytettiin Titan 30/11 (Solcon) ja tukiseinänä Larssen 603, joka

on tavallisesti käytetty U-profiilin teräsponttiseinä.

Vedenpinnan tason ja tyhjäksi pumpatun kaivannon pohjan välisen vedenpaine-eron

kasvaessa suureksi, tulisi tarkastella myös kaivannon hydraulinen murtuma. Herkkyys-

laskennan yksinkertaistamiseksi päätettiin jättää ottamatta huomioon hydraulinen mur-

tuma. Oikeassa mitoituksessa hydraulinen murto olisi mitoittavampi tekijä tällä laskenta-

tapauksella, sillä passiivipaineen tehokkaan mobilisaatioasteen mukaan optimoitu tuki-

seinä ei ole lyöntisyvyydeltään riittävä estämään hydraulisen murtuman.

Teräsponttiseinän tarvittava upotussyvyys laskettiin tässä työssä kehitetyllä optimointi-

työkalulla kahdella eri tapauksella: ilman ulkoista kuormaa ja ulkoisen kuorman kanssa.

Tukiseinän upotussyvyyttä optimointiin passiivipaineen tehokkaan mobilisaatioasteen

(lyhennetään jatkossa PTM) avulla, käyttäen raja-arvoina 0,49 tapaukselle 6.10a (ilman

ulkoista kuormaa) ja 0,58 tapaukselle 6.10b (ulkoisen kuorman kanssa). Raja-arvot mää-

ritettiin eurokoodin mukaisesti epäedullisen pysyvän kuorman ja maan kestävyyden osa-

varmuuslukujen tulon käänteisarvoina. (RIL 263-2014).

Lyöntisyvyyden optimoinnista saatiin tulokseksi molemmille laskentatapauksille tukisei-

nän tarvittavaksi lyöntisyvyydeksi vähintään kuusi metriä, joten lyöntisyvyydeltään epä-

edullisin vaihtoehto saavutetaan molemmilla tapauksilla. Valitaan tukiseinän upotus-

syvyydeksi kuusi metriä. Tällä upotussyvyydellä suoritettujen mitoituslaskentojen (viita-

taan myöhemmin MT1) tulokset on esitetty taulukoissa 5.1.1 ja 5.1.2. Tuloksia käytettiin

vertailukohtana eri lähtötietojen variointitulosten tulkinnassa.

Taulukko 5.1.1, MT1 ilman ulkoista kuormaa. Tapaus 6.10a
Ilman ulkoista kuormaa

PTM 0,49
Max. ankkurivoima 94,0 kN

Max. momenttivoima 32,4 kNm
Max. siirtymä 7,4 mm
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Taulukko 5.1.2, MT1 ulkoisella kuormalla. Tapaus 6.10b
Ulkoinen kuorma

PTM 0,56
Max. ankkurivoima 133,9 kN

Max. momenttivoima 39,2 kNm
Max. siirtymä 12,4 mm

Tuloksia vertailtiin myös odotusarvoilla laskettuun mitoitustilanteeseen (viitataan myö-

hemmin MT2). Tuloksia ei vertailtu yksittäisten muuttujien variontiin, sillä normaalija-

kauman mukaisesti noin 50 % tuloksista olisi tuottanut jokaisella yksitäisellä muuttujalla

paremman/huonomman tuloksen kuin MT2. Mitoitustilanteen MT2 tulokset on esitetty

taulukossa 5.1.3 ja 5.1.4.

Taulukko 5.1.3, MT2 ilman ulkoista kuormaa. Tapaus 6.10a
Ilman ulkoista kuormaa

PTM 0,32
Max. ankkurivoima 65,2 kN

Max. momenttivoima 19,8 kNm
Max. siirtymä 5,3 mm

Taulukko 5.1.4, MT2 ulkoisella kuormalla. Tapaus 6.10b
Ulkoinen kuorma

PTM 0,38
Max. ankkurivoima 97,4 kN

Max. momenttivoima 23,8 kNm
Max. siirtymä 9,3 mm

5.1.2 Kitkakulman variointi
Ilman ulkoista kuormaa

Kitkakulman variointi suoritettiin kohdan 5.1 mukaisesti ilman ulkoista kuormaa. Kitka-

kulman normaalijakauma katkaistiin arvojen < 28⁰ ja 42⁰ < kohdalla ja rajat ylittävät tu-

lokset poistettiin. Hyväksyttäviä laskentatuloksia jäi jäljelle 1 048 kappaletta. Saadut tu-

lokset on esitetty kuvaajassa 5.1.1. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on 69,56 %

saaduista kitkakulman arvoista, yhden ja kahden hajonnan välillä on 28,05 % arvoista ja

yli kahden hajonnan päässä on 2,39 % arvoista. Saadut prosenttijakaumat ovat lähellä

tavallisen normaalijakauman prosenttijakaumaa.
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Kuvaaja 5.1.1, Kitkakulman varioinnin jakauma. Tapaus 6.10a

PTM tulokset näillä kitkakulmilla on esitetty kuvaajassa 5.1.2. Verratessa tuloksia MT1

laskentaan, huomataan että kitkakulman varioinnin tuloksista 7,3 % on tuottanut epävar-

memman PTM tuloksen.

Kuvaaja 5.1.2, Kitkakulman varioinnin tulos. Tapaus 6.10a

Ulkoisella kuormalla

Kitkakulman variointi toistettiin ulkoisen kuorman kanssa kohdassa 5.1 esitetyin ehdoin.

Kitkakulman normaalijakauma karsittiin arvojen < 28⁰ ja 42⁰ < kohdalla, jonka jälkeen

hyväksyttäviä laskentakertoja jäi 1 072 kappaletta. Saadut tulokset on esitetty kuvaa-

jassa 5.1.3. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on 73,13 % saaduista kitkakulman

arvoista, yhden ja kahden hajonnan välillä on 24,63 % arvoista ja yli kahden hajonnan

päässä on 2,24 % arvoista.
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Kuvaajassa 5.1.3, Kitkakulman varioinnin jakauma. Tapaus 6.10b

PTM näillä kitkakulmilla on esitetty kuvaajassa 5.1.4. Verratessa tuloksia MT1 lasken-

taan, huomataan että kitkakulman varioinnin tuloksista 7,2 % on tuottanut epävarmem-

man PTM tuloksen.

Kuvaaja 5.1.4, Kitkakulman varioinnin tulos. Tapaus 6.10b
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5.1.3 Pohjaveden pinnan variointi
Ilman ulkoista kuormaa

 Pohjaveden tasoa varioitiin ilman kuormaa kohdan 5.1 mukaisesti. Pohjaveden tason

normaalijakauma on esitetty kuvaajassa 5.1.5. Normaalijakauma katkaistiin arvojen

< 0,5 m ja 3,0 m < kohdalla, jonka jälkeen hyväksyttyjä laskentoja jäi 1 073 kappaletta.

Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on 70,08 % saaduista arvoista, yhden ja kahden

hajonnan välillä on 27,49 % arvoista ja yli kahden hajonnan päässä on 2,42 % arvoista.

Kuvaajassa 5.1.5, Pohjaveden tason varioinnin jakauma. Tapaus 6.10a

PTM arvot varioiduilla vedenpinnan arvoilla ja ilman ulkoista kuormitusta on esitetty ku-

vaajassa 5.1.6. Vedenpinnan varioduilla arvoilla 0,0 % tuottaa heikomman PTM tulok-

sen, kuin MT1 saatu tulos.

Kuvaaja 5.1.6, Pohjaveden tason varionnin tulos. Tapaus 6.10a
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Ulkoisella kuormalla

Variointi toistettiin ulkoisen kuorman kanssa kohdan 5.1 mukaisesti. Pohjaveden pinnan

normaalijakauma on esitetty kuvaajassa 5.1.7. Normaalijakauma katkaistiin arvojen

< 0,5 m ja 3,0 m < kohdalla, jolloin laskentoja jäi 1 097 kappaletta. Yhden hajonnan si-

sällä odotusarvosta on 68,73 % saaduista arvoista, yhden ja kahden hajonnan välillä on

29,26 % arvoista ja yli kahden hajonnan päässä on 2,01 % arvoista.

Kuvaaja 5.1.7, Pohjaveden tason varioinnin jakauma. Tapaus 6.10b

PTM arvot varioiduilla pohjaveden pinnan arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.1.8. Pohjave-

den pinnan varioiduilla arvoilla 0,0 % tuottaa heikomman PTM tuloksen, kuin MT1 saatu

tulos.

Kuvaaja 5.1.8, Pohjaveden tason varionnin tulos. Tapaus 6.10b
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5.1.4 Seinäkitkojen variointi
Ilman ulkoista kuormaa

Seinäkitkaa varioitiin samanaikaisesti aktiivi- ja passiivipuolelta kohdan 5.1 mukaisesti.

Ilman ulkoista kuormaa tehtyjen laskentojen seinäkitkojen normaalijakaumat ovat esi-

tetty kuvaajissa 5.1.9 ja 5.1.10. Seinäkitkojen normaalijakaumat katkaistiin passiivipuo-

lella < 0,3 ja 0,5 < kohdilta sekä aktiivipuolella < 0,5 ja 0,75 <. Hyväksyttyjä laskentoja

jäi 1  224 kappaletta. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on aktiivipuolella 75,08 %

ja passiivipuolella 68,30 % saaduista arvoista, yhden ja kahden hajonnan välillä on ak-

tiivipuolella 22,45 % ja passiivipuolella 27,70 % arvoista, yli kahden hajonnan päässä on

aktiivipuolella 2,45 % ja passiivipuolella 4,00 % arvoista.

Kuvaaja 5.1.9, Aktiivipuolen seinäkitkan varioinnin jakauma. Tapaus 6.10a

Kuvaaja 5.1.10, Passivipuolen seinäkitkan varioinnin jakauma. Tapaus 6.10a
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Ilman ulkoista kuormitusta saadut PTM arvot varioiduilla seinäkitkojen arvoilla on esitetty

kuvaajassa 5.1.11. Seinäkitkan varioiduilla arvoilla 0,0 % tuottaa heikomman PTM tulok-

sen kuin MT1 saatu tulos.

Kuvaaja 5.1.11 Seinäkitkojen varioinnin tulos. Tapaus 6.10a

Ulkoisella kuormalla

Variointi toistettiin ulkoisen kuorman kanssa kohdan 5.1 mukaisesti. Seinäkitkojen nor-

maalijakaumat ovat esitetty kuvaajissa 5.1.12 ja 5.1.13. Seinäkitkojen normaalijakaumat

katkaistiin passiivipuolella < 0,3 ja 0,5 < kohdilta sekä aktiivipuolella < 0,5 ja 0,75 <. Hy-

väksyttyjä laskelmia jäi 1 116 kappaletta. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on ak-

tiivipuolella 75,54 % ja passiivipuolella 69,23 % saaduista arvoista, yhden ja kahden ha-

jonnan välillä on aktiivipuolella 22,58 % ja passiivipuolella 27,69 % arvoista, yli kahden

hajonnan päässä on aktiivipuolella 1,88 % ja passiivipuolella 3,05 % arvoista.

Kuvaaja 5.1.12, Aktiivipuolen seinäkitkan varioinnin jakauma. Tapaus 6.10b
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Kuvaaja 5.1.13, Passiivipuolen seinäkitkan varioinnin jakauma. Tapaus 6.10b

PTM arvot varioiduilla seinäkitkojen arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.1.14. Seinäkitkan

varioiduilla arvoilla 0,0 % tuottaa heikomman PTM tuloksen kuin MT1 saatu tulos.

Kuvaaja 5.1.14, Seinäkitkojen varioinnin tulos. Tapaus 6.10b

5.1.5 Ankkurin asennussyvyyden variointi
Ilman ulkoista kuormaa

Ankkurin asennussyvyyttä varioitiin ilman ulkoista kuormaa kohdan 5.1 mukaisesti.

Asennussyvyyden normaalijakauma on esitetty kuvaajassa 5.1.15. Ankkurin asennus-

syvyyden normaalijakauma katkaistiin < 0,7 m ja 1,3 m < kohdilta ja hyväksyttyjä laskel-

mia jäi 1 098 kappaletta. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on 66,30 % saaduista

arvoista, yhden ja kahden hajonnan välillä on 29,78 % arvoista ja yli kahden hajonnan

päässä on 3,92 % arvoista.
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Kuvaaja 5.1.15, Ankkurin asennussyvyyden varioinnin jakauma. Tapaus 6.10a

Tuloksia tarkastellessa huomataan, ettei tuloksia ole tullut tasaiseti. Jonkinlainen numee-

rinen numeerinen häiriö on tapahtunut laskennassa. Koska kaikki tulokset ovat toisen

desimaalin tarkkuudella toisistaan, ei tätä häiriötä tarkasteltu tarkemmin. PTM arvot il-

man ulkoista kuormaa varioiduilla asennussyvyyden arvoilla on esitetty kuvaajassa

5.1.16. Ankkurin asennussyvyyden varioiduilla arvoilla 0,0 % tuottaa heikomman PTM

tuloksen kuin MT1 saatu tulos.

Kuvaaja 5.1.16, Ankkurin asennussyvyyden varioinnin tulos. Tapaus 6.10a

Ulkoisella kuormalla

Ankkurin asennussyvyyttä variointi toistettiin kohdan 5.1 mukaisesti ulkoisella kuormalla.

Asennussyvyyden normaalijakauma on esitetty kuvaajassa 5.1.17. Ankkurin asennus-

syvyyden normaalijakauma katkaistiin < 0,7 m ja 1,3 m < kohdilta. Hyväksyttyjä laskel-

mia jäi 1 091 kappaletta. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on 63,15 % saaduista
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arvoista, yhden ja kahden hajonnan välillä on 31,90 % arvoista ja yli kahden hajonnan

päässäon  4,95 % arvoista.

Kuvaaja 5.1.17, Ankkurin asennussyvyyden varioinnin jakauma. Tapaus 6.10b

Tuloksista huomataan, että tässäkin tapauksessa laskennallista häiriötä on päässyt syn-

tymään. PTM arvot varioiduilla asennussyvyyden arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.1.18.

Ankkurin asennussyvyyden varioiduilla arvoilla 0,0 % tuottaa heikomman PTM tuloksen

kuin MT1 saatu tulos.

Kuvaaja 5.1.18, Ankkurin asennussyvyyden varioinnin tulos. Tapaus 6.10b
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5.1.6 Lähtötietojen variointi samanaikaisesti
Ilman ulkoista kuormaa

Varioidessa kaikkia edellä tarkasteltuja muuttujia samanaikaisesti voitiin simuloida pa-

remmin, millainen herkkyys tehdyillä laskelmilla todellisuudessa on. Tuloksista on kar-

sittu laskelmat, joissa jokin varioiduista muuttujista ylittää kohdassa 5.1 esitetyt raja-ar-

vonsa. Tuloksien karsinnan jälkeen ilman ulkoista kuormaa suoritetuista laskelmista jäi

hyväkysytyt 13 528 kappaletta. Kuvaajassa 5.1.19 on esitetty saadut tulokset. Tuloksista

9,3 % ylittää MT1 mitoituslaskelman PTM arvon.

Verratessa odotusarvoilla tehtyyn MT2 laskentaan, nähdään että saaduista tuloksista

51,0 % ylittää MT2 laskennan PTM arvon.

Kuvaaja 5.1.19, Kitkamaa - Kaikkien muuttujien varioinnin tulos. Tapaus 6.10a

Ulkoisella kuormalla

Variointi toistettiin uudelleen kaikkien muuttujien samanaikaisella varioinnilla ulkoisen

kuorman kanssa. Tuloksista on karsittu laskelmat, joissa jokin varioiduista muuttujista

ylittää kohdassa 5.1 esitetyt raja-arvonsa. Karsinnan jälkeen hyväksyttyjä laskelmia jäi

9 934 kappaletta. Saaduista tuloksista 11,2 % ylittää MT1 mitoituslaskelman PTM arvon.

Kuvaajassa 5.1.20 on esitetty tulokset ulkoisen kuorman kanssa tehdyille laskelmille.

Yksi laskennoista on tuottanut negatiivisen PTM arvon, joka tulee tilanteessa, jossa kes-

ken laskennan kaivanto on sortunut. Tapauksen ongelma on tapahtunut GeoCalcin nu-

meerisessa laskennassa, sillä jos tapauksen kitkakulmaa heikennettiin hieman, saatiin

PTM arvoksi ≈ 0,80.

Verratessa odotusarvoilla tehtyyn MT2 laskentaan, nähdään että saaduista tuloksista

50,6 % ylittää MT2 laskennan PTM arvon.
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Kuvaaja 5.1.20, Kitkamaa - Kaikkien muuttujien varioinnin tulos. Tapaus 6.10b

5.2 Herkkyystarkastelut savimaalle

Herkkyystarkastelut toistettiin tavanomaiselle yhdeltä tasolta tuetulle kaivannolle savi-

maassa. Tässäkin tapauksessa valittiin tarkasteluun yksinkertainen tilanne ja tarkastel-

tiin, miten eri lähtötietojen vaihtelu vaikuttaa tuloksiin. Kyseessä on lyhytaikainen kuor-

mitustapaus, jolloin saven lujuusparametrinä käytetään suljettua leikkauslujuutta kitka-

kulman sijaan. Laskennassa varioitiin saven suljettua leikkauslujuutta, suljetun leikkaus-

lujuuden kasvua syvyyden suhteen ja tuen asennussyvyyttä. Näiden muuttujien oletettiin

olevan luonnostaan normaalijakautuneita ja jokaiselle määritettiin odotusarvo ja COV tai

hajonta. Näiden lisäksi tutkittiin pohjavedenpinnan muutoksen vaikutusta, jonka oletettiin

tässä tapauksessa olevan tasaisesti jakautunut suure. Jokaisen muuttujan yksittäistä

vaikutusta tutkittiin erikseen ja lopuksi kaikkia muuttujia varioitiin samanaikaisesti. To-

teutuneista normaalijakautuneista lähtöarvoista karsittiin pois ääriarvoja tiettyjen rajojen

mukaan. Tällä vamistettiin laskennan toimivuus jokaisella laskentakerralla ja saatiin kar-

sittua hyvin epätodennäköiset tapaukset pois tuloksista. Seinäkitkoja ei tässä tapauk-

sessa varioitu, sillä GeoCalc kohdistaa seinäkitkan vaikutuksen kitkakulmaan, jota savi-

maalla ei ole lyhytaikaisessa kuormituksessa.

Maanpinta määritettiin tässäkin tapauksessa tasolle +50,0. Kaivannon syvyydeksi valit-

tiin 3,0 metriä, joka on mahdollinen tapaus savimaalla toteutettavalle putkikaivannolle.

Maanpinnassa on metrin paksuinen kuivakuorikerros, jonka alapuolinen maakerros on

savea.
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Suljetun leikkauslujuuden odotusarvoksi valittiin 15 kPa. Suljetun leikkauslujuuden epä-

varmuuden suuruudeksi valittiin COV = 0,2, jolloin hajonnaksi muodostuu 3,0 kPa. Sul-

jetun leikkauslujuuden oletettiin olevan välillä 5 kPa ≤ Su ≤ 25 kPa. Rajoissa pyrittiin ot-

tamaan huomioon pohjatutkimustulosten tulkinnan todennäköisyyttä. Jos ”oikea” leik-

kauslujuus olisi pienempi tai suurempi kuin tällä rajauksella tehty oletus, olisi pohjatutki-

musten toteutuksessa tai tulkinnassa tehty suuria virheitä.

Suljetun leikkauslujuuden kasvun määrityksessä tarkasteltiin tapauksia, joilla saadaan

laskentatapaus toimimaan. Suljetun leikkauslujuuden kasvun odotusarvoksi valittiin

2,0 kPa/m. Tällaisella kasvulla laskentatapaus on lujuusprofiililtaan samanlainen kuin yli-

konsolidoitunut savi, jonka OCR (overconsolidation ratio) = 2. Suljetun leikkauslujuuden

kasvulle valittiin COV = 0,1 ja rajattiin arvot siten, että 1,4 kPa/m ≤ ∆Su ≤ 2,4 kPa/m, jol-

loin ääriarvot ovat kolmen hajonnan päässä odotusarvosta.

Tuen asennussyvyyden odotusarvona käytettiin +49,5 tasoa. Koska oletettavasti urakoit-

sija pystyy asentamaan tuen lähes oikealle paikalle, määritettiin hajonnaksi 0,1 metriä.

Rajat määritettiin siten, että tuen asennussyvyys on välillä +49,2…+49,8, jolloin ääriarvot

ovat kolmen hajonnan päässä odotusarvosta. Tällaiseen tarkkuuteen urakoitsijan tulisi

päästä tapauksesta riippumatta.

Tutkitaan myös, mitä vaikutuksia pohjaveden pinnan vaihtelulla on, vaikka kaivanto on

kuiva ja laskentatilanne on suljettu. Pohjaveden pinta määritettiin tasaisesti jakautu-

neeksi välille +49,0 ≤ PVP ≤ +50,0. Tällöin pohjaveden taso on vähintään savikerroksen

yläpinnassa ja maksimissaan kuivakuorikerroksen yläpinnassa. Näihin rajoihin päädyttiin

siksi, että savikerros on aina täysin vedellä kyllästetty. Mikäli vedenpinta laskee, niin ve-

denpinnan yläpuolinen savikerros kuivuu ja muuttuu kuivakuoreksi. Kuivakuorikerros on

halkeillut ja voi olla kuivumisen jälkeen hetkittäin vedellä kyllästetty. Kaivanto oletettiin

pumpatuksi.

Käytetyt laskentaparametrit on esitetty taulukossa 5.2.

Taulukko 5.2, Laskennassa käytetyt parametrit savimaalla.
Mitoitus μ COV σ Raja-arvot

Su 10 kPa 15 kPa 0,1 3,0 kPa 5 kPa ≤ Su ≤ 25 kPa
∆Su 1,8 kPa/m 2,0 kPa/m 0,1 0,2 kPa/m 1,4 kPa/m ≤ ∆Su ≤ 2,4 kPa/m

Pohjaveden pinta* + 49,5 + 49,5 - - + 49,0 ≤ PVP ≤ + 50,0
Tuen asennussyvyys + 49,5 + 49,5 - 0,1m + 49,2 ≤ asennus ≤ + 49,8
*Pohjaveden pinta mallinnettiin tasaisena jakaumana savimaan tapauksessa
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5.2.1 Mitoituslaskenta
Mitoituksessa käytetyt lähtötiedot on esitetty kuvassa 5.2.1. Käytetyt laskentaparametrit

ovat samat myös ilman ulkoista kuormaa tilanteessa, jossa vain 10 kPa:n suuruinen ul-

koinen kuorma poistuu käytöstä. Mitoituslaskennassa käytettiin odotusarvoaan heikom-

pia arvoja suljetun leikkauslujuuden ja suljetun leikkauslujuuden kasvun osalta, jotta voi-

daan simuloida suunnittelijan tekemää konservatiivista parametrien valintaa.

Kuva 5.2.1, Mitoituslaskenta. Tapaus 6.10b

Kaivannon tuentana käytettiin sisäpuolista tuentaa HEB240 (Feon) ja tukiseinänä Lars-

sen 603, joka on tavallisesti käytetty U-profiilinen teräsponttiseinä.

Teräsponttiseinän tarvittava upotussyvyys laskettiin tässä työssä kehitetyllä optimointi-

työkalulla kahdella eri tapauksella – ilman ulkoista kuormaa ja ulkoisen kuorman kanssa.

Tukiseinän upotussyvyyttä optimointiin passiivipaineen tehokkaan mobilisaatioasteen

avulla, käyttäen raja-arvoina 0,49 tapaukselle 6.10a (ilman ulkoista kuormaa) ja 0,58 ta-

paukselle 6.10b (ulkoisen kuorman kanssa). Raja-arvot määritettiin eurokoodin mukai-

sesti epäedullisen pysyvän kuorman ja maan kestävyyden osavarmuuslukujen tulon

käänteisarvoina. (RIL 263-2014).

Lyöntisyvyyden optimoinnista saatiin tulokseksi 6.10a tapauksella 14 metriä ja 6.10b ta-

pauksella 13,5 metriä. Näistä valittiin epäedullisempi tapaus eli 14 metriä. Tällä upotus-
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syvyydellä suoritettujen mitoituslaskentojen (viitataan myöhemmin MT3) tulokset on esi-

tetty taulukoissa 5.2.1 ja 5.2.2. Tuloksia käytettiin vertailukohtana eri lähtötietojen vari-

oinnin tulosten tulkinnassa.

Taulukko 5.2.1, MT3 ilman ulkoista kuormaa. Tapaus 6.10a
Ilman ulkoista kuormaa

PTM 0,48
Max. ankkurivoima 143,7 kN

Max. momenttivoima 72,8 kNm
Max. siirtymä 18,9 mm

Taulukko 5.2.2, MT3 ulkoisella kuormalla. Tapaus 6.10b
Ulkoinen kuorma

PTM 0,56
Max. ankkurivoima 162,2 kN

Max. momenttivoima 80,1 kNm
Max. siirtymä 25,8 mm

Tuloksia vertailtiin myös odotusarvoilla laskettuun mitoitustilanteeseen (viitataan myö-

hemmin MT4). Tuloksia ei vertailtu yksittäisten muuttujien variontiin, sillä normaalija-

kauman mukaisesti noin 50 % tuloksista olisi tuottanut jokaisella yksitäisellä muuttujalla

paremman/huonomman tuloksen kuin MT4. Tilanteen MT4 tulokset on esitetty taulu-

kossa 5.2.3 ja 5.2.4.

Taulukko 5.2.3, MT4 ilman ulkoista kuormaa. Tapaus 6.10a
Ilman ulkoista kuormaa

PTM 0,39
Max. ankkurivoima 137,3 kN

Max. momenttivoima 67,3 kNm
Max. siirtymä 16,7 mm

Taulukko 5.2.4, MT4 ulkoisella kuormalla. Tapaus 6.10b
Ulkoinen kuorma

PTM 0,46
Max. ankkurivoima 155,4 kN

Max. momenttivoima 73,4 kNm
Max. siirtymä 22,0 mm
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5.2.2 Suljetun leikkauslujuuden variointi
Ilman ulkoista kuormaa

Suljettua leikkauslujuutta varioitiin kohdassa 5.2 esitetyin ehdoin ja ilman ulkoista kuor-

maa. Normaalijakauma katkaistiin arvojen < 5 kPa ja 25 kPa < kohdalla, jolloin hyväk-

syttäviä laskentatapauksia jäi 1 097 kappaletta. Saadut tulokset on esitetty kuvaajassa

5.2.1. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on 68,55 % saaduista leikkauslujuuden ar-

voista, yhden ja kahden hajonnan välillä on 26,89 % arvoista ja yli kahden hajonnan

päässä on 4,56 % arvoista. Saadut prosenttijakaumat lähellä tavallisen normaalija-

kauman prosenttijakaumaa.

Kuvaaja 5.2.1, Suljetun leikkauslujuuden varioinnin jakauma. Tapaus 6.10a

PTM näillä leikkauslujuuden arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.2.2. Verratessa tuloksia

MT3 laskennan PTM arvoon, huomataan että suljetun leikkauslujuuden varioinnin tulok-

sista 0,7 % on tuottanut epävarmemman tuloksen.
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Kuvaaja 5.2.2, Suljetun leikkauslujuuden varioinnin tulos. Tapaus 6.10a

Ulkoisella kuormalla

Variointi toistettiin ulkoisella kuormalla ja kohdassa 5.2 esitetyin ehdoin. Saatu normaa-

lijakaua katkaistiin arvojen < 5 kPa ja 25 kPa <. Hyväksyttyjä laskentakertoja jäi 1 122

kappaletta. Saadut tulokset on esitetty kuvaajassa 5.2.3. Yhden hajonnan sisällä odo-

tusarvosta on 68,18 % saaduista leikkauslujuuden arvoista, yhden ja kahden hajonnan

välillä on 27,36 % arvoista ja yli kahden hajonnan päässä on 4,46 % arvoista.

Kuvaaja 5.2.3, Suljetun leikkauslujuuden varioinnin jakauma. Tapaus 6.10b

PTM näillä leikkauslujuuden arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.2.4. Verratessa tuloksia

MT3 laskennan PTM arvoon, huomataan, että suljetun leikkauslujuuden varioinnin tulok-

sista 1,3 % on tuottanut epävarmemman tuloksen.
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Kuvaaja 5.2.4, Suljetun leikkauslujuuden varioinnin tulos. Tapaus 6.10b

5.2.3 Suljetun leikkauslujuuden kasvun variointi
Ilman ulkoista kuormaa

Suljettua leikkauslujuuden kasvua (∆su) varioitiin kohdassa 5.2 esitetyin ehdoin ja ilman

ulkoista kuormaa. Normaalijakauma katkaistiin arvojen < 1,4 kPa/m ja 2,6 kPa/m < koh-

dalla. Laskenta suoritettiin  hyväksytysti 1 096 kertaa tulosten karsinnan jälkeen. Saadut

tulokset on esitetty kuvaajassa 5.2.5. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on 69,44 %

saaduista leikkauslujuuden arvoista, yhden ja kahden hajonnan välillä on 26,55 % ar-

voista ja yli kahden hajonnan päässä on 4,01 % arvoista.

Kuvaaja 5.2.5, Suljetun leikkauslujuuden kasvun varioinnin jakauma. Tapaus
6.10a
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PTM näillä leikkauslujuuden kasvun arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.2.6. Verratessa tu-

loksia MT3 laskennan PTM arvoon, huomataan että ∆su varioinnin tuloksista 0,0 % on

tuottanut epävarmemman tuloksen.

Kuvaaja 5.2.6, ∆su varioinnin tulos. Tapaus 6.10a

Ulkoisella kuormalla

Variointi toistettiin ulkoisen kuorman ja kohdan 5.2 mukaisesti. Normaalijakauma kat-

kaistiin arvojen < 1,4 kPa/m ja 2,6 kPa/m < kohdalla. Laskenta suoritettiin hyväksytysti

1 097 kertaa. Saadut tulokset on esitetty kuvaajassa 5.2.7. Yhden hajonnan sisällä odo-

tusarvosta on 65,45 % saaduista leikkauslujuuden arvoista, yhden ja kahden hajonnan

välillä on 32,00 % arvoista ja yli kahden hajonnan päässä on 2,55 % arvoista.

Kuvaaja 5.2.7, Suljetun leikkauslujuuden kasvun varioinnin jakauma. Tapaus
6.10b
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PTM näillä leikkauslujuuden kasvun arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.2.8. Verratessa tu-

loksia MT3 laskennan PTM arvoon, huomataan että ∆su varioinnin tuloksista 0,0 % on

tuottanut epävarmemman tuloksen.

Kuvaaja 5.2.8, ∆su varioinnin tulos. Tapaus 6.10b

5.2.4 Tuen asennussyvyyden variointi
Ilman ulkoista kuormaa

Tuen asennussyvyyttä varioitiin kohdassa 5.2 esitetyin ehdoin ja ilman ulkoista kuormaa.

Normaalijakauma katkaistiin arvojen < 0,2 m ja 0,8 m < kohdalla. Laskentojen karsinnan

jälkeen hyväksyttyjä tapaukisa jäi 1 219 kappaletta. Saadut tulokset on esitetty kuvaa-

jassa 5.2.9. Yhden hajonnan sisällä odotusarvosta on 66,20 % saaduista asennussyvyy-

den arvoista, yhden ja kahden hajonnan välillä on 29,04 % arvoista ja yli kahden hajon-

nan päässä on 4,76 % arvoista.

Kuvaaja 5.2.9, Tuen asennussyvyyden varioinnin jakauma. Tapaus 6.10a
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Tässäkin nähdään, että laskennallista häiriötä tapahtuu. PTM näillä asennussyvyyden

arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.2.10. Verratessa tuloksia MT3 laskennan PTM arvoon,

huomataan että tuen asennussyvyyden varioinnin tuloksista 0,0 % on tuottanut epävar-

memman tuloksen.

Kuvaaja 5.2.10, Tuen asennussyvyyden varioinnin tulos. Tapaus 6.10a

Ulkoisella kuormalla

VTuen asennussyvyyden variointi toistettiin kohdassa 5.2 esitetyin ehdoin ja ulkoisella

kuormalla. Normaalijakauma karsittiin arvojen < 0,2 m ja 0,8 m < kohdalla. Hyväksyttyjä

laskentoja jäi 1 001 kappaletta. Saadut tulokset on esitetty kuvaajassa 5.2.11. Yhden

hajonnan sisällä odotusarvosta on 64,64 % saaduista asennussyvyyden arvoista, yhden

ja kahden hajonnan välillä on 29,97 % arvoista ja yli kahden hajonnan päässä on 5,40

% arvoista.

Kuvaaja 5.2.11, Tuen asennussyvyyden varioinnin jakauma. Tapaus 6.10b
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PTM näillä asennussyvyyden arvoilla on esitetty kuvaajassa 5.2.12. Verratessa tuloksia

MT3 laskennan PTM arvoon, huomataan että tuen asennussyvyyden varioinnin tulok-

sista 0,0 % on tuottanut epävarmemman tuloksen.

Kuvaaja 5.2.12, Tuen asennussyvyyden varioinnin tulos. Tapaus 6.10a

5.2.5 Vedenpinnan variointi
Ilman ulkoista kuormaa

Vedenpintaa varioitiin tasaisesti jakautuneena arvona välillä 0,0…1,0 m maanpinnan

alapuolella. Tasaisen jakauman mukainen variointi suoritettiin kaikkien satunnaismuut-

tujien kanssa kohdassa 5.2.6. Yksittäisiä vedenpinnan tason muutoksen vaikutuksia tar-

kasteltiin kolmella vedenpinnan tasolla: +49,0 , +49,5 ja +50,0 käyttäen kohdassa 5.2

esitettyjä mitoitusarvoja. Tulokset on koottu taulukkoon 5.2.3.

Taulukko 5.2.3, Vedenpinnan varioinnin tulos kolmelta tasolta. Tapaus 6.10a
Vedenpinta +49,0 Vedenpinta +49,5

PTM 0,39466 PTM 0,39470
Max. ankkurivoima 137,19 kN Max. ankkurivoima 137,27 kN

Max. momenttivoima 67,28 kNm Max. momenttivoima 67,35 kNm
Max. siirtymä 16,69 mm Max. siirtymä 16,70 mm

Vedenpinta +50,0
PTM 0,39470

Max. ankkurivoima 137,27 kN
Max. momenttivoima 67,35 kNm

Max. siirtymä 16,70 mm
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Ulkoisella kuormalla

Vedenpinnan tason vaihtelun tarkastelut toistettiin ulkoisen kuorman kanssa. Tulokset

on koottu taulukkoon 5.2.4

Taulukko 5.2.4, Vedenpinnan varioinnin tulos kolmelta tasolta. Tapaus 6.10b
Vedenpinta +49,0 Vedenpinta +49,5

PTM 0,45736 PTM 0,45740
Max. ankkurivoima 155,34 kN Max. ankkurivoima 155,42 kN

Max. momenttivoima 73,33 kNm Max. momenttivoima 73,40 kNm
Max. siirtymä 22,00 mm Max. siirtymä 22,01 mm

Vedenpinta +50,0
PTM 0,45740

Max. ankkurivoima 155,42 kN
Max. momenttivoima 73,40 kNm

Max. siirtymä 22,01 mm

5.2.6 Kaikki muuttujat
Ilman ulkoista kuormaa

Kaikkia edellä tarkasteltuja muuttujia varioitiin samanaikaisesti, jotta saatiin parempi

kuva todellisen tilanteen herkkyydestä. Tuloksista karsittiin laskelmat, joissa jokin vari-

oiduista muuttujista ylittää kohdassa 5.2 esitetyt raja-arvonsa. Kuvaajassa 5.2.13 on esi-

tetty tulokset 10 861 hyväksytyille ilman ulkoista kuormaa tehdyille laskelmille. Saaduista

tuloksista 2,4 % ylittää MT3 laskennan PTM arvon.

Verratessa odotusarvoilla tehtyyn MT4 laskentaan, nähdään että saaduista tuloksista

55,5 % ylittää MT4 laskennan PTM arvon.

Kuvaaja 5.2.13, Saven kaikki muuttujat. Tapaus 6.10a
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Ulkoisella kuormalla

Sama tarkastelu toistettiin myös ulkoisen kuorman kanssa. Tuloksista karsittiin laskel-

mat, joissa jokin varioiduista muuttujista ylittää kohdassa 5.2 esitetyt raja-arvonsa. Ku-

vaajassa 5.2.14 on esitetty tulokset hyväksytyille ulkoisen kuorman kanssa tehdyille 10

190 laskelmalle. Saaduista tuloksista 2,9 % ylittää MT3 laskennan PTM arvon.

Verratessa odotusarvoilla tehtyyn MT4 laskentaan, nähdään että saaduista tuloksista

46,9 % ylittää MT4 laskennan PTM arvon.

Kuvaaja 5.2.14, Saven kaikki muuttujat. Tapaus 6.10b

5.3 Laskennan toimiminen

Kehitetyllä optimointityökalulla tehtyjen laskentojen jälkeen voidaan todeta, että opti-

mointityökalu toimi suunnitellusti: se toistaa laskelmia siihen asti, kunnes löytää mahdol-

lisimman lähellä raja-arvoa olevan ratkaisun. Työkalu tallentaa jokaisen laskentavai-

heen, jolloin tuloksia on helppo tarkastella ja vertailla. Herkkyystarkastelua varten työ-

kalu kokosi jokaisen laskentakerran laskentaparametrit ja tulokset yhteen Excel-tauluk-

koon, josta tuloksia pystyi helposti tarkastelemaan. Herkkyyslaskennat täytyi jakaa mo-

neen osaan, sillä tietokoneen keskusmuisti täyttyi vähitellen laskentojen edetessä. Kes-

kusmuistin täyttyessä tietokone ei pystynyt enää suorittamaan ohjelmoitua koodia ja las-

kenta keskeytyi. Muistin täyttyminen johtui siitä, ettei GeoCalc tyhjentänyt omaa väli-

muistiaan laskentojen edetessä. Muisti saatiin tyhjennettyä sulkemalla GeoCalc, jonka
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Savi, kaikki muuttujat, 6.10b: PTM jakauma
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jälkeen laskenta voitiin aloittaa alusta. Kaikki varioidut muuttujat olivat toisistaan ja edel-

lisistä arvoista riippumattomia, joten laskennan käynnistäminen uudelleen ei vaikuttanut

muuttujien toteutuneisiin jakaumiin tai lopputuloksiin.

GeoCalcin laskennassa huomattiin ongelmia ankkurin ja tuen asennussyvyyden yksittäi-

sen varioinnin kohdalla. Laskennan tulokset vaihtelivat vain tiettyjen arvojen välillä, eikä

tuloksista muodostunut kunnollista jakaumaa. Tulokset vaihtelivat toisen desimaalin tark-

kuudessa, joten kovin merkittävästä laskennallisesta virheestä ei ole kysymys.
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6. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää tukiseinälaskennan mitoitukseen optimoin-

tityökalu, joka nopeuttaisi ja helpottaisi suunnittelijan työtä. Toimivalla optimointityöka-

lulla voitaisiin säästää niin suunnittelukustannuksissa kuin myös materiaalikustannuk-

sissa. Lisätavoitteena oli tarkastella tavanomaisten kaivantojen herkkyyttä tiettyjen suun-

nitteluparametrien muutoksille. Muutoksia pyrittiin mallintamaan luonnossa esiintyvinä

normaalijakautuneina suureina tiettyjen ennalta määritettyjen rajojen mukaan.

Työssä kehitettiin optimointityökalu, joka ohjelmoitiin siten, että Excel-työkirja ohjaa Geo-

Calcia suorittamaan laskentoja tietyillä parametreillä. Optimointityökaluun syötettiin läh-

tötiedot, jonka jälkeen työkalu etsi puolen metrin tarkkuudella optimilyöntisyvyyden pas-

siivimaanpaineen tehokkaan mobilisaatioasteen avulla. Löydettyään optimilyöntisyvyy-

den ohjelma suorittaa laskennan optimilyöntisyvyydellä ja tallensi GeoCalcin laskemat

maanpaineet, siirtymät, ankkuri- ja momenttivoimat Excel-työkirjaan. Suunnittelija voi tä-

män jälkeen käyttää lopputuloksia haluamallaan tavalla.

Optimointityökalun avulla suoritettiin herkkyyslaskelmat siten, että laskentoja teetettiin

lähtöparametrien satunnaisarvoilla ja jokaisesta laskennasta tallennettiin käytetyt lähtö-

arvot ja passiivimaanpaineen tehokas mobilisaatioaste Excel-työkirjaan. Tuloksia tarkas-

teltiin ensin yksittäisten lähtöparametrien satunnaisarvoilla ja lopuksi kaikkien muuttujien

satunnaisarvoilla samanaikaisesti. Tuloksien vertailukohtana käytettiin hieman odotus-

arvojaan heikommilla arvoilla laskettu mitoituslaskelma sekä odotusarvoilla laskettu mi-

totuslaskelma. Mitoituslaskelman heikommilla odotusarvoilla pyrittiin saavuttamaan lisä-

varmuutta laskentatapaukselle ja pyrittiin mallintaman suunnittelijan käytöstä epävar-

massa mitoitustilanteessa.

6.1 Päätelmät

6.1.1 Kitkamaa
Herkkyystarkasteluissa tarkasteltiin yksittäisten muuttujien vaikutusta tuloksiin, joita ver-

rattiin mitoituslaskennan tulokseen. Mitoituslaskenta tehtiin odotusarvojaan hieman hei-

kommilla muuttujien arvoilla. Muuttujina käytettiin kitkakulmaa, pohjavedenpinnan tasoa,

seinäkitkojen arvoja sekä ankkurin asennussyvyyttä. Tuloksia verrattiin myös odotusar-

voilla laskettuun mitoitustapaukseen.

Taulukossa 6.1 ja 6.2 on esitetty tulosten jakaumien odotusarvo, keskihajonta, ääriarvot

ja prosenttilukuna molempien mitoitustapausten PTM arvoa heikommat tapaukset.
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Taulukko 6.1, Kitkamaa - 6.10a - tulosten jakaumat
Mitoitus μ σ Ääriarvot MT1 MT2

Kitkakulma 0,49 0,332 0,096 0,157…0,586 7,3 % -
Vedenpinta 0,49 0,326 0,049 0,229…0,489 0,0 % -
Seinäkitkat 0,49 0,318 0,018 0,273…0,367 0,0 % -

Ankkuri 0,49 0,319 0,002 0,316…0,324 0,0 % -
Kaikki muuttujat 0,49 0,335 0,109 0,001…0,802 9,3 % 51,0 %

Taulukko 6.2, Kitkamaa - 6.10b - tulosten jakaumat
Mitoitus μ σ Ääriarvot MT1 MT2

Kitkakulma 0,56 0,386 0,108 0,186…0,686 7,2 % -
Vedenpinta 0,56 0,382 0,047 0,290…0,529 0,0 % -
Seinäkitkat 0,56 0,377 0,021 0,324…0,432 0,0 % -

Ankkuri 0,56 0,377 0,002 0,373…0,384 0,0 % -
Kaikki muuttujat 0,56 0,396 0,125 0,001*...0,899 11,2 % 50,6 %
*Tuloksissa yksi negatiivinen arvo, joka aiheutunut numeerisen laskennan virheestä.

Yksittäisistä muuttujista kitkakulmalla oli selkeästi eniten vaikutusta tuloksiin. Pelkkää

kitkakulmaa varioidessa sekä MT1 - 6.10a ja MT1 - 6.10b tapauksissa noin 7 % lasken-

tatapauksista tuotti heikomman passiivimaanpaineen tehokkaan mobilisaatioasteen kuin

mitoituslaskelmalla.

Pohjavedenpinnan, seinäkitkojen ja ankkurin asennussyvyyden yksittäiset varioinnit ei-

vät tuottaneet heikompia mobilisaatioasteita mitoituslaskentaan verratessa. Pohjave-

denpinnan varioinnissa oli toiseksi suurin hajonta kitkakulman jälkeen, joten se on

toiseksi eniten vaikuttava tekijä kitkakulman jälkeen.

Kaikkien muuttujien samanaikainen variointi aiheutti laskennassa MT1 - 6.10a tapauk-

sella 9,3 % mobilisaatioasteeltaan huonompia tuloksia mitoituslaskelmaan verrattuna.

Tapauksella MT1 - 6.10b huonompia tuloksia saatiin 11,2 % laskentatapauksista.

Odotusarvoilla laskettuun MT2 tuloksiin verratessa kaikkien muuttujien samanaikainen

varioinnilla MT2 - 6.10a laskennassa saatiin 51,0 % moblisaatioasteeltaan huonompia

tuloksia. MT2 - 6.10b laskennassa tulos on 50,6 %.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että vaikka osa yksittäisistä muuttujista ei aiheuta

mitoituslaskelmaa heikompia tuloksia, niin yhteisvaikutuksessaan muuttujat lisäävät hei-

kompien tulosten ilmentymistä. Odotusarvoilla lasketun tilanteen vertailun perusteella

huomataan, ettei kaikkien muuttujien variointi samanaikaisesti aiheuta tuloksiin suurta

eroa. Lähes puolet tapauksista on parempia tai huonompia kuin odotusarvoilla laskettu

tilanne. MT1 tapauksessa käytetyillä arvioilla ja oletuksilla päästiin tulokseen, jossa noin
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90 % saaduista tuloksista tuottaa riittävän passiivimaanpaineen tehokkaan mobilisaatio-

asteen.

6.1.2 Savimaa
Savimaa-tapauksessa muuttujina käsiteltiin suljettua leikkauslujuutta, suljetun leikkaus-

lujuuden kasvua syvyyden suhteen, pohjavedenpinnan tasoa ja tuen asennussyvyyttä.

Kuten kitkamaan tapauksessakin, mitoituslaskelma tehtiin heikommilla muuttujien ar-

voilla.

Taulukossa 6.3 ja 6.4 on esitetty tulosten jakaumien odotusarvo, keskihajonta, ääriarvot

ja prosenttilukuna molempien mitoitustilanteiden PTM arvoa heikommat tapaukset.

Taulukko 6.3, Savi - 6.10a - tulosten jakaumat
Mitoitus μ σ Ääriarvot MT3 MT4

Su 0,48 0,396 0,031 0,317…0,504 0,7 % -
∆Su 0,48 0,395 0,016 0,350…0,449 0,0 % -
Tuki 0,48 0,395 0,0002 0,394…0,396 0,0 % -

Kaikki muuttujat 0,48 0,398 0,037 0,293…0,641 2,4 % 55,5 %

Taulukko 6.4, Savi - 6.10b - tulosten jakaumat
Mitoitus μ σ Ääriarvot MT3 MT4

Su 0,56 0,461 0,036 0,348…0,623 1,3 % -

∆Su 0,56 0,458 0,018 0,412…0,517 0,0 % -

Tuki 0,56 0,457 0,0002 0457…0,458 0,0 % -

Kaikki muuttujat 0,56 0,462 0,043 0,346…0,721 2,9 % 46,9 %

Suljetulla leikkauslujuudella oli kyseisistä muuttujista suurin, joskin pieni vaikutus mobi-

lisaatioasteeseen. Kuvaajista 5.2.2 ja 5.2.4 nähdään mobilisaatioasteen jakauma, mitoi-

tuslaskentaa heikomman tuloksen on tuottanut Mt3 - 6.10a tapauksella 0,7 % ja

MT3 - 6.10b tapauksella 1,3 % laskennoista.

Toiseksi suurin vaikutus mobilisaatioasteeseen on suljetun leikkauslujuuden kasvulla.

Tuen asennussyvyyden variointi ei vaikuttanut tuloksiin merkittävästi. Vedenpinnan va-

rionti ei myöskään vaikuttanut tuloksiin – taulukoista 5.2.3 ja 5.2.4 huomataan, että ve-

denpinnan varioinnilla on huomattavan pieni vaikutus mobilisaatioasteeseen, kuormiin ja

siirtymiin.

Kaikkien muuttujien samanaikainen variointi aiheutti savimaalla MT3 - 6.10a tapauksella

2,4 % mobilisaatioasteeltaan heikompia tuloksia kuin mitoituslaskelmalla. Tapauksella

MT3 - 6.10b heikompia tuloksia saatiin 2,9 % laskentatapauksista.
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Odotusarvoilla laskettuun MT4 tuloksiin verratessa kaikkien muuttujien samanaikainen

varioinnilla MT4 - 6.10a laskennassa saatiin 55,5 % moblisaatioasteeltaan huonompia

tuloksia. MT4 - 6.10b laskennassa tulos on 46,9 %.

Tässäkin tapauksessa voidaan todeta, että vaikka osa yksittäisistä muuttujista ei aiheuta

mitoituslaskelmaa heikompia tuloksia, niin yhteisvaikutuksessaan muuttujat lisäävät hei-

kompien tuloksien ilmentymistä. Odotusarvoilla mitoitetun tilanteen vertailun perusteella

kaikkien muuttujien variointi samanaikaisesti heikentää tapauksen 6.10a tuloksia 5,5 %

verran, mutta ulkoisen kuorman kanssa tapauksen 6.10b tulokset paranevat noin 3,1 %

verran.

MT3 tapauksessa käytetyillä arvioilla ja oletuksilla päästiin tulokseen, jossa noin 97 %

saaduista tuloksista tuottaa riittävän passiivimaanpaineen tehokkaan mobilisaatioas-

teen. Tuloksen perusteella laskennassa tehdyt oletukset ja valinnat ovat olleet onnistu-

neet.

6.1.3 Tulokset
Tulosten perusteella maan lujuus vaikuttaa huomattavasti enemmän tuloksiin kuin muut

muuttujat. Eli yksittäisistä muuttujista kitkamaalla kitkakulma ja savimaalla suljettu leik-

kauslujuus vaikuttivat eniten passiivimaanpaineen tehokkaaseen mobilisaatioastee-

seen. Muilla varioiduilla lähtöarvoilla ei ollut yksittäisinä muuttujina heikentävää vaiku-

tusta lopputulokseen. Kaikkien muuttujien yhteisvaikutuksessa saadaan hieman enem-

män huonompia tuloksia kuin yksittäisten muuttujien vaikutuksessa. Tilanne MT4 –

6.10b on poikkeus muihin tapauksiin, sillä huonompia PTM arvoja tulee alle puolet kai-

kien muuttujien samanaikaisessa varioinnissa. Passiivipaineen tehokas mobilisaatioaste

alkaa lähestyä murtoa (PTM = 1,0), kun mitoitetun tilanteen lähtöarvoista poiketen kitka-

kulma onkin pienempi, passiivipuolen seinäkitka on pieni ja vedenpinta on lähempänä

maanpintaa.

Tuloksista voidaan päätellä, että suunnittelijan tulee ottaa huomioon maan lujuuden epä-

varmuus riittävällä tavalla. Mikäli maan lujuus on huomioitu tarpeeksi hyvin, muiden pa-

rametrien epävarmuuksilla ei ole merkitystä laskennan kannalta, kunhan ne ovat suun-

nilleen oikeassa mittakaavassa.

Tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että tässä työssä käytetyt oletukset pätevät hy-

vin vain työssä esitettyihin tavanomaisiin ja yksinkertaisiin tapauksiin. Tuloksista on hyö-

tyä vastaavien tapausten laskentaparametrien mietintään ja epävarmuuksien kohdenta-

miseen.
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6.2 Jatkotoimenpiteet

Kehitettyä laskentatyökalua tulisi jatkokehittää, sillä nykyisin se ottaa huomioon opti-

moinnin vain upotussyvyyden suhteen passiivimaanpaineen tehokkaan mobilisaation

kautta. Jatkokehittelyä tulisi tehdä myös muiden tukiseinän mitoituksen murtotarkastelu-

jen osalta. Hydraulisen murtumisen ja rakenteen kestävyyden tarkastelut olisivat suh-

teellisen helppoja lisäyksiä työhön.

Jatkokehitystä tarvitsisi myös välimuistin täyttymisen ratkaisemiseksi. Herkkyyslaskel-

mia tehdessä huomattiin, että GeoCalc ei tyhjennä välimuistiaan automaattisesti lasken-

tojen välillä vaan ohjelman välimuisti täyttyi pikkuhiljaa. Ohjelmaa ei ole kehitetty sillä

ajatuksella, että käyttäjä haluaisi suorittaa herkkyyslaskelmien kaltaisia tuhansien las-

kentojen peräkkäistä suorittamista. Jatkokehityksessä työkalun voisi ohjelmoida siten,

että tietyin väliajoin se sulkee GeoCalcin ja avaa sen uudelleen, jolloin välimuisti saa-

daan tyhjennettyä.

Työssä kehitettyä optimointityökalua tulisi kokeilla myös uloketukiseinän ja monelta ta-

solta tuetun tukiseinän mitoitukseen. Periaatteessa optimointityökalun pitäisi toimia yhtä

hyvin myös näillä tapauksilla, mutta kokeilujen perusteella saadaan tarkempaa tietoa

ohjelman toimivuudesta ja jatkokehittelytarpeista näiden tapausten mitoitukseen.
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