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Hienorakeinen maaperä on rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin vaihtelevaa ja epäho-
mogeenistä ainesta. Tästä huolimatta hienorakeiselle maalle voidaan kuitenkin esimerkiksi tilas-
tollisen tutkimuksen kautta löytää erilaisia lainalaisuuksia eri geoteknisten ominaisuuksien välille. 
Tunnettuja korrelaatiosuhteita voidaan hyödyntää käytännön suunnittelutyössä ja maan ominai-
suuksien sekä käyttäytymisen arvioinnissa.    

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia Tampereen yliopiston Maa-, pohja- ja rataraken-
teiden laboratorion laboratoriotesteistä koostetun tietokannan pohjalta hienorakeisen maan geo-
teknisiä korrelaatiosuhteita. Tietokannassa on yli 3 500 erillistä laboratoriokoetulosta, jotka on 
tehty vuosina 2009−2017. Koetuloksia on koko Suomen alueelta, mutta eniten näytteitä on otettu 
Etelä-Suomesta ja Pohjanmaan savikkoalueilta. Valtaosa näytteistä on otettu alle 10 metrin sy-
vyydeltä.  

Tutkimusaineistossa keskityttiin tietokannan ödometri- ja kartiokoetuloksiin. Ödometrikokeista 
suurin osa on CRS-koelaitteistolla tehtyjä jatkuvapuristeisia kokeita. Näytteiden vesipitoisuudet 
ja tilavuuspainot on saatu ödometrikokeen indeksimäärityksistä. Häiriintyneeksi merkityt näytteet 
hylättiin aineistosta, eikä alle kahdesta metristä otettuja ödometrinäytteitä ole hyödynnetty kuiva-
kuorinäytteiden eliminoimiseksi. Tutkimusaineisto koostuukin pääasiassa normaalikonsolidoitu-
neista ja kuivakuoren alapuolisista hienorakeisista maanäytteistä. 

Korrelaatiosuhteista tutkittiin tilavuuspainon ja vesipitoisuuden välistä korrelaatiota, Janbun 
tangenttimoduulimenetelmän moduuliluvun ja vesipitoisuuden välistä suhdetta sekä suljetun leik-
kauslujuuden ja esikonsolidaatiojännityksen korrelaatiota. Tutkimusaineiston tilavuuspaino-vesi-
pitoisuuskorrelaatioille määritettiin logaritmiset sovitekäyrät. Tutkimusaineisto oli tulosten perus-
teella pääasiassa lähes tai täysin kyllästynyttä, mikä on tyypillistä suomalaisille hienorakeisille 
maille. Janbun vuonna 1998 määrittämä moduuliluvun ja vesipitoisuuden korrelaatio pienen jän-
nityseksponentin näytteille päti myös tutkimusaineiston näytteisiin. Suljettu leikkauslujuus-esikon-
solidaatiojännityskorrelaatiolle saatiin määritettyä lineaarinen sovitesuora. Suljetun leikkauslujuu-
den ja esikonsolidaatiojännityksen välinen suhde oli niin ikään tunnettujen korrelaatioiden mukai-
nen. 

 
 
Avainsanat: hienorakeinen maa, korrelaatio, tangenttimoduulimenetelmä, tilavuuspaino, 

ödometri. 
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1. JOHDANTO 

Maaperän maa-aines on luonnollisissa prosesseissa muovautunutta epähomogeenista 

ainetta, jonka teknisiin ominaisuuksiin vaikuttavat lukuisat eri tekijät maaperän muodos-

tumishistoriasta lähtien. Maaperän rakentamisominaisuuksia voidaan kokeellisesti tutkia 

geoteknisillä laboratoriotutkimuksilla, joiden avulla pystytään selvittämään muun muassa 

maan lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksia. Suurilla otannoilla tutkimusdatasta pys-

tytään tilastollisella tutkimuksella määrittämään erinäisiä lainalaisuuksia ja korrelaatioita, 

joista on hyötyä esimerkiksi geoteknisessä suunnittelussa.  

Suomalaisen hienorakeisen maaperän geoteknisistä ominaisuuksista on tehty jonkin 

verran aiempaa tilastollista tutkimusta. Gardemeister (1973) on koostanut Teknillisellä 

korkeakoululla tehtyjä geoteknisiä koesarjoja. Koesarjoista on tehty tutkimuksessa in-

deksimääritysten lisäksi myös siipikairamittauksia ja painumaominaisuusmäärityksiä pe-

rinteisellä portaittaisella ödometrikoelaitteistolla. Koesarjoista on geoteknisten määritys-

ten lisäksi tehty siitepölymäärityksiä, joiden avulla on selvitetty maaperänäytteen geolo-

gista ajoitusta. Ronkainen (2012) on Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa tehnyt 

maalajikohtaista indeksi- ja kartiokokeiden analyysia, jossa on muun muassa tutkittu 

maalajien keskimääräisiä vesipitoisuuksia, tilavuuspainoja, leikkauslujuuksia, plasti-

suusominaisuuksia sekä niiden tyypillisiä hajontoja. Löfman (2016) on diplomityössään 

tutkinut saven parametrien ja ominaisuuksien välisiä korrelaatioita muun muassa painu-

maominaisuuksien ja leikkauslujuusmääritysten pohjalta. Korkiala-Tanttu ja Löfman ovat 

vuonna 2019 tehneet osittain Gardemeisterin aineiston pohjalta hienorakeisen maape-

rän ominaisuuksien tilastollista tarkastelua sekä tarkastelleet erinäisten maan indek-

siominaisuuksien keskinäisiä riippuvuussuhteita.  

Tampereen yliopiston Maa-, pohja- ja ratarakenteiden laboratoriossa vuosina 

2009−2017 suoritetuista hienorakeisen maan geoteknisistä laboratoriokokeista on koos-

tettu tietokanta, jossa kokeista saadut parametrit ja määritykset ovat tilastollisen tutki-

muksen kannalta helposti käsiteltävässä muodossa taulukkolaskentaohjelmistossa. Tie-

tokanta koostuu yli 3 500 erillisestä laboratoriomäärityksestä. Tietokannassa määrityksiä 

on koko Manner-Suomen alueelta, mutta eniten dataa ja tutkimuskohteita on saatavilla 

Etelä-Suomesta sekä Pohjanmaalta tehdyistä näytteenotoista. Tietokannan parametrejä 

ja määrityksiä on koostettu kartiokokeista, plastisuusominaisuusmäärityksistä, areomet-

rikokeella määritetyistä rakeisuuskäyristä, ödometrikokeista sekä kolmiaksiaalikokeista. 
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Jokaisesta määrityksestä on tiedossa lisäksi näytteen vesipitoisuus ja suuresta osasta 

näytteistä on tehty myös tilavuus- sekä kuivatilavuuspainomäärityksiä.  

Tämän kandidaatintyön pääpaino on ödometrikoeaineistossa, mutta tilastollisessa osuu-

dessa on käytetty myös rinnakkaisia kartiokoemäärityksiä esikonsolidaatiojännityksen ja 

suljetun leikkauslujuuden välisen korrelaatiosuhteen tutkimiseen. Ödometrikokeista val-

taosa on suoritettu automatisoidulla CRS-koelaitteistolla (Constant rate of strain), mutta 

mukana on myös pieni määrä perinteisellä portaittaisella ödometrillä tehtyjä kokeita.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tilastollisesti tutkia Tampereen yliopiston tietokan-

nan hienorakeisten näytteiden ödometrikokeista määritettyjen indeksi- ja painumapara-

metrien välisiä korrelaatioita. Tutkimuksen tilastollisen edustavuuden kannalta tutki-

musdataa on rajattu häiriintyneiden ja kuivakuorinäytteiden kohdalla. Selvästi häiriinty-

neet näytteet on poistettu tutkimusaineistosta ja kuivakuorinäytteiden poistamisen var-

mistamiseksi tutkimusdatasta on hylätty kaikki alle kahden metrin syvyydestä tehdyt ödo-

metrikoetulokset. 

Tutkimusdataa on esitetty tilastollisina jakaumina sekä korrelaatiokuvaajina. Tutkimus-

tulosten tilastollista merkitsevyyttä on arvioitu Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla ja 

sovitekäyrien yhtälöitä on myös esitetty osassa tapauksista. 

Työ alkaa teoriaosuudella, jossa käydään läpi hienorakeisten maalajien muodostumis-

historiaa ja hienorakeisten maalajien perusominaisuuksia erityisesti muodonmuu-

tosominaisuuksien kannalta. Teoriaosuudessa käsitellään myös konsolidaatioteoriaa ja 

työn tutkimusaineiston perustana olevien laboratoriomääritysten toimintaperiaatteita ja 

niistä saatavia määritystuloksia ja parametrejä. Teoriaosuuden jälkeen on käsitelty työn 

tutkimusaineistoa ja työssä käytettyjä tilastollisia menetelmiä. Neljännessä luvussa on 

esitetty tutkimustuloksia. Työ päättyy johtopäätösosioon. 
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2. HIENORAKEISEN MAAN SYNTY JA PERUS-
OMINAISUUDET 

2.1 Hienorakeisten maiden syntyhistoria 

Tilastollista tarkastelua suomalaisesta maaperästä tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon 

historiallisesti maaperän muodostumiseen vaikuttaneet tekijät. Hienorakeisten maalajien 

kohdalla myös maan jännitys- ja sedimentaatiohistorian ymmärtäminen on ensisijaisen 

tärkeää maan muodonmuutosominaisuuksista puhuttaessa. Maaperägeologian avulla 

voidaan selittää myös maantieteellisiä eroja vallitsevissa maan geoteknisissä ominai-

suuksissa.  

Suomalainen maaperä on kokonaisuudessaan muodostumisiältään varsin nuorta. Suu-

rimmilta osin suomalaisen maaperän muodostumisen voi ajoittaa viimeisimmän jääkau-

den ajalle ja sitä seuranneelle ajanjaksolle. Viimeisimmän jääkauden katsotaan alka-

neen noin 115 000 vuotta sitten ja loppuneen Suomessa jäätikön vetäytyessä maamme 

alueelta noin 10 000 vuotta sitten. (Haavisto-Hyvärinen & Kutvonen 2007, s. 27) 

Maaperän hienorakeiset maalajit ovat kerrostuneet karkeampien maalajien tapaan pää-

asiassa joko viimeisimmän jääkauden aikana tai sen jälkeen. Jääkauden aikana synty-

neitä hienorakeisia kerrostumia kutsutaan glasiaalisaviksi eli lustosaviksi. Glasiaalisavet 

kerrostuivat pääasiassa jäätikön sulamisvesivirtojen kuljettaessa hienorakeista ainesta 

jäätikön ulkopuolelle alueille, joissa vettä oli vähintään 10 metrin syvyydeltä. Glasiaali-

savien erityispiirteenä on lustorakenne, joka kuvastaa vuodenaikavaihtelua saven ker-

rostumisessa. Keväisin ja kesäisin kerrostuneet karkeammat silttikerrokset vuorottelevat 

syksyisin kerrostuneiden hienompien savikerrosten kanssa. (Haavisto-Hyvärinen & Kut-

vonen 2007, s. 29)  

Jääkauden loppuvaiheessa jäätikön reuna alkoi perääntyä maan rannikkoalueilta. Täl-

löin sulamisvedet eivät enää vaikuttaneet maaperäkerrosten muodostumiseen ranni-

koilla. Tämän vuoksi kyseisten alueiden savimaihin ei enää muodostunut lustorakenteita 

ja näille alueille alkoi kerrostua homogeenisempiä postglasiaalisavia. Eloperäistä ainesta 

sisältäviä liejusavia syntyi, kun rannikkovesien mataloitumisen myötä maaperässä alkoi 

kasvaa kasvillisuutta. Tämä on nähtävissä erityisesti Pohjanmaan sulfidisavien kohdalla. 

(Haavisto-Hyvärinen & Kutvonen 2007, s. 34) 

Jääkauden aikana muodostuneet glasiaalisavet voidaan jakaa kahteen erilliseen tyyppi-

kerrokseen, Baltian jääjärven lustosaviin ja Yoldia-meren sedimentteihin. Postglasiaali-
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set sedimentit voidaan niin ikään jakaa kahteen sedimenttiryhmään, Ancylusjärven sedi-

mentteihin ja Litorinameren korkean humuspitoisuuden kerrostumiin. (Salonen et al. 

2002, s. 56) Kerrosten tyypilliset geotekniset ominaisuudet vaihtelevat esimerkiksi savi- 

ja vesipitoisuuden, tilavuuspainon sekä humuspitoisuuden osalta suuresti (Kauranne et 

al. 1979, s. 158). 

Etelä-Suomen kerrostuneet savimaat voivat olla syvyydeltään suurimmillaan jopa useita 

kymmeniä metrejä. Varsinais-Suomen alueella savikerrostumat voivat olla paikallisesti 

jopa sata metriä syviä. (Haavisto-Hyvärinen & Kutvonen 2007, s. 34) 

2.2 Hienorakeisen maan perusominaisuuksia 

Maaperän voidaan pelkistetysti ajatella muodostuvan kiinteistä maaraepartikkeleista 

sekä huokosvedestä ja ilmasta, jotka täyttävät maaraepartikkelien väliset huokostilat 

(kuva 1). Huokostilan ollessa osittain täyttyneenä ilmalla sanotaan maan olevan osittain 

kyllästynyttä. Maan ollessa täysin kyllästettyä kaikki huokostila on täyttynyt vedellä. 

(Craig 1997, s. 24) Todellisuudessa luonnontilaisessa maa-aineksessa voi olla lisäksi 

myös esimerkiksi eloperäistä ainesta, mutta maamekaniikallisten ilmiöiden perusperiaat-

teiden selittämiseen yksinkertaistettu malli toimii riittävällä tarkkuudella.  

 

Kuva 1. Yksinkertaistetussa mallissa maa-aines muodostuu kiinteistä mineraali-
partikkeleista, huokosvedestä ja täysin kyllästymättömän maan tapauksessa 

myös huokostilassa olevasta ilmasta (Yong & Warkentin 1975, s. 16) 

Maan huokoisuutta kuvataan maamekaniikassa huokoisuudella n sekä huokosluvulla e. 

Huokoisuudella n kuvataan kiinteän aineen suhdetta aineen kokonaistilavuuteen. Huo-

kosluvussa e näytteen huokostilan tilavuutta vertaillaan kiinteän raepartikkelitilavuuden 

suhteen. Huokoisuus n ja huokosluku e ovat dimensiottomia suureita. (Rantamäki et al. 
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1997, s. 86) Hienorakeiset maalajit ovat karkeita maalajeja huokoisempia huokosluvun 

ollessa erityisesti lihavilla ja liejuisilla savilla merkittävästi karkeampia maalajeja suu-

rempi. Lihavien ja liejuisten savien huokosluvut vaihtelevat Suomessa tyypillisesti välillä 

1,5–3,0 (RIL 157-1 1985, s. 102). 

Maan raekokojakauma vaikuttaa merkittävästi maan mekaanisiin ominaisuuksiin painu-

maominaisuudet mukaan lukien. Rakeisuutta kuvataan Suomessa yleisesti käytössä 

olevalla Geoteknisellä luokituksella (GEO-luokitus), jossa maalajit nimetään rakeisuuden 

päälajitteen mukaan. Hienorakeisiin maalajeihin luokitellaan siltit, savet, sekä humuspi-

toiset maalajit, kuten liejuiset savet ja turpeet. Silttilajitteisiin luokitellaan GEO-luokituk-

sessa rakeisuudeltaan 0,002 mm−0,06 mm kokoiset rakeet. Savirakeina pidetään GEO-

luokituksessa raekooltaan alle 0,002 mm rakeita. Silttilajitteet jaetaan kolmeen erilliseen 

alaluokkaan, karkeusjärjestyksessä karkeaan, keski- ja hienosilttiin. Savimaalajien ni-

meämistä tarkennetaan savipitoisuuden perusteella. Laiha savi on hienorakeista maata, 

joka sisältää alle 0,002 mm savirakeita vähintään 30 painoprosenttia. Lihavaksi saveksi 

nimitetään savea, joka sisältää savipartikkeleita vähintään 50 painoprosenttia. (Korho-

nen et al. 1975) 

Vedenläpäisevyys on hienorakeisilla mailla hyvin heikkoa. Vedenläpäisevyydellä on vai-

kutusta painumien suhteen erityisesti painuman ajallisen keston kannalta. Mitä pienempi 

vedenläpäisevyys maassa vallitsee, sitä hitaammin painumista tapahtuu. (Rantamäki et 

al. 1997, s. 218) 
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3. GEOSTAATTISET JÄNNITYKSET JA PAINUMA 

3.1 Geostaattiset jännitykset 

Yläpuolisen maan paino ja ulkoiset kuormat aiheuttavat jännityksiä maaperässä. Maassa 

vallitseva jännitystila ja sen muutokset vaikuttavat suuresti maan geoteknisiin ominai-

suuksiin. Yläpuoliset maarakeet ja huokosvesi aiheuttavat molemmat painollaan jänni-

tyksiä alapuoliselle maalle. Kuitenkin vain maarakeiden väliset kosketukset tuovat 

maalle lujuutta, kun taas huokosvedenpaine toimii maahuokosissa nosteen tavoin pyr-

kien erottamaan rakeita toisistaan. Tämän ilmiön takia geoteknisissä laskuissa käytetään 

jännitystilan määrittämiseen tehokkaita jännityksiä σ’, jossa huokosvedenpaineen tuoma 

jännityslisäys on poistettu kokonaisjännityksistä. Geostaattisten jännityksien yksikkö 

geotekniikassa on kPa. Matemaattisesti tehokkaiden jännitysten periaatetta voidaan 

mallintaa yhtälöllä 

𝜎 = 𝜎′ + 𝑢,           (1) 

jossa σ ovat maahan vaikuttavat kokonaisjännitykset, σ’ tehokkaat jännitykset ja u huo-

kosvedenpaine yksikössä kPa. (Rantamäki et al. 1997, s. 106−107) 

Geostaattiset jännitykset ja etenkin niiden muutokset aiheuttavat muodonmuutoksia 

maassa. Tehokkaiden jännityksien periaate on pohjana lähes kaikissa geotekniikan so-

vellutuksissa, myös painumalaskennassa.  

3.2 Konsolidaatiopainuma ja jännityshistorian vaikutus painu-
miin 

Maaperää kuormitettaessa tapahtuu maassa aina jonkinasteisia muodonmuutoksia, 

jotka näkyvät maan ja rakenteiden painumisina. Maan painuminen voidaan jakaa neljään 

eri painumalajiin: alkupainumaan, konsolidaatiopainumaan (tunnetaan myös primääri-

painumana), sekundääripainumaan sekä sivusiirtymien aiheuttamiin painumiin. (Ranta-

mäki et al. 1997) Laboratoriossa voidaan ödometrikokeilla näistä painumalajeista tutkia 

erityisesti konsolidaatiosta johtuvaa konsolidaatiopainumaa. Pitkäaikaisilla ödometriko-

keilla voidaan myös määrittää sekudääripainuman laskennassa tarvittavaa aikaker-

rointa.  

Konsolidaatiossa kyllästynyttä maata kuormitettaessa maan kokonaistilavuus pienenee 

huokosveden puristuessa ulos maapartikkelien välisistä huokostiloista. Välittömästi 

kuorman lisäyksen jälkeen kuorman alaisen maakerroksen huokosveden ylipaine on 
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suurimmillaan.  Kokonaistilavuuden pienentyessä alkaa maassa tapahtua painumia te-

hokkaiden jännitysten kasvamisen takia, kun huokosveden ylipaine alkaa veden poistu-

misen takia tasaantua ajan kuluessa. Koska hienorakeisilla maalajeilla kuten silteillä ja 

savilla vedenläpäisevyyskertoimet ovat pieniä, on konsolidaatiopainuminen näillä maa-

lajeilla hyvin hidasta. (Craig 1997, s. 218, 267) Karkeammilla maalajeilla konsolidaa-

tiopainumat tapahtuvat nopeasti suurempien vedenläpäisevyyskertoimien takia ja kon-

solidaatiopainuman erottaminen alkupainumasta voi olla vaikeaa. Konsolidaation katso-

taan loppuneen, kun huokosveden ylipaine on tasautunut jännitysmuutosta edeltäneelle 

tasolle. (Craig 1997, s. 280) 

 

 

Kuva 2. Konsolidaatioteorian jousianalogia. (Craig 1997, s. 86) 

Kuvassa 2 on havainnollistettu konsolidaatiota jousianalogialla. Aluksi (kohdat a ja b) 

systeemi on suljetussa tilassa, jolloin veden poistumista ei pääse tapahtumaan lisätyn 

kuorman tuoman huokosvedenpaineen lisäyksestä huolimatta. Tässä tilanteessa huo-

kosvesi kannattelee rakennetta. Kun kuvitteellinen venttiili avataan, pääsee huokosve-

den ylipaine purkautumaan ja systeemin kokonaistilavuus pienenee, jolloin kuorma siir-

tyy jousen eli maarakeiden kannateltavaksi (kohta c). Tilavuuden pienenemisen takia 

tapahtuu muodonmuutoksia. Muodonmuutokset loppuvat, kun huokosveden ylipaine on 

purkautunut kokonaisuudessaan (kohta d). Primääripainuminen katsotaan tällöin loppu-

neeksi. (Craig 1997, s. 86) 

Terzaghin konsolidaatioteoriassa sekundääripainuman katsotaan alkavan, kun konsoli-

daatiopainuman aiheuttanut huokosveden ylipaine on tasaantunut täysimääräisesti. On 

kuitenkin empiirisesti todettu, että sekundääripainumaa tapahtuu myös konsolidaation 

aikana. Sekundääripainumassa maan raerungossa tapahtuu hidasta ja pitkäaikaista uu-

delleenjärjestäytymistä, joka aiheuttaa maassa muodonmuutoksia. Merkittävää sekun-

dääripainumaa tapahtuu etenkin korkean humuspitoisuuden mailla, mutta myös peh-

meillä savimailla sekundääripainuminen voi kokonaispainumien kannalta olla merkittä-

vää. (Craig 1997, s. 280−281)  
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Hienorakeisten maalajien muodonmuutoskäyttäytymiseen ja konsolidaatiopainumiin vai-

kuttaa oleellisesti maaperän synty- ja jännityshistoria (Rantamäki et al. 1997, s. 156, 

161). Jos tehokas jännitys vallitsevalla hetkellä on sama, kuin maata suurin koskaan 

kuormittanut jännitys, sanotaan maan olevan normaalikonsolidoitunutta. Ylikonsolidoitu-

nutta maata on jossakin vaiheessa sen jännityshistoriaa kuormittanut vallitsevaa jänni-

tystä suurempi jännitys. Maan ylikonsolidoituneeseen tilaan vaikuttavia seikkoja ovat 

muun muassa mahdollinen ylempien maakerrosten eroosio, jääkauden aiheuttamat his-

torialliset suuret tehokkaat jännitykset sekä pohjaveden pinnan muutokset maassa. 

(Craig 1997, s. 119) Ylikonsolidaatio voi olla esimerkiksi ikääntymisestä ja rakenteelli-

sesta lujittumisesta johtuen myös näennäistä, jolloin savi myötää sellaisessa jännitysti-

lassa, joka ei ole suurin sitä historiallisesti kuormittanut jännitys (Mansikkamäki 2018). 

Normaalikonsolidoituneella alueella saven muodonmuutokset ovat huomattavasti suu-

rempia, kuin ylikonsolidoituneella alueella. Yli- ja normaalikonsolidoituneen alueen ra-

jalla vallitsevaa jännitystä kutsutaan esikonsolidaatiojännitykseksi. Tämän jännitystason 

ylittäessään ylikonsolidoitunut maa siirtyy normaalikonsolidoituneelle alueelle ja alkaa 

konsolidoitua voimakkaasti. Normaalikonsolidoituneelle alueelle siirryttäessä alkaa 

maassa tapahtua konsolidoitumisen takia suuria muodonmuutoksia. Suomalaiset savi-

maat ovat pääasiallisesti joko normaalikonsolidoituneita- tai lievästi ylikonsolidoituneita 

(Länsivaara 2000). 
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4. LABORATORIOKOEMENETELMÄT 

4.1 Vesipitoisuus- ja tilavuuspainomääritykset 

Luonnontilainen hienorakeinen maa on käytännössä aina ainakin osittain kyllästyneenä 

vedestä. Maan vesipitoisuus voidaan laboratoriossa määrittää kuivatusmenetelmällä, 

jossa maanäyte punnitaan ensin märkänä. Tämän jälkeen näytettä kuivatetaan 105−110 

celsiusasteessa 24 tunnin ajan, minkä jälkeen näyte punnitaan uudelleen. Vesipitoisuus 

on märän ja kuivan näytteen painojen suhde prosenteissa. (Craig 1997, s. 24) Hienora-

keisille maille ja erityisesti humuspitoisille saville on tyypillistä hyvin suuret vesipitoisuu-

det (Rantamäki et al. 1997, s.161).  

Vesipitoisuusmäärityksen yhteydessä voidaan myös tehdä tilavuuspainomääritys, kun-

han maanäytteen tilavuus voidaan määrittää. Tilavuuspaino kuvaa maan painoa suh-

teessa sen tilavuuteen. Tilavuuspainon yksikkö geotekniikassa on kN/m3. (Rantamäki et 

al. 1997, s. 82, 85) 

4.2 Kartiokoe 

Hienorakeisen maan leikkauslujuus koostuu maarakeiden välisestä kitkasta ja koheesi-

osta, joka aiheutuu muun muassa maahiukkasten välisistä kiinnevoimista ja sähköstaat-

tisista voimista. Kartiokokeella voidaan häiriintymättömästä näytteestä määrittää häiriin-

tymätön suljettu leikkauslujuus. (Rantamäki et al. 1997, s. 123) 

Kartiokokeessa häiriintymättömään maanäytteeseen pudotetaan metallista painoltaan ja 

muodoiltaan standardisoitua kartiota. Kartiota pudotetaan näytteeseen useita kertoja. 

Suurin ja pienin pudotusarvo hylätään. Jäljelle jääneiden pudotusten keskiarvon perus-

teella kokemusperäisesti määritetystä nomogrammista saadaan selville näytteen suljettu 

leikkauslujuus kilopascaleissa (Rantamäki et al. 1997, s. 140).  

4.3 Ödometrikoe 

Hienorakeisen maan muodonmuutosominaisuuksia sekä painumalaskennassa käytettä-

viä parametrejä ja suureita voidaan laboratoriossa määrittää ödometrikoelaitteistolla. Tä-

hän kandidaatintyöhön kerätty aineisto perustuu kahdella eri menetelmällä tehtyihin ödo-

metrikokeisiin. Suurin osa määrityksistä on tehty CRS-ödometrilaitteistoa käyttäen, lop-

puosa aineistosta koostuu perinteisellä portaittaisella ödometrikokeella tehdyistä määri-

tyksistä. Koemenetelmien suurimmat erot ovat näytteiden kuormitustavoissa.  
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Ödometrikokeessa vaakasuuntaiset muodonmuutokset on estetty ja näytteessä pääsee 

tapahtumaan muodonmuutoksia vain pystysuunnassa. Konsolidoitumisen myötä näyt-

teestä ulos puristuva vesi pääsee purkautumaan huokoskivien kautta (kuva 3), jolloin 

näytteessä pääsee tapahtumaan tilavuudenmuutoksesta johtuvia pystysuuntaisia muo-

donmuutoksia. (Mansikkamäki 2018) 

 

Kuva 3. Perinteisen portaittaisen ödometrikoesellin poikkileikkauskuva (Craig 
1997, s. 249) 

Niin portaattomassa kuin portaittaisessakin kokeessa näytekappale valmistellaan sa-

mankaltaisesti. Ödometrikoenäyte muotoillaan häiriintymättömästä maanäytteestä me-

tallisen näyterenkaan sisälle. Näytteen valmistelun yhteydessä näyte punnitaan, jolloin 

kokeen yhteydessä voidaan näytteestä määrittää myös vesipitoisuus, tilavuuspaino ja 

huokosluku. Näytteen sisältämä näyterengas asetetaan vedellä täytettyyn koeselliin kah-

den huokoskiven väliin (kuva 3). (Mansikkamäki 2018) 

Portaittaisessa ödometrikokeessa näytteen valmistelun jälkeen aloitetaan näytteen kuor-

mittaminen ensimmäisellä jännitysportaalla. Ensimmäisen kuormituksen jälkeen näy-

tettä kuormitetaan portaittaisesti kasvavilla, usein kaksinkertaisilla aksiaalisilla jännityk-

sillä. Kokeen päätyttyä näytettä kuormitetaan vielä palautusjännityksellä. (Mansikkamäki 

2018) 

CRS-kokeessa koenäytettä kuormitetaan tietokoneohjatusti ja portaattomasti vaki-

onopeudella, kunnes haluttu tehokas aksiaalinen jännitystaso on saavutettu. Tämän jäl-

keen koekappaletta kuormitetaan vielä palautusjännityksellä. CRS-kokeessa mitataan 

myös näytteessä reaaliaikaisesti vallitsevaa huokosvedenpainetta erillisellä selliin asen-

netulla paineanturilla. Paineanturi mittaa huokosvedenpaineen muutosta kokeen alusta 

siihen asti, kunnes näytettä on kuormitettu haluttuun jännitystasoon saakka. (Mansikka-

mäki 2018)  
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CRS-kokeessa oikean kuormitusnopeuden valitseminen ennen koetta on tärkeää. Mitä 

korkeampi kuormitusnopeus kokeeseen valitaan, sitä suuremmaksi huokosvedenpaine 

kokeen lopussa kasvaa. Toisaalta liian hitaan kuormitusnopeuden valitseminen voi joh-

taa tilanteeseen, jossa näytteessä huokosvedenpaine ei pääse kehittymään. Huokosve-

denpaineen kokeen lopussa tulisi olla vähintään 5%, mutta enintään 20% suurimmasta 

kokonaiskuormituksesta. Huokospaineen merkitys on suuri erityisesti konsolidaatioker-

toimen suuruutta määritettäessä, koska kertoimen suuruus lasketaan CRS-kokeen ai-

kaisten huokosvedenpainemuutosten pohjalta. Kuormitusnopeus vaikuttaa myös esi-

konsolidaatiojännityksen arvoon, jonka myötä myös kuormituskuvaajan ja laskentapara-

metrien arvot muuttuvat. (Tielaitos 1996, s. 10) Tampereen yliopistossa on CRS-ko-

keissa käytetty ohjeellisina kuormitusnopeuksina humuspitoiselle- ja lihavalle savelle 

0,0010 mm/min, laihalle savelle 0,0015 mm/min ja savisille silteille ja silteille nopeuksia 

0,0025 mm/min−0,0040 mm/min näytekorkeuden ollessa 15 mm.  Nopeudet vastaavat  

0,4 %/h−1,6 %/h suhteellisia muodonmuutosnopeuksia. Näillä kuormitusnopeuksilla 

huokosvedenpaine näytteessä pysyy ohjeellisen huokosvedenpainealueen alueella.  

4.3.1 Ödometrikoetuloste  

CRS-ödometrikokeesta tulostuu kuvan 4 kaltainen kuvaaja. Kuvaajassa vaaka-akselilla 

on koenäytteeseen vaikuttanut tehokas pystysuuntainen jännitys. Pystyakseleilla sijait-

sevat aksiaalinen suhteellinen kokoonpuristuma prosentteina sekä kokoonpuristuvuus-

moduuli M yksikössä MPa. Koedatasta muodostuu kaksiosainen muodonmuutoskuvaaja 

sekä jännitysriippuvainen kokoonpuristuvuusmoduulikuvaaja. CRS-kokeen toiselle si-

vulle tulostuvat lisäksi konsolidaatiokertoimen ja huokosvedenpaineen kuvaajat tehok-

kaan pystyjännityksen funktiona. 
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Kuva 4. Tampereen yliopistolla tehtävien CRS-ödometrikokeiden tyypillinen teho-
kas pystyjännitys-kokoonpuristumakuvaaja 

Muodonmuutoskuvaaja jakautuu ödometrikokeissa useimmiten ylikonsolidoituneeseen- 

ja normaalikonsolidoituneeseen alueeseen. Kuten kuvasta 4 nähdään, ylikonsolidoitu-

neella jännitysalueella muodonmuutokset ovat pieniä (alle 5%), kun taas normaalikon-

solidoituneella alueella muodonmuutokset pienilläkin pystyjännityksen muutoksilla ovat 

suuria. Esikonsolidaatiojännitys sijaitsee näiden muodonmuutosominaisuuksiltaan kah-

den toisistaan eroavan alueen rajakohdassa, kuvan 4 tapauksessa esikonsolidaatiojän-

nitys on noin 70 kilopascalin tehokkaan pystyjännityksen kohdalla. 

4.3.2 Tangenttimoduulimenetelmä  

Janbun (1963) kehittämä tangenttimoduulimenetelmä on Suomessa yleisesti käytössä 

hienorakeisten maiden painumalaskennassa. Tangenttimoduulimenetelmässä kokoon-

puristuvuusparametrit moduuliluku m ja jännityseksponentti 𝛽 määritetään sovittamalla 

sovitekäyrää ödometrikokeen muodonmuutoskuvaajalle. Kokoonpuristuvuusmoduuli M 

voidaan laskea moduuliluvun m ja jännityseksponentin 𝛽 avulla yhtälöllä 

𝑀 =  𝑚𝜎𝑎 (
σ′

𝜎𝑎
)

1−𝛽
 ,         (2) 
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jossa m on moduuliluku, 𝛽 jännityseksponentti,  𝜎′ tehokas jännitys ja 𝜎𝑎  referenssijän-

nitys (100 kPa). 

Kokoonpuristuvuusparametrit m ja 𝛽 määritetään erikseen sekä yli- että alikonsolidoitu-

neelle jännitysalueelle. Ylikonsolidoituneen alueen parametreille käytetään alaindeksiä 

2 (kuva 4). Normaalikonsolidoituneen alueen parametreistä puhuttaessa käytetään joko 

alaindeksiä 1 tai alaindeksitöntä symbolia.   

Suhteellinen kokoonpuristuma voidaan tangenttimoduulimenetelmässä laskea yhtälöllä  

𝜀 = ∫
𝑑𝜎′

𝑀
=

1

𝑚𝛽
[(

𝜎′

𝜎𝑎
)𝛽 − (

𝜎0′

𝜎𝑎
)𝛽]

σ′

𝜎0′
,       (3) 

jossa 𝜎0′ on maassa vallitseva tehokas jännitystila ennen kuormitusta ja 𝑑𝜎′ on kuormi-

tuksesta aiheutuva jännitysmuutos kilopascaleissa. Yhtälö (3) pätee tapauksille, jossa β 

≠ 0. Kokoonpuristuma 𝜀 on dimensioton suure. (Länsivaara 2000, s. 11) Kokonaiskon-

solidaatiopainuma syvyysvälillä z voidaan laskea yhtälöllä 

𝑆𝑝 = 𝜀𝑧,          (4) 

jossa 𝜀 on yhtälön (3) suhteellinen kokoonpuristuma.  

Lasketaan konsolidaatiopainuma kuvan 4 ödometrikokeen parametreilla. Oletetaan 

maan olevan normaalikonsolidoitunutta (𝛽 = -0,55 ja m = 5,9). Suhteellinen kokoonpu-

ristuma yhtälön (3) avulla laskettuna jännitysmuutosvälillä 70 kPa → 100 kPa (𝑑𝜎′ = 30 

kPa) on 𝜀 ≈ 0,067. Konsolidaation aiheuttama kokonaispainuma on yhden metrin syvyys-

välille tällöin yhtälön (4) mukaisesti 𝑆𝑝 = 0,067 m = 6,7 cm. 
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAI-
NEISTO 

Tämän kandidaatintyön tutkimusaineisto perustuu Tampereen yliopistolla vuosina 2009-

2017 suoritettujen geoteknisten laboratoriokokeiden pohjalta koottuun tietokantaan. Tie-

tokannassa on yli 3 500 erillistä geoteknistä määritystä. Tämän työn pohjana on tieto-

kannan ödometrikokeista saatu datajoukko, jonka koko on 692 testitulosta. Ödometri-

koedatan lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty tietokannassa olevia kartiokoetuloksia 

häiriintymättömän suljetun leikkauslujuuden ja esikonsolidaatiojännityksen välisen kor-

relaation tutkimiseen. 

Aineiston maantieteellinen painopiste on Etelä-Suomessa, mutta myös Pohjanmaan 

pehmeikköalueilta löytyy tutkimusdataa. Tutkimusaineiston maantieteellistä jakautu-

mista on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Näytteiden maantieteellinen jakautuminen maakunnittain. 

Kuvan 5 taulukosta nähdään, että eniten näytteitä on tietokannassa Varsinais-Suomen, 

Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnista. Myös Pohjanmaan maakunnista on paljon 

näytteitä. Kuvassa 6 on esitetty tietokannan ödometrinäytteiden kairaussyvyyksien ja-

kaumaa. 
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Kuva 6. Tutkimusaineiston näytteiden syvyysjakauma. 

Kuvan 6 pylväsdiagrammista nähdään, että suurin osa näytesyvyyksistä on jakautunut 

3−8 metrin syvyydelle. On huomioitava, että alle kahden metrin syvyydestä otetut 

näytteet on hylätty tutkimusotannasta kuivakuorimääritysten eliminoimiseksi.  

5.1 Tutkimusaineiston rajaus 

Tutkimustulosten edustavuuden takaamiseksi täytyy otantaa suodattaa siten, että epä-

luotettava tai ominaisuuksiltaan muusta otannasta oleellisesti poikkeava data ei vääristä 

tutkimustuloksia. Ödometrikoedatan tapauksessa erityisesti näytteiden häiriintyneisyys 

ja kuivakuorimääritysten sisällyttäminen normaalikonsolidoituneen aineiston joukkoon 

vääristää korrelaatiosuhteiden tutkintaa.  

Häiriintymättömien maanäytteiden kohdalla näytteiden häiriintyminen näytteenoton, kul-

jetuksen tai laboratorionäytteen valmistelun kohdalla on merkittävä geoteknisten labora-

toriokokeiden ja erityisesti ödometrikoenäytteiden luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Eri-

tyisesti silttiset maaperänäytteet ovat alttiita häiriintymiselle. Häiriintyneen maanäytteen 

ödometri- ja kartiokoetulokset eivät vastaa todellista maaperässä vallitsevaa tilannetta. 

Tutkimusdatasta onkin poistettu koejärjestelyn aikana häiriintyneeksi tai mahdollisesti 

häiriintyneeksi merkityt ödometrikoetulokset otannan edustavuuden parantamiseksi.  
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Kuivakuorisavien muodonmuutoskäyttäytyminen poikkeaa suuresti pohjavedenpinnan 

alapuolisen homogeenisen saven painumaominaisuuksiin verrattuna muun muassa esi-

konsolidaatiojännityksen ja pystyjännitys-muodonmuutoskuvaajan osalta. (Rantamäki et 

al. 1997, s. 161) Suomalaisilla savimailla kuivakuorisavi ei kuitenkaan yleensä ulotu yli 

kahden metrin syvyyteen (Rantamäki et al. 1997, s. 42). Kuivakuorisavet on poistettu 

tutkimusdatasta hylkäämällä kaikki aineistossa erikseen ilmoitetut kuivakuorinäytteet 

sekä kaikki alle kahden metrin syvyydestä tehdyt ödometrikoenäytteet (kuva 6).  

5.2 Tutkimusaineiston käsittely 

Tutkimusdata on tallennettuna taulukkomuodossa Excel-taulukkolaskentaohjelmassa. 

Tietokannassa yhdellä taulukkorivillä on yhdestä koemäärityksestä saadut koetulostie-

dot paikka- ja syvyystietoineen. Jokaisen näytteen paikkatieto on tiedossa vähintään 

kunnallisella tasolla. Suuresta osasta näytteistä on myös tarkat koordinaattitiedot tai paa-

lulukemat. Näytteen syvyystiedot on tietokannassa ilmoitettu jokaisen näytteen keski-

kohdan syvyyden mukaan.   

Näytteiden häiriintymisaste on tietokannassa jaettu kolmeen kategoriaan: häiriintymätön, 

mahdollisesti häiriintynyt ja häiriintynyt. Jos alkuperäisissä koedokumenteissa näyte on 

merkitty häiriintyneeksi tai mahdollisesti häiriintyneeksi, on koetulos hylätty tutkimusai-

neistosta. Vain häiriintymättömäksi luokitellut näytteet on otettu mukaan tutkimusaineis-

toon. 

Jokaisesta erillisestä ödometrikokeesta on tallennettu sekä yli- että normaalikonsolidoi-

tuneelle alueelle määritetyt Janbun tangenttimoduulimenetelmän painumaparametrit, 

esikonsolidaatiojännitys, esikonsolidaatiojännitystasoa vastaava näytteen muodonmuu-

tos, konsolidaatiokerroin ja huokosvedenpainetaso normaalikonsolidoituneella jänni-

tysalueella. Lisäksi jokaisesta näytteestä on tiedossa lopullinen pystyjännitys sekä aksi-

aalinen kokonaismuodonmuutos kokeen lopussa. Näytteiden alkuvesipitoisuudet ja 

märkä- ja kuivatilavuuspainot ovat niin ikään tiedossa.  

5.3 Tilastolaskentamenetelmät 

Tutkimustuloksia on esitetty indeksiominaisuuksien jakaumakuvaajina sekä kahden 

muuttujan välisinä korrelaatiokuvaajina. Tutkimusaineiston indeksiominaisuuksien ja-

kaumaa on esitetty histogrammeilla. Indeksiominaisuuksien keskiarvot ja mediaanit on 

myös esitetty.   
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Tutkimusdatan korrelaatiota on havainnollistettu kahden muuttujan kuvaajissa sovite-

käyrillä. Kahden muuttujan välistä lineaarista korrelaatiota voidaan tilastollisesti tarkas-

tella Pearsonin korrelaatiokertoimella 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖−𝑥𝑘)(𝑦𝑖−𝑦𝑘)𝑛

𝑖=1

𝑛 ∙ 𝑠𝑥 ∙ 𝑠𝑦
 ,         (5) 

jossa n on lukujen xi ja yi lukumäärä, sx ja sy ovat muuttujien xi ja yi keskihajonnat ja xk ja 

yk ovat muuttujien xi ja yi keskiarvot. Korrelaatiokerroin r saa arvoja välillä -1 ja 1. Korre-

laatiokertoimen neliö eli selitysaste r2 kertoo, kuinka hyvin muuttujat korreloivat keske-

nään. Selitysasteen r2 kasvaessa kohti arvoa yksi vallitsee muuttujien välillä vahva kor-

relaatio. Mitä lähempänä nollaa selitysaste on, sitä vähemmän muuttujat korreloivat kes-

kenään. (KvantiMOTV 2004) 

Yhtälön (5) avulla voidaan lineaarisille sovitesuorille laskea korrelaatiokertoimia. Monet 

geotekniikan korrelaatiot ovat kuitenkin tyypiltään ei-lineaarisia. Tällöin korrelaatiota täy-

tyy mallintaa epälineaarisilla laskentamalleilla. Excel-taulukkolaskentaohjelmassa ei-li-

neaarisille sovitekäyrille voidaan laskennallisesti määrittää selitysaste r2. On kuitenkin 

huomioitava, että sovitekäyrän valinnalla on suuri vaikutus selitysasteeseen, eikä yksi-

selitteistä korrelaatiota voida kaikille ei-lineaarisille tapauksille aina laskea.  
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6. TULOKSET 

6.1 Tutkimusaineiston indeksiominaisuuksia 

Tutkimusdatan indeksiominaisuuksien korrelaatioita on tutkittu märkä- ja kuivatilavuus-

painojen sekä näytteen vesipitoisuuden välillä. Näytteiden vesipitoisuuksien ja tilavuus-

painojen jakaumaa on esitetty histogrammien avulla kuvissa 7 ja 8. Tutkimusaineistojen 

koko on molemmissa histogrammeissa 690 näytettä.  

 

Kuva 7. Tutkimusaineiston märkätilavuuspainojakauma. 

Kuvan 7 histogrammissa on esitetty tutkimusaineiston märkätilavuuspainojen jakautu-

mista 0,5 yksikön välein prosenttiosuuksina koko aineistoon suhteutettuna. Näytteiden 

märkätilavuuspainon keskiarvo on 15,5 kN/m3 ja mediaani 15,45 kN/m3. Märkätilavuus-

painohistogrammista nähdään, että yli 50% näytteistä sijoittuu tilavuuspainoltaan välille 

14,5 kN/m3−16,5 kN/m3. Yli 95% näytteistä sijoittuu välille 13,0 kN/m3–18,5 kN/m3 Tällä 

vaihteluvälillä olevat tilavuuspainot viittaisivat suurimman osan tutkimusaineistosta ole-

van GEO-luokitukseltaan laihaa tai lihavaa savea. Jakauman ääripäissä (alle 13,0 kN/m3 

ja yli 18,5 kN/m3) on aineistossa todennäköisesti mukana pieniä osuuksia myös run-

saasti humusta sisältävää savea sekä silttiä. (RIL 157-1 1985, s. 102) 

Kuvan 8 histogrammissa on esitetty tutkimusaineiston vesipitoisuusjakauma. Jakauma 

on esitetty tilavuuspainohistogrammin tapaan prosenttiosuuksina 10 vesipitoisuuspro-

senttiyksikön välein.  
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Kuva 8. Tutkimusaineiston vesipitoisuusjakauma. 

Yli 95 prosenttia aineiston näytteistä on vesipitoisuudellaan välillä 40%−140%. Tutkimus-

aineiston vesipitoisuuden keskiarvo on 76,6% ja mediaani 75,6%. Näytteiden vesipitoi-

suudet jakautuvat histogrammin yläpäässä 160 vesipitoisuusprosenttiin asti, minkä jäl-

keen näytemäärät pienenevät minimiin. Tutkimusaineistossa on yksittäisiä korkean hu-

muspitoisuuden ja yli 200:n vesipitoisuusprosentin näytteitä, jotka on esitetty histogram-

min viimeisessä palkissa.  

Märkä- ja kuivatilavuuspainojen ja alkuvesipitoisuuksien välisiä korrelaatioita on esitetty 

kuvissa 9 ja 10. Yksittäiset yli 200:n vesipitoisuusprosentin näytteet on poistettu kuvaa-

jista sovitesuoran laskennan tarkkuuden parantamiseksi. Sovitesuoran lisäksi korrelaa-

tiokuvaajien ei-lineaarisista sovitesuorista on laskettu selitysaste r2 Excelin Trendline-

toiminnolla.  
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Kuva 9. Tutkimusaineiston vesipitoisuus-märkätilavuuspainokorrelaatio. 

Vesipitoisuus-märkätilavuuspainokorrelaation selitysaste on hyvin korkea, yhden desi-

maalin tarkkuuteen pyöristettynä 0,95. Kuvaajan datapisteistä muodostuu logaritminen 

sovitekäyrä, joka on muotoa γw = -3,7ln(w)+31,3 yhden desimaalin tarkkuuteen pyöris-

tettynä ja pätee vesipitoisuusvälille 25%−200%. Hajonta on kuvaajassa suurempaa pie-

nempien vesipitoisuusprosenttien kohdalla, mikä on ainakin osittain selitettävissä toden-

näköisesti kyllästysasteen heittelyllä kuivempien näytteiden kohdalla. 

Vesipitoisuus-kuivatilavuuspainokorrelaatiota on esitetty kuvassa 10. Kuvaajan näyte-

määrä on 675 kappaletta. 

 

y = -3,695ln(x) + 31,34
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Kuva 10. Tutkimusaineiston vesipitoisuus-kuivatilavuuspainokorrelaatio. 

Samoin kuin märkätilavuuspainokorrelaation tapauksessa, selitysaste myös kuivatila-

vuuspainon kohdalla on korkea, yhden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä 0,98. Myös 

kuivatilavuuspainon tapauksessa sovitekäyrästä muodostuu logaritminen, joka on yhden 

desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä muotoa γd = -5,8ln(w)+33,9. Kuvaajaan on myös 

vertailukohtana piirretty teoreettinen täysin kyllästyneen maan vesipitoisuus-tilavuuspai-

nokäyrä oletetun kiintotiheyden ollessa 2 700 kg/m3. Tutkimusaineisto käyttäytyy hyvin 

samankaltaisesti teoreettisen käyrän kanssa.  

Hajonta on kuivatilavuuspainon kohdalla pienempää, mikä on todennäköisesti selitettä-

vissä osittain määritysmenetelmien eroilla. Märkätilavuuspainon määrityksessä näytteen 

kuivuminen esimerkiksi kuljetuksen, säilytyksen aikana lisää hajontaa märkätilavuuspai-

non kohdalla. Kuivatilavuuspaino määritetään laboratoriossa kuivatetusta näytteestä, jol-

loin samankaltaista mahdollista virhettä tuloksiin ei pääse tapahtumaan. 

6.2 Painumaominaisuuksien korrelaatioiden määrityksiä 

6.2.1 Moduuliluku ja vesipitoisuus 

Painumaominaisuuksien korrelaatiosuhteita on tutkittu Janbun tangenttimoduulimenetel-

män moduuliluvun ja vesipitoisuuden suhteen kahdella eri datasarjalla. Ensimmäisessä 

datasarjassa on esitetty kaikki tutkimusaineiston näytteet. Toisessa datasarjassa on esi-

y = -5,788ln(x) + 33,856
R² = 0,9796
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tetty vain näytteet, joiden jännityseksponentti β on määritetty välille -0,25−0,25. Ensim-

mäisen datasarjan koko on 681 näytettä ja jännityseksponentin perusteella suodatetun 

sarjan koko 197 näytettä.    

Janbu esitti vuonna 1998 tangenttimoduulimenetelmän normaalikonsolidoituneen saven 

moduuliluvulle ja vesipitoisuudelle yhteyden  

𝑚 =
700%

𝑤
, ±30% ,          (5) 

jossa w on ödometrinäytteen alkuvesipitoisuus. 30% virhemarginaali suuntaansa merkit-

see esimerkiksi sitä, että vesipitoisuuden ollessa 50% saa Janbun yhtälö arvon m = 14, 

jonka suuruus voi vaihdella välillä ± 4. Virhemarginaalin ala-arvo vastaa savinäytteitä, 

joiden esikonsolidaatiojännitystaso on pienempi kuin 100 kPa. Virhemarginaalin yläraja 

pätee näytteille, joiden esikonsolidaatiojännitystaso on hyvin suuri. Janbun määrittämä 

yhtälö pätee vain normaalikonsolidoituneelle savelle ja kun jännityseksponentti β on nolla 

(Länsivaara 2000, s. 11).  

 

Kuva 11. Moduuliluvun ja vesipitoisuuden välinen korrelaatio kaikilla jännityseks-
ponentin arvoilla. Punainen käyrä on Janbun (1998) määrittämä korrelaatio 

(β = 0) 

Kuvassa 11 on esitetty suuremman datasarjan (n=681) pisteistä muodostuvaa kuvaajaa. 

Kuvaajasta on poistettu yksittäiset vesipitoisuudeltaan yli 150% olevat näytteet. Kuvaa-

jasta nähdään, että moduuliluku alkaa kasvaa voimakkaasti mitä pienemmäksi vesipitoi-

suus muuttuu 50% vesipitoisuuden kohdalla. Kuvaajassa on esitetty tutkimusaineiston 
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suhtautuminen Janbun esittämään korrelaatioon. On kuitenkin huomioitava, että Janbun 

korrelaatio pätee vain koetuloksille, joiden jännityseksponentti on nolla.  

Tutkimusaineistosta on suodatettu kuvan 12 kuvaajaan vain näytteet, joiden määritetty 

jännityseksponentti on välillä β = -0,25−0,25. Näytesarjan koko on 197 näytettä.  

 

 

Kuva 12.  Moduuliluvun ja vesipitoisuuden korrelaatio jännityseksponentin ollessa  
β = -0,25 − 0,25 ja vertailu Janbun (1998) määritykseen. 

Kuvan 12 kuvaajassa on punaisella Janbun määrittämä korrelaatiokäyrä ja mustalla tut-

kimusaineiston sovitekäyrä. Kuvaajasta on poistettu yksittäiset, vesipitoisuudeltaan yli 

200% olevat näytteet sovitesuoran laskentatarkkuuden parantamiseksi. Tutkimusaineis-

tosta muodostetun sovitekäyrän yhtälö on 𝑚 =
726%

𝑤
 , joka on hyvin lähellä Janbun mää-

rittämää korrelaatiota. Tutkimusaineiston selitysaste on 0,57. Selitysasteen suuruutta 

alentavat tässäkin tapauksessa pienen vesipitoisuuden ja suuren moduuliluvun datapis-

teet. Suurin osa näytteistä sijoittuu vesipitoisuusvälille 40%−120%. Tällä välillä sekä Jan-

bun määrittämä korrelaatio, että tutkimusaineiston datapisteet korreloivat vahvasti.   

6.2.2 Esikonsolidaatiojännitys ja suljettu leikkauslujuus 

Suuri esikonsolidaatiojännitys kasvattaa maan suhteellista tiiveyttä, joka puolestaan kas-

vattaa maan suljettua leikkauslujuutta (Lehtonen 2015, s. 29). Tämän myötä esikonsoli-

daatiojännityksien ja suljetun leikkauslujuuden kohdalla vallitsee hyvin tunnettu korrelaa-

tiosuhde. 
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Ödometrikoedatan kanssa rinnakkaiset suljetun leikkauslujuuden arvot on saatu tieto-

kannan kartiokoemäärityksistä. Ödometrikokeen ja kartiokokeen korkeuseron suurim-

maksi sallituksi arvoksi on rajattu 20 cm, suuremman korkeusvaihtelun näyteparit on 

poistettu otannasta. Otannan koko on 193 näytettä. Suurin osa näytteistä sijoittuu esi-

konsolidaatiojännityksen osalta jännitysvälille 30 kPa−150 kPa.  

 

Kuva 13. Esikonsolidaatiojännityksen ja suljetun leikkauslujuuden välinen korrelaa-
tio. 

Kuvan 13 datapisteistä muodostuu lineaarinen sovitesuora, jonka selitysaste on 0,54. 

Datapisteiden hajonta on melko suurta, mutta ne muodostavat lineaarisen kaistaleen, 

jolle datapisteiden arvot asettuvat. Luonnollisen vaihtelun lisäksi hajonnan suuruuteen 

vaikuttaa osin se, että osa ödometri-kartiokoenäytepareista on tehty eri näyteputkista, 

jolloin näyteparien häiriintymisasteet ovat voineet vaihdella. Myös 20 senttimetrin sallittu 

korkeuspoikkeama näyteparien välillä vaikuttaa hajontaan sitä suurentavasti.    
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7. JOHTOPÄÄTOKSET 

7.1 Indeksiominaisuuksien määritykset 

Niin ödometrikokeista määritettyjen märkä- ja kuivatilavuuspainojen, kuin myös alkuve-

sipitoisuuksien korrelaatioita voidaan kuvata logaritmisilla sovitesuorilla selitysasteen ol-

lessa molemmissa tapauksissa hyvin korkea. Selitysaste märkätilavuuspaino-alkuvesipi-

toisuuskorrelaation kohdalla oli 0,95 ja kuivatilavuuspaino-alkuvesipitoisuuskorrelaation 

tapauksessa 0,98. Näin korkeat selitysasteet olivat odotettavissa pohjavedenpinnan alai-

sen hienorakeisen maan tapauksessa, josta tutkimusotanta koostuu. Tilavuuspainojen 

ja vesipitoisuuksien selitysasteet ja soviteyhtälöt on koottu taulukkoon 1. Sovitesuorat on 

pyöristetty yhden desimaalin tarkkuuteen. 

 Tilavuuspaino-vesipitoisuuskorrelaatio hienorakeisille maalajeille. 
 

 Selitysaste r2 Sovitesuoran yhtälö 

Märkätilavuuspainokorrelaatio 0,95 γw = -3,7 ln(w) + 31,3 

Kuivatilavuuspainokorrelaatio 0,98 γd = -5,8 ln(w) + 33,9 

 

Tilavuuspainojen ja alkuvesipitoisuuden vahva korrelaatio on todennäköisesti selitettä-

vissä suomalaisen maaperän kivennäisaineksen kiintotiheyksien pienellä suuruusvaih-

telulla. Suomalaisen hienorakeisen maaperän kyllästysaste on tyypillisesti korkea, jolloin 

myös kyllästysasteesta johtuva hajonta on pientä.  

7.2 Painumaominaisuuksien määritykset 

Janbun tangenttimoduulimenetelmän moduuliluvun ja vesipitoisuuden välisen korrelaa-

tion määrittämisessä tutkimusdatasta havaittiin korrelaatio erityisesti sellaisten näyttei-

den kohdalla, joiden vesipitoisuus oli yli 40% ja moduuliluku alle 30. 

Tutkimusaineiston näytteistä saatiin samankaltaisia tuloksia Janbun vuonna 1998 mää-

rittämän moduuliluku-vesipitoisuuskorrelaation kanssa jännityseksponentin ollessa otan-

nan näytteillä lähellä nollaa (β = -0,25−0,25). Tutkimusdatan korrelaatio päti parhaiten 

moduuliluvun ollessa alle 30 ja vesipitoisuuden ollessa yli 40 prosenttia, jolloin tutkimus-

data käyttäytyi käytännössä täysin Janbun esittämän approksimaation mukaisesti. Tut-

kimusdatan sovitekuvaaja määrittyi muotoon, joka on hyvin lähellä Janbun vuonna 1998 



26 
 

määrittämää yhtälöä. Sovitesuoran yhtälöä on verrattu Janbun määrittämään tulokseen 

taulukossa 2.  

 Tutkimusaineiston moduuliluvun ja vesipitoisuuden korrelaation vertailu Janbun 
(1998) määrittämään korrelaatioon. 

 

 Sovitesuoran yhtälö 

Tutkimusaineiston korrelaatio 
𝑚 =  

726%

𝑤
 

Janbu (1998) 
𝑚 =

700%

𝑤
, ± 30% 

 

Esikonsolidaatiojännityksen ja suljetun leikkauslujuuden kohdalla havaittiin selkeä line-

aarinen korrelaatiosuhde. Korrelaation hajonta oli melko suurta selitysasteen ollessa 

0,54, mikä oli odotettavissa luonnollisen vaihtelun sekä tutkimusmenetelmän epätark-

kuustekijöiden takia. Korrelaatiotarkastelussa suurimpana sallittuna korkeuserona ödo-

metri- ja kartiokoenäytteen kohdalla käytettiin arvoa 20 cm. Tämä väistämättä tarkoittaa, 

että osa kokeista oli tehty eri näyteputkista, jolloin rinnakkaisten näytteiden häiriintymis-

aste saattoi vaihdella ja aiheuttaa virhettä tutkimusdataan. Lisäksi jo pelkästään suurim-

man sallitun korkeuseron myötä hajonnan suuruus oli odotettavissa. Tuloksien tilastol-

lista merkitsevyyttä pystyttäisiin tulevaisuudessa kasvattamaan tekemällä lisää rinnak-

kaisia ödometri- ja kartiokoenäytteitä mieluiten samasta näyteputkesta ja pienillä kor-

keuseroilla. Tällöin häiriintymisestä ja häiriintymisasteen eroista johtuvat virhetekijät kor-

relaation määrittämisessä saataisiin minimoitua. 
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