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Geolujitettu kiviainespilari on maahan asennetun geolujitesukan sisään rakennettu kiviai-

nespilari, jonka täyttömateriaalina käytetään useimmiten hiekkaa. Hiekan käyttö ei kui-

tenkaan ole suomessa ekotehokasta, eikä kasvukeskuksissa taloudellisesti kannattavaa, 

eikä menetelmän soveltuvuutta suomeen ole tutkittu. Tämän vuoksi geolujitetuista kiviai-

nespilareista ja niiden käytöstä tarvitaan lisää tietoa. 

Diplomityön teoriaosuudessa käsiteltiin geolujitetun kiviainespilarin ominaisuuksia, toi-

mintatapaa, laatuvaatimuksia sekä rakenteen Eurokoodin mukaista mitoitusta. Työn tut-

kimusosassa rakenteen kestävyyttä ja käyttäytymistä tutkittiin kahdella eri menetelmällä; 

analyyttisellä laskennalla sekä Plaxis 3D -elementtimenetelmällä. Saatuja tuloksia verrat-

tiin valmistajan mitoitusohjelmalla tehtyihin mitoituksiin. Työn lopussa pohdittiin geolu-

jitteen käyttöönottamiseksi tarvittavia jatkotoimenpiteitä. 

Laskennallisten tarkasteluiden perusteella mitoitusmenetelmä toimii odotetulla tavalla. 

Menetelmään voidaan soveltaa Eurokoodin mukaisia mitoitusmenettelyjä sekä osavar-

muuksia. Rakenteellinen mitoitus on kuitenkin suositeltavaa tehdä perinteisestä DA2* 

menetelmällä tehtävästä mitoituksesta poiketen sekä DA2* että DA3 menetelmillä. Jotkin 

geolujitteen valmistajan käyttämät varmuuskertoimet poikkeavat eurokoodin soveltamis-

ohjeen osavarmuuskertoimista. Erot menetelmien välillä ovat pieniä, mutta ne tulee tie-

dostaa. 

FEM-tarkastelun perusteella rakenne toimi oletetulla tavalla sekä savisessa että silttisessä 

pohjamaassa. Molempien kohteiden kestävyydessä on käyttämätöntä potentiaalia, ja ra-

kennetta ja/tai materiaaleja muokkaamalla voidaan saavuttaa huomattavasti tarkasteltua 

rakennetta suurempi rakennepaksuus. Erityisesti silttisessä pohjamaassa tarkastellun ra-

kenteeseen kohdistuva kuormitus on huomattavan alhainen verrattuna rakenteen potenti-

aaliseen maksimikestävyyteen. Käsinlaskennalla ja valmistajan mitoituksella saadut tu-

lokset olivat hyvin saman kaltaisia FEM-tarkastelujen kanssa, ja mitoitusteknisestä näkö-

kulmasta geolujitettujen kiviainespilarien voidaan sanoa soveltuvan lähtökohtaisesti hy-

vin saviseen ja silttiseen pohjamaahan. 

Turpeisessa pohjamaassa rakenne ei toiminut yhtä hyvin kuin savisessa ja silttisessä poh-

jamaassa. Voimakkaasti kokoonpuristuvana materiaalina turve antaa hyvin vähän sivut-

taista tukea pilareille, eikä turve ota juuri pystysuuntaista kuormaa vastaan. Tämän vuoksi 

rakenteen painumat ja vaakasuuntaisen geolujitteen painumat sekä jännitykset ovat huo-

mattavan suuria jo pienillä kuormilla. 
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Yksinkertaistetun analyyttisen mitoituksen, valmistajan mitoituksen sekä elementtimene-

telmällä tehtyjä tarkastelujen tulosten voidaan katsoa olevan saman suuntaisia. Mitoitus-

tapauksissa elementtimenetelmällä saadut tulokset ovat pääosin varmalla puolella, ja me-

netelmien väliset erot ovat suhteellisen vähäisiä. Merkittävin poikkeama on analyyttisella 

laskennalla lasketut rakenteen painumat, jotka ovat muita laskennallisia painuman arvoja 

noin 30 % pienempiä koska laskenta ei huomioi geolujitteen aktivoitumislaajenemista. 

Jatkotoimenpiteinä suositellaan asennuskokeen järjestämistä käyttäen erilaisia kiviainek-

sia, josta saadaan tärkeää tietoa rakenteen kestävyyteen vaikuttavasta asennusvaurioitu-

misesta. Tämän jälkeen menetelmää voidaan kokeilla koerakenteessa, jonka avulla saa-

daan tietoa rakenteen todellisesta käyttäytymisestä sekä asennusmenetelmästä ja raken-

nuskustannuksista. 
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ABSTRACT 

Juuso Perkkalainen: A computational study of the Geotextile-Encased Column 
foundation  
Master of Science Thesis, 123 pages, 31 Appendix pages 
November 2017 
Master’s Degree Program in Civil Engineering 
Major: Municipality Engineering 
Examiner: Professor Tim Länsivaara 
 
Keywords: GEC, Column, FEM, Coarse aggregate, installation damage 

Geotextile-Encased Column (GEC) is a stone column built inside a geotextile coat. Usu-

ally the fill material of geotextile-encased column is fine-grained aggregate, for example 

sand. In Finland using sand as column fill material may is not the most economical solu-

tion, and the GEC hasn’t been studied much in Finland. Thus, a study should be carried 

out to learn about the GEC foundation and coarse aggregates. 

The theoretical part of the master thesis includes literature review about the characteris-

tics, quality requirements and eurocode –based design of the GEC foundation. The re-

search part of the master thesis includes computational study about the analytical and 

numerical finite element methods (FEM). The results of analytical and numerical calcu-

lations were compared with analytical calculations provided by geosynthetics manufac-

turer HUESKER GmbH.  

Based on computational study the design works as expected. Eurocode can be applied 

into design, but it is advisable to use both DA2* and DA3 design approaches instead of 

only DA2* approach. The differences between finnish and german design method are 

minor but they must be acknowledged in the design process. 

According to the FEM analysis the GEC foundation works well in clay and silt. Both 

studied structures have still some unused bearing capacity, and with small modifications 

they will be able to carry significantly bigger loads than the ones used in analysis. GEC 

foundation built in silt had a bigger bearing capacity potential than a foundation built in 

clay. GEC foundation didn’t perform as well in peaty soil. The highly compressible soil 

like peat doesn’t provide lateral support to the GEC and thus the bearing capacity of such 

structure is much lower. 

The results of a simplified analytical calculations, calculations provided by HUESKER 

and numerical FEM calculations are very similar to each other. The results of FEM anal-

ysis are mostly on the safe side. The biggest anomaly in the results is the analytically 

calculated settlement value, which is approximately 30 % smaller than other settlement 

values. This is probably a consequence of simplifying the calculation. 

Installation damage test for coarse crushed rock is recommended as further action. After 

proper testing GEC foundation can be trialled in a test embankment for evaluation of the 

method’s applicability and cost-efficiency. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Rakennusalalla tarve hyödyntää entistä heikommin rakentamiseen soveltuvia alueita kas-

vaa jatkuvasti, mikä lisää myös pohjanvahvistustoimenpiteiden tarvetta. Rakentamisen 

keskittyminen ja rakennetun ympäristön tiivistyminen puolestaan aiheuttavat sen, että 

työmaat ovat logistisesti yhä monimutkaisempia, ja varastointi- sekä läjitystila työmailla 

vähenee.  

Rakennustyömailla on alettu kiinnittämään enemmän huomiota myös rakentamisen eko-

tehokkuuteen sekä pyrkimään rakentamisen synnyttämän hiilidioksidijalanjäljen mini-

moimiseen. Pohjanvahvistuksen näkökulmasta ekotehokas rakentaminen tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että aikataulun ja kustannustehokkuuden lisäksi käytettävien pohjanvahvis-

tusmenetelmien valintaan vaikuttaa todennäköisesti yhä enemmän myös menetelmän ko-

konaismassatalous ja ekologisuus. Tämä mahdollistaa uudenlaisten pohjanvahvistusme-

netelmien nousun perinteisten Suomessa käytettyjen menetelmien rinnalle.  

Eräs potentiaalinen pohjanvahvistusmenetelmä on tämän diplomityön aiheena oleva geo-

lujitettu kiviainespilariperustus. Se on muun muassa Keski-Euroopassa käytetty pohjan-

vahvistusmenetelmä, joka perustuu putkimaisen geolujitesukan ja kiviainespilarin yhteis-

toimintaan. Geolujitetuissa kiviainespilareissa käytettävä geolujite on useimmiten kuto-

malla valmistettua saumatonta polyesteriä, ja pilarin täyttömateriaalina käytetään ylei-

simmin hiekkaa tai soraa. Erityisesti hiekan käyttäminen pilarin täyttömateriaalina ei kui-

tenkaan ole Suomen olosuhteissa kustannustehokasta, vaan täyttö on kannattavuussyistä 

tehtävä karkealla ja teräväsärmäisellä kiviaineksella, esimerkiksi kalliomurskeella. Suo-

malaisia maaperäolosuhteita vastaavien olosuhteiden ja teräväsärmäinen kiviaineksen ai-

heuttamia muutoksia geolujitetun kiviainespilarin toimintaan on tutkittu varsin vähän. 

Jotta menetelmää voidaan kokeilla Suomessa, tulee teräväsärmäisen kiviaineksen aiheut-

tamaa asennusvaurioitumista, rakenteen käyttäytymistä sekä mitoitusmenetelmää tutkia. 

Geolujitettua kiviainespilariperustusta koskevan diplomityön toimeksianto annettiin 

WSP Finlandin pohjarakennusyksikölle. Työn tilaajana toimii Helsingin kaupunki, jolla 

on intressejä menetelmän soveltamiseen alueilla, joissa esiintyy haastavia pohjaolosuh-

teita: savisessa, silttisessä sekä turpeisessa pohjamaassa. Työn rahoittivat Helsingin kau-

punki sekä WSP Finland Oy. 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Helsingin kaupunki on kiinnostunut geolujitettujen kiviainespilareiden hyödyntämismah-

dollisuuksista alueellisessa esirakentamisessa ja erilaisissa maa- ja rantarakentamiseen 

liittyvissä kehityskohteissaan. Koska geolujitettuja kiviainespilareita ei ole aikaisemmin 

käytetty suomessa, pyritään tällä diplomityöllä antamaan menetelmästä kattavasti pohja-

tietoa niin tilaajan, suunnittelijan kuin urakoitsijankin näkökulmasta.  

Diplomityössä pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 Mitkä tekijät vaikuttavat geolujitetun kiviainespilariperustuksen toimintaan, 

 millaisia ovat geolujitetun kiviainespilariperustuksen mahdolliset käyttökohteet, 

 miten geolujitettu kiviainespilari mitoitetaan, ja  

 miten eurokoodin ja sen kansallisten liitteiden mitoitusohjeita tulisi käyttää raken-

teen mitoituksessa. 

Työssä ei pyritä vastaamaan siihen, onko geolujitettu kiviainespilariperustus kilpailuky-

kyinen perustamistapa suomessa nykyisin käytettäviin perustustapoihin verrattuna. Työn 

tarkoitus on pikemminkin esitellä menetelmää ja tarkastella sen soveltuvuutta erilaisissa 

suomessa tyypillisesti esiintyvissä pohjaolosuhteissa karkealla tasolla. Kannattavuuden 

vertailuun tarvittaisiin tarkkoja määrä- ja kustannustietoja, ja vertailu onkin järkevämpää 

tehdä tapauskohtaisesti. 

Dlomityön tavoitteena on esitellä geolujitetun kiviainespilariperustuksen toimintatapaa 

sekä mitoitusmenetelmää. Työn tärkein tavoite on tutkia, mitkä ovat menetelmän hyö-

dyntämismahdollisuudet suomalaisissa maaperäolosuhteissa, ja voidaanko rakenteen 

suunnittelussa soveltaa suomalaisia mitoituskäytäntöjä. Yleisimmin käytetyn mitoitus-

menetelmän tarkastelun lisäksi diplomityössä pyritään myös tunnistamaan geotekstiilin 

asennusvaurion syntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä asennusvaurion merkitystä raken-

teen kestävyyteen ja sitä kautta myös tuomaan esille asennusvaurioitumisen tutkimisen ja 

arvioinnin tärkeyttä. 

Työn sisältöä on rajattu seuraavasti:  

Diplomityössä käsitellään ainoastaan sellaisia geolujitettuja kiviainespilareita, jotka tu-

keutuvat kärjellään tiiviiseen maapohjaan tukipaalun tavoin, ja jotka asennetaan syrjäy-

tysmenetelmällä asennusputkea käyttäen. Pilarin täyttömateriaalilla tarkoitetaan routima-

tonta kiviainesta. Työssä ei käsitellä pilarin asentamisesta maaperään aiheutuneita vaiku-

tuksia, kuten tärinää, siirtymiä ja maaperän häiriintymistä. Esimerkeissä on käytetty 

HUESKER gmbh:n valmistamaa 800 mm halkaisijaista, saumatonta Ringtrac geolujite-

sukkaa. Valmistajalla on valikoimassaan useita vaihtoehtoisia tuotteita, joiden ominai-

suudet kuten halkaisija, lujuus ja valmistusmateriaali saattavat poiketa esimerkeissä käy-

tetystä materiaalista.  
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Diplomityössä ei käsitellä geolujitteen käyttöä pH-arvoltaan valmistajan suositusta hap-

pamammassa tai emäksisemmässä ympäristössä, tai ympäristössä jossa esiintyy sivu-

tuote- ja jätemateriaaleja tai sulfidipitoisia savia. Valmistajan mukaan geolujitteesta ei 

liukene haitallisia aineita maaperään tai pohjaveteen lujitteen käyttöympäristön pH-arvon 

ollessa lähellä neutraalia (4 < pH < 9), eikä geolujitteen ympäristövaikutuksia tästä syystä 

käsitellä muuten kuin yleisellä tasolla.  

Geolujitetun kiviainespilarirakenteen mitoituksessa keskitytään diplomityön osalta vain 

itse geolujitettujen kiviainespilareiden mitoitukseen. Työssä ei tehdä rakenteen vakavuus-

laskentaa, vaan ainoastaan vakavuuslaskennan teoria esitetään. Diplomityössä ei myös-

kään käsitellä pilareiden yläpäässä olevan vaakasuuntaisen geolujitteen mitoitusta. Vaa-

kasuuntaisen geolujitteen kestävyyden kannalta määräävin tilanne on useimmiten raken-

teen vakavuus, ja tästä syystä mitoitus tehdään useimmiten rakenteen vakavuuslaskennan 

yhteydessä vakavuuslaskentaohjelmalla. 

1.3 Työn rakenne 

Työ koostuu teoriaosasta, tutkimusosasta sekä tulosten käsittelyosasta, suositelluista jat-

kotoimenpiteistä sekä yhteenveto- ja johtopäätösosasta. Teoriaosassa esitellään eri kirjal-

lisuuslähteistä hankittua tietoa geolujitetun kiviainespilarin historiasta, toimintatavasta ja 

käyttösovelluksista. Siinä käsitellään myös geolujitetun kiviainespilarin yleisimmin käy-

tettyä mitoitusmenetelmää, sekä suunnittelussa tarvittavia lähtötietoja. 

Tutkimusosassa geolujitettua kiviainespilariperustusta tarkastellaan laskennallisesti eri 

menetelmillä. Laskennallinen tarkastelu tehtiin excel-pohjaisella analyyttisellä lasken-

nalla sekä Plaxis 3D elementtimenetelmällä, ja saatuja tuloksia verrattiin saksalaisen geo-

lujitevalmistaja HUESKERin ohjelmalla saatuihin tuloksiin.  

Laskennallisen tarkastelun tavoitteena oli erilaisten laskentamenetelmien vertailu, euro-

koodin mukaisten DA2* ja DA3 mitoitusmenetelmien vertailu, sekä rakenteen toiminnan 

vertailu erilaisissa pohjaolosuhteissa. Elementtimenetelmään perustuvalla Plaxis 3D- oh-

jelmalla tutkittiin edellä mainittujen lisäksi rakenteen mallintamistapojen vaikutusta ele-

menttimenetelmällä saataviin tuloksiin. Ensimmäinen kahdesta tutkittavasta mallinnusta-

vasta oli geolujitetun kiviainespilarin toiminnan mallintamisessa yleisesti käytetty 

UnitCell –menetelmä, joka koostuu yhdestä pilarista ja pilaria ympäröivästä maa-ainek-

sesta. Toinen mallinnustapa oli seitsemän pilarin muodostama pilariryhmä.  

Tulosten käsittelyosassa käydään läpi tutkimusosassa tehtyjen laskennallisten tarkastelui-

den tulokset. Osiossa pohditaan myös laskentamenetelmien välisiä eroavaisuuksia sekä 

vahvuuksia ja heikkouksia. Käsittelyosassa on esitetty myös laskennassa mahdollisesti 

esiintyviä virheitä sekä niiden vaikutusta saatuihin tuloksiin. 
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Suositeltuja jatkotoimenpiteitä käsittelevässä osiossa esitetään ehdotuksia siitä, mitä geo-

lujitettujen kiviainespilareiden ominaisuuksia tulisi jatkossa tutkia, jotta menetelmän toi-

minnasta saataisiin lisää tietoa ja se voitaisiin mahdollisesti ottaa käyttöön Suomessa. 

Yhteenveto ja johtopäätökset -osiossa esitetään tutkimuksen yhteenveto, sekä kaikkien 

aikaisempien osioiden pohjalta tehdyt johtopäätökset. 
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2. GEOLUJITETTUJEN KIVIAINESPILAREIDEN 

KÄYTTÖ POHJANVAHVISTUKSESSA 

2.1 Tausta 

Kiviainespilareita, kuten sorapilareita on eräiden lähteiden mukaan käytetty pohjanvah-

vistuksessa ensimmäisen kerran Ranskassa jo 1830-luvulla, mutta niiden käyttö alkoi kui-

tenkin yleistymään vasta huomattavasti myöhemmin, 1950-luvun aikana. Kiviainespila-

rimenetelmää käytetään pohjanvahvistuksessa edelleen, mutta Suomessa menetelmää ei 

ole suuremmin omaksuttu käyttöön. Kiviainespilareiden merkittävimpänä heikkoutena 

voidaan pitää sitä, että pysyäkseen koossa ympäröivän maa-aineksen tulee tukea pilareita 

vaakasuunnassa. Heikkojen maakerrosten kyky tukea pilareita on kuitenkin hyvin vähäi-

nen, ja kiviainespilarille sallittavan maksimikuorman voidaan sanoa noudattavan teoreet-

tisesti kaavaa q ≈ 8 * cu. Tästä johtuen esimerkiksi alhaisen leikkauslujuuden omaavilla 

paksuilla savikoilla saavutettava kantavuuden paraneminen jää tavanomaisilla kiviaines-

pilareilla hyvin vähäiseksi. (Alexiew et al. 2012; Rajagopal & Mohapatra 2016) 

Geotekstiilien käyttö maan lujittamistarkoitukseen alkoi hieman kiviainespilareiden 

yleistymisen jälkeen 1960-luvulla, mutta vasta hieman ennen 1990-luvun alkua esitettiin 

ensimmäisen kerran teoria kiviainespilarin ”kapseloimisesta” geolujitteen sisään, jolloin 

geolujite tarjoaisi vaakasuuntaista tukea pilarille ja mahdollistaisi siten kiviainespilarei-

den käytön aikaisempaa heikommissa maaperäolosuhteissa (Yoo et al. 2015). Ensimmäi-

sen mitoitusmenetelmän kehittäjänä pidetään Belgialaista Willam Frans Van Impeä, 

jonka kehittämä mitoitusmenetelmä perustui pelkästään murtorajatilamitoitukseen (Van 

Impe 1989). Vuonna 1994 saksalainen urakoitsija Möbius alkoi kehittää menetelmää yh-

dessä suunnittelutoimisto Kempfert + Partnerin ja geosynteetti-valmistaja HUESKER 

gmbh:n kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt ensimmäinen geolujitettujen kiviainespi-

lareiden avulla toteutettu todellinen pohjanvahvistusprojekti, joka käynnistyi Saksassa 

vuonna 1995. (Alexiew et al. 2012) Tätä aikaisemmin menetelmää oli testattu vain pie-

nillä koealueilla (Alexiew & Raithel 2015). 

Pilottihankkeen kohteena oli Hampurin kaupungissa, Waltershof-nimisellä alueella sijait-

sevan satamaan johtavan rautatiepenkereen levennys. Levennys sijaitsi 5…6 m paksui-

sella savikolla, ja olemassa oleva penger oli painunut pahimmillaan jopa 1,5 m. Rakenta-

mishetkellä geolujitetuille kiviainespilareille (Engl. Geotextile-Encased Column tai 

Geosyntethic-Encased Column, lyh. GEC) ei ollut olemassa käyttörajatilaan perustuvia 

mitoitusmenetelmiä, vaan mitoitus tehtiin kiviainespilarin mitoitusta hyödyntäen, ja ele-

menttimenetelmää (Finite Element Method, FEM) käytettiin geolujitteen käyttäytymisen 

ja käyttörajatilan mallintamiseen. Pilottihankkeessa käytetyt pilarit olivat halkaisijaltaan 
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1,54 metriä, ja niissä käytettiin tehdassaumattua HUESKERin gmbh:n valmistamaa 

Comtrac 200/500 B 30 geokomposiittivalmistetta. (Alexiew & Raithel 2015). 

Pilottihankkeesta saadut kokemukset olivat hyviä, ja saatujen kokemusten perusteella 

geolujitettuja kiviainespilareita kehitettiin edelleen niin mitoituksen kuin työtekniikankin 

osalta. Saatujen kokemusten perusteella valmistettavien pilareiden koko todettiin liian 

suureksi, pilareiden halkaisijaa päätettiin pienentää 0,4 – 1,0 metriin. Geolujitteiden val-

mistusteknologian kehittyessä saumattomien geolujitesukkien valmistaminen tuli mah-

dolliseksi.  Saumattomuus helpottaa mitoitusta sekä mahdollistaa suurempia käyttöasteita 

tehdassaumattuihin lujitesukkiin nähden, jolloin pilareiden pinta-alasuhdetta ympäröi-

vään maahan oli mahdollista pienentää. Nykyisen mitoitusmenetelmän mukaan suositel-

tava pinta-alasuhde pilareille on 10 – 20 %.  (Alexiew & Raithel 2015) 

Nykyiselleen kehitetty mitoitusmenetelmä on esitetty Saksan kansallisessa mitoitusstan-

dardissa EBGEO 2010, ja geolujitettujen kiviainespilareiden mitoituksessa kyseinen me-

netelmä on selkeästi eniten käytetty. Myös geolujitevalmistaja HUESKERin mitoitusoh-

jelma perustuu EBGEO 2010 julkaisuun, ja menetelmän on hyväksynyt käyttöön mm. 

Saksan liittovaltion rautatieviranomainen, Eisenbahn-Bundesamt (EBA) (Application for 

approval of "Geotextile-Encased Column" (GEC) foundation system, 2015). 

 

Kuva 1. Maahan asennettu geolujitettu kiviainespilari (HUESKER 

Geosyntethics GmbH, 2017). 

Pilottihankkeen jälkeen geolujitettuja kiviainespilareita on käytetty kymmenissä koh-

teissa mm. Saksassa, Brasiliassa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Sen sijaan Suomessa ei tiet-

tävästi ole aikaisemmin käytetty geolujitettuja kiviainespilareita pohjanvahvistuksessa. 

Eräs tähän mennessä merkittävimmistä rakennuskohteista on Hampurissa sijaitsevan Air-

bus –lentokonevalmistajan tehdasalueen laajennus, jossa yli 160 ha Elbe-joen liejuista 
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tulva-aluetta saatiin rakennuskäyttöön rakentamalla alueen ympärille geolujitettujen ki-

viainespilareiden varaan perustettu 2,4 km pitkä patopenger. Rakennustyöt sijoittuivat 

vuosille 2001-2002, jonka aikana alueelle asennettiin yli 60 000 kappaletta geolujitettuja 

kiviainespilareita.  Lähimpänä Suomea sijaitseva geolujitettujen kiviainespilareiden käyt-

tökohde on tiettävästi Ruotsissa, jossa menetelmää käytettiin yhtenä osana vuosina 2001-

2002 rakennetun Botniabanan –rautatieyhteyden pohjanvahvistusmenetelmiä. 

2.2 Menetelmän toiminta ja sovellukset 

2.2.1 Geolujitetun kiviainespilariperustuksen rakentaminen 

Geolujitettuja kiviainespilareita asentamisessa käytettäviä menetelmiä on kaksi; syrjäy-

tysmenetelmä sekä kaivumenetelmä. Syrjäytysmenetelmässä (kuvat 2a, 2b ja 2c) sisähal-

kaisijaltaan geolujitesukan halkaisijan kokoinen, alapäästään suljettu, teräksinen asennus-

putki asennetaan maahan täryttämällä. Menetelmän nimen mukaisesti putki syrjäyttää 

maa-aineksen tunkeutuessaan maahan, jolloin asennusputki jää sisältä tyhjäksi. 

 

Kuva 2. a. b. & c. (vasemmalta oikealle) Syrjäytysmenetelmällä asen-

nettava geolujitettu kiviainespilari (Application for approval of "Geo-

textile-Encased Column" (GEC) foundation system, 2015). 

 Putken alapää ulotetaan tiiviiseen maapohjaan (kts. kuva 2a). Putken alapää voidaan sul-

kea putkeen kiinnitettävillä saranallisilla läpillä, tai vaihtoehtoisesti lyöntipaalun kallio-

kärkeä muistuttavilla kartiomaisilla pohjalevyillä. Asennusputken ollessa paikallaan put-

keen asennetaan Ringtrac geolujitesukka tai sitä vastaava tuote, joka täytetään kitka-

maalla kuvan 2b mukaisesti.  Täytössä voidaan käyttää apuna täyttösuppiloa, joka ohjaa 

maa-aineksen asennusputken sisälle. Ringtrac-geolujite toimitettaan jatkuvaksi ommel-

tuna ja jatkuvana, yleisimmin noin 300 metrin mittaisena rullana, ja lujite katkaistaan 
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halutun mittaisiksi osiksi vasta työmaalla. Lujitesukka voidaan ommella pohjastaan um-

peen, mutta myös pohjasta avoimia lujitesukkia käytetään. 

Kuvan 2c mukaisesti asennusputki poistetaan geolujitetun kiviainespilarin ympäriltä 

täryttämällä ja nostamalla putkea saman aikaisesti, jolloin asennusputken pohjaluukku 

aukeaa ja itse pilari jää maahan asennusputken noustessa ylös. Jos käytetään irrallista 

pohjalevyä, levyn tulee irrota asennusputkea nostettaessa ja jäädä geolujitetun kiviaines-

pilarin alapäähän pysyväksi osaksi pilaria. Tärinän vaikutuksesta pilarin täyttömateriaali 

tiivistyy. Myös ns. vibrotiivistysmenetelmää voidaan käyttää asennuksessa, mutta mene-

telmä ei ole perinteinen syrjäytysmenetelmä, eikä soveltuvaa kalustoa juuri löydy Suo-

mesta. Tavanomainen syrjäytysmenetelmä on geolujitetuilla kiviainespilareilla yleisim-

min käytetty asennusmenetelmä (Alexiew et al. 2012). 

Kuvissa 3a, 3b, 3c ja 3d on esitetty kaivumenetelmällä asennettavan geolujitetun kiviai-

nespilarin rakennusvaiheet. 

 

Kuva 3. a. b. c. & d. (vasemmalta oikealle)  Kaivumenetelmällä asen-

nettava geolujitettu kiviainespilari (Application for approval of "Geo-

textile-Encased Column" (GEC) foundation system, 2015). 

Kaivumenetelmässä asennusputkena käytetään kantavan maapohjaan ulottuva, molem-

mista päistä avointa teräsputkea (kuva 3a). Koska putki on avoin, se täytyy tyhjentää en-

nen geolujitteen asentamista esimerkiksi auger-kairalla (kuva 3b). Putken tyhjentämisen 

jälkeen geolujitesukka ja täyttömateriaali asennetaan asennusputkeen kuten syrjäytysme-

netelmässä kuvan 3c mukaisesti ja asennusputki poistetaan täryttämällä ja nostamalla 

asennusputkea samanaikaisesti (kuva 3d). Kaivumenetelmässä voidaan käyttää hieman 

syrjäytysmenetelmää pienempää asennusputkea, sillä pilarin täytyy laajentua suhteessa 

enemmän vastaavan vaakasuuntaisen maanpaineen aikaansaamiseksi.   
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Geoluljitettuja kiviainespilareita voidaan asentaa tavallisella paalutuskoneella sekä nos-

turikalustolla. Asennettavien pilareiden pituus ja halkaisija riippuvat paljon käytettävästä 

kalustosta sekä työputkesta. Yleistettynä syrjäytysmenetelmää käytetään heikommassa 

pohjamaassa ja pienemmillä paaluilla, kun taas kaivumenetelmää käytetään suurempien 

pilareiden asentamiseen, ja sitä voidaan tehdä myös hieman kovempaan pohjamaahan. 

Syrjäytysmenetelmällä asennettavien pilareiden halkaisijan ylärajana voidaan pitää 800 

millimetriä, ja vastaavasti alle 800 millimetrin pilareita ei yleensä asenneta kaivumene-

telmällä. Syrjäytysmenetelmän etuna kaivumenetelmään verrattuna on työvaiheiden pie-

nemmästä määrästä johtuva nopeampi asennus sekä pilaria ympäröivän syrjäytetyn maa-

aineksen mahdollinen tiivistyminen, joka parantaa pilariin kohdistuvaa vaakasuuntaista 

tukea. Syrjäytysmenetelmällä ei myöskään synny lainkaan kaivettavaa tai poiskuljetetta-

vaa maa-ainesta, mikä tekee siitä kaivumenetelmää massatalouden näkökulmasta talou-

dellisemman vaihtoehdon. (Raithel & Kirchner 2008) Syrjäytysmenetelmä saattaa kui-

tenkin myös häiritä ympäröivää maa-ainesta kaivumenetelmää enemmän. 

Yleisimmin pilareissa käytetty täyttömateriaali on hiekka, mutta käyttötarkoitukseen so-

veltuu myös sora ja murskattu kiviaines, ja teoriassa mikä tahansa routimaton kitkamaa. 

Saksassa täyttömateriaaliksi voidaan erityistapauksessa hyväksyä jopa 10 % silttipitoi-

suuden omaavia maa-aineksia (Application for approval of "Geotextile-Encased Column" 

(GEC) foundation system, 2015). Täyttömateriaalin valinnassa tulee huomioida materi-

aalin vaikutus muun muassa geolujitteeseen syntyvän asennusvaurion määrään. Täyttö-

materiaalin valintaan vaikuttavia tekijöitä on esitetty diplomityön luvussa 2.2.4. 

Geolujitettujen kiviainespilareiden asentamisen jälkeen pilareiden yläpäiden mahdolliset 

korkeuserot voidaan tasoittaa katkaisemalla pilarit sopivan mittaisiksi. Lujitemateriaalin 

katkaisemiseen suositellaan käytettäväksi kuumaa puukkoa tai veistä, jotta katkaistu pää 

pysyy siistinä eikä lähde purkautumaan (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017). Pila-

reiden yläpää peitetään hienorakeisella suojaavalla kitkamaakerroksella, useimmiten hie-

kalla, jonka päälle asennetaan vaakasuuntainen geolujite, jonka tarkoitus on siirtää raken-

teen kuormitusta pilareille. HUESKER käyttää kohteissaan vaakasuuntaisena lujitteena 

Stabilenka-geolujitetta. Lujitekankaan saumat limitetään toistensa päälle. Usein lujitetta 

käytetään useampia kerroksia, ja jos lujitteen kestävyys ei ole saman suuruinen molem-

missa suunnissa, lujitteet asennetaan 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden. Vaakasuuntai-

sen lujitteen päälle asennetaan suojaava maa-aineskerros, jonka päälle itse pengermateri-

aali läjitetään. Käytettäessä useampaa päällekkäistä geolujitetta voidaan maa-ainesta lait-

taa myös geolujitteiden väliin parantamaan lujitteiden välistä kitkaa ja suojaamaan geo-

lujitteita. 

Kuormaa kasvatettaessa pilareita ympäröivä koheesiomaa konsolidoituu, jolloin sen sul-

jettu leikkauslujuus kasvaa. Rakenteen painumista voidaan nopeuttaa kuormittamalla 

pengertä painopenkereellä. Rakenne on valmis, kun vaadittu painuma- ja konsolidaatio-

aste saavutettu. 
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Jos rakennettava penger on korkea, voidaan penkereen rakentaminen joutua huokosveden 

ylipaineen liiallisen kasvun vuoksi ja rakenteen kokonaisvakavuuden säilyttämiseksi ja-

kamaan useampaan osaan, eli kuormitusportaaseen joiden välillä maan annetaan ylikon-

solidoitua ja rakenteen painua. Eräässä koekuormituskokeessa painumisaikaa ja huokos-

veden ylipainetta pyrittiin vähentämään samanaikaisesti helpottamalla huokosveden yli-

paineen purkautumista  maakerroksista asentamalla pystysalaojina toimivien pilareiden 

väliin tavanomaisia pystysalaojia (Raithel et al. 2012).  Pystysalaojituksen hyöty suh-

teessa kustannuksiin voi kuitenkin jäädä vähäiseksi, ja saavutettu hyöty on sitä vähäi-

sempi mitä lähempänä pilarit ovat toisiaan.  

Geolujitettuja kiviainespilareita voidaan hyödyntää myös vesirakentamisessa, esimer-

kiksi veteen tehtävän täytön perustamisessa (Alexiew et al. 2012). Menetelmä soveltuu 

myös melko syvien vesialueiden pohjanvahvistukseen. Syvässä vedessä vesialueen poh-

jaan asennetaan täryttämällä pitkä alapäästään tulpattu asennusputki, joka ylettyy veden 

pinnalta tiiviiseen maakerrokseen saakka. Geolujitesukan yläpää kiinnitetään erilliseen 

täyttösuppiloon, joka lasketaan asennusputken sisälle. Täyttösuppilon alapään tulee ulot-

tua hieman vesialueen pohjan yläpuolelle. Geolujite lasketaan täyttöputkeen, ja pilari täy-

tetään täyttösuppiloa pitkin. Kun pilari on täytetty, geolujite irrotetaan täyttöputkesta, 

täyttöputki nostetaan ulos asennusputkesta ja asennusputki poistetaan täryttämällä. Geo-

lujitteiden yläpäät tasoitetaan suojaavalla kitkamaakerroksella, esimerkiksi hiekalla, 

jonka päälle asennetaan vaakasuuntainen geolujite. Vaakasuuntaisen geolujitteen päälle 

asennetaan lujitetta suojaava kitkamaakerros, jonka päälle varsinainen täyttö voidaan ra-

kentaa. 

Teoriassa geolujitettujen kiviainespilareiden käytöllä voidaan korvata kallis ruoppaus ja 

massanvaihto, jolloin maarakennusvaiheen kustannukset pienenevät. Käytännössä mene-

telmän toteutuksessa on kuitenkin useita haasteita, eikä sitä ole käytetty laajalti: menetel-

mässä on toteutuksen ja laadunvarmistuksen kannalta haastavia työvaiheita, kuten geolu-

jitteen asettaminen asennusputken sisälle ja lujitteen irrottaminen täyttösuppilosta veden 

alla. Useimmat työvaiheet vaativat lisäksi työskentelyä lautalta, ja vaakasuuntaisen geo-

lujite kankaan asennustyö on tehtävä vedenalaisena, mikä on kallista ja hankalaa same-

assa ja sekoittuneessa pohjavedessä. 

Suomessa vesialueelle tehdyille täytölle rakennetut rakennukset perustetaan usein pora-

paalujen varaan. Jos täyttö on perustettu geolujitetuilla kiviainespilareilla, joudutaan po-

rapaalut asentamaan vaakasuuntaisen geolujitteen läpi. Paalujen synnyttämien reikien 

vaikutusten huomioiminen vaakasuuntaisen geolujitteen kestävyydessä on vaikeaa. Tästä 

syystä menetelmän soveltuvuus tulisi harkita tarkkaan tapauskohtaisesti. 
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2.2.2 Rakennuspaikalta vaaditut ominaisuudet 

Geolujitteen valmistajan HUESKERin mukaan geolujitetut kiviainespilarit soveltuvat hy-

vin heikkoihin pohjaolosuhteisiin. Valmistajan mukaan pehmeän maakerroksen vähim-

mäispaksuuden tulisi kuitenkin olla n. 5 metriä, jotta menetelmä olisi kilpailukykyinen 

muihin pohjanvahvistusmenetelmiin nähden (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017). 

Vastaavaa kustannustietoa muihin pohjanvahvistusmenetelmiin verrattuna ei kuitenkaan 

ole vielä saatavissa Suomesta.  

Riittävät pohjatutkimukset ovat välttämättömiä geolujitettujen kiviainespilareiden suun-

nittelulle sekä toteutukselle. Maaperän ominaisuuksista tulisi selvittää ainakin seuraavat: 

 Maakerrosrajat, 

 pohjavesiolosuhteet (pohjaveden pinnan korkeus, orsivesi ja paineellisen pohja-

veden esiintyminen), 

 tarvittavat lujuusparametrit. 

Pohjanvahvistuskohteessa, jossa suunnitellaan käytettävän geolujitettuja kiviainespila-

reita, rakennuskohteen maaperän ominaisuuksille on syytä asetta joitakin vähimmäisvaa-

timuksia, jotta menetelmän käyttö olisi mielekästä. Esimerkiksi Saksan kansallinen rau-

tatieviranomainen Einbahn-Bundesamt (EBA) on esittänyt geolujitettujen kiviainespila-

reiden hyväksymistodistuksessaan, että käytettäessä menetelmää rautatieympäristössä ra-

kennuskohteen maaperän tulisi täyttää seuraavat ehdot: 

 Pehmeän maakerroksen leikkauslujuus cu ≥ 3 kN/m2 ja kokoonpuristuvuusmo-

duuli Es ≥ 0,3 MN/m2, 

 pehmeän maakerroksen paksuus rajoittuu siten, että geolujitetun kiviainespilarin 

enimmäispituus lmax on: 

a. 0,6 m halkaisijaiselle pilarille lmax ≤ 20 m 

b. 0,8 m halkaisijaiselle pilarille lmax ≤ 25 m, 

 geolujitetun kiviainespilarin alapään tulee ulottua pohjamaahan jonka kokoonpu-

ristuvuusmoduuli Es  ≥ 10,0 MN/m2 ja tehokas kitkakulma φ’ ≥ 30°. 

Lisäksi tulee huomioida asennusmenetelmän aiheuttamat rajoitukset: Jos rakennuskoh-

teen pintamaa muodostuu paksusta ja/tai karkearakeisesta täyttökerroksesta, saattaa syr-

jäytysmenetelmällä asennettavien geolujitettujen kiviainespilareiden asennus olla hanka-

laa. Myös pohjamaakerroksen yläpinnan voimakas kaltevuus saattaa hankaloittaa pilarei-

den asennusta. 

Voimakkaasti vaihtelevat maakerrospaksuudet aiheuttavat vaihtelua asennettujen pilarei-

den pituudessa, ja siten myös painumien suuruudessa sekä painumanopeudessa. Raken-

teen sisäiset painumaerot on otettava huomioon esikuormituksessa sekä penkereen raken-

tamisessa. 
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2.2.3 Rakenteen toimintaperiaate 

Lujitemaarakenteen mitoitus perustuu lujitteen lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksiin, 

maa-aineksen kykyyn ottaa vastaan vaakasuuntaista jännitystä sekä pilarin täyttömateri-

aalin kykyyn siirtää pystysuuntaisia kuormia kantavaan maaperään. Monet geolujitetulle 

kiviainespilarirakenteelle ominaiset piirteet perustuvat pilareiden ja ympäröivän maa-ai-

neksen toimintaan itsesäätelevänä kokonaisuutena, eikä yksittäinen pilari välttämättä 

käyttäydy kaikissa tilanteissa oletetulla tavalla. Tästä syystä yksittäisen pilarin sijaan tu-

lisi geolujitettuja kiviainespilareita tarkastella aina ryhmänä.  

Geolujitetun kiviainespilariperustuksen  eri osat on esitetty kuvassa 4 (EBGEO 2010, in: 

2011): 

 

Kuva 4. Geolujitettu kiviainespilariperustus pääpiirteittäin (EBGEO 

2010, in: 2011). 

1. Penger 

2. Vahvistettava maakerros 

3. Kantava pohjamaa 

4. Pilari-ryhmä 

5. Pilarin täyttömateriaali 

6. Geolujitesukka 

7. Vaakasuuntainen geolujite 

8. Pilareiden yläpään taso 

Pilarin täyttömateriaalin pääasiallinen tarkoitus on siirtää yläpuolelta tuleva pystysuun-

tainen jännitys tiiviiseen maapohjaan, ja toissijainen tehtävä on toimia koheesiomaata sa-

laojittavana rakenteena. Ympäröivän pehmeän maa-aineksen pääasiallinen tehtävä on tar-

jota pilarille vaakasuuntaista tukea sekä kantaa pienempi osa kitkamaapenkereen pysty-

suuntaisesta kuormasta. Geolujitesukan pääasiallinen tehtävä on vastaanottaa pilarin vaa-

kasuuntaisia voimia, ja toissijainen tehtävä on toimia suodatinrakenteena pilarin ja peh-

meän maa-aineksen välillä. 
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Kuormituksen alussa penkereen aiheuttama kuorma kohdistuu tasaisesti pilarin kitkamaa-

täytteeseen sekä pilaria ympäröivään maa-ainekseen. Pilarin täyttömateriaalin oletetaan 

tiivistyvän pilarin asennusvaiheessa niin tiiviiksi, ettei se juurikaan painu kuormituksen 

vaikutuksesta. Pilaria ympäröivä maa sen sijaan saattaa ominaisuuksista riippuen painua 

huomattavasti jo vähäisen kuormituksen vaikutuksesta. Kuormituksen kasvaessa pilareita 

ympäröivä pehmeä maa-aines painuu, jolloin pilarin ja sitä ympäröivän maan välille syn-

tyy painumaero. Syntyneen painumaeron vuoksi pilareiden yläpään tasolle asennettu vaa-

kasuuntainen geolujite venyy, ja siihen muodostuu vetojännitys. Vetojännityksen avulla 

osa pilareita ympäröivää maata kuormittavasta kuormasta siirtyy vaakasuuntaista geolu-

jitetta pitkin pilareille. Myös vaakasuuntaisen geolujitteen yläpuolella olevassa penger-

materiaalissa syntyy painumaeroja pilarin ja ympäröivän maan kohdalla, mikä saa aikaan 

pengermateriaalin holvautumisen (kuva 5). Holvautumisen ja vaakasuuntaisen geolujit-

teen toiminnan yhteisvaikutuksen seurauksena kuormitus ei jakaudu enää tasaisesti pila-

reiden ja ympäröivän maa-aineksen välillä, vaan suurempi osa kuormituksesta kohdistuu 

pilareiden yläpäähän ja maaperään kohdistuva voima pienenee.  

 

Kuva 5. Pengermateriaalin holvautuminen (van Eekelen, S J M et al. 

2013). 

Pilarin maa-ainekseen kohdistuva kuorma jakautuu maapartikkelien välillä pysty- ja vaa-

kasuuntaiseksi jännitykseksi. Vaakasuuntaisen jännityksen vaikutuksesta pilari pyrkii 

laajenemaan kehänsä suuntaisesti ulospäin, ja samanaikaisesti pilaria ympäröivän maan 

vaakasuuntainen maanpaine pyrkii vastustamaan pilarin laajenemista.  

Nesteessä jännitykset jakautuvat tasaisesti, mutta maa-aineksessa maapartikkelien väli-

nen kitka pienentää vaakasuuntaisen jännityksen suuruutta suhteessa pystysuuntaiseen 

jännitykseen. Mitä suurempi maa-aineksen tehokas kitkakulma on, sitä pienempi on vaa-

kasuuntainen jännitys, ja sitä vähemmän pilari tarvitsee vaakasuuntaista tukea ympä-

röivältä maa-ainekselta. Vastaavasti mitä heikompaa pilareita ympäröivä maaperä on, sitä 

vähemmän se pystyy vastustamaan pilarin vaakasuuntaista laajenemista, mikä on tavan-

omaisen kiviainespilarin suurin heikkous. 
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Kun pilari laajenee vaakasuunnassa, myös sitä ympäröivä geolujitesukka laajenee eli ve-

nyy, jolloin lujitteen kehän suuntainen, pilarin laajenemista vastustava kehäjännitys mo-

bilisoituu (kuva 6). 

 

Kuva 6. Geolujitetun kiviainespilariperustuksen periaatekuva (Ale-

xiew et al. 2012).  

 Laajeneva pilari syrjäyttää ympäröivää maa-ainesta saaden aikaan ympäröivässä maassa 

siirtymiä sekä maan tiivistymistä, minkä seurauksena pilarin laajenemista vastustava pas-

siivimaanpaine mobilisoituu ympäröivässä maa-aineksessa. (Raithel et al. 2012) 

Koska pilarin täyttömateriaali ei teoriassa tiivisty kuormituksen vaikutuksesta, sen tila-

vuuden oletetaan pysyvän samana, ja pilarin säteen suuntainen laajeneminen saa aikaan 

pilarin täyttömateriaalissa painuman. Pilarin täyttömateriaalin painuminen siirtää osan 

kuormitusta takaisin ympärillä olevaan maaperään, mikä aiheuttaa ympäröivässä maassa 

lisää kokoonpuristumista. Maan painuessa kuormatasapaino muuttuu jälleen ja kuormat 

siirtyvät pilarille. Pilari laajenee ja madaltuu kuorman vaikutuksesta, mutta pilarin laa-

jentuessa laajenemista vastustava kehäjännitys kasvaa vähentäen kuorman kasvun aiheut-

tamia muodonmuutoksia pilarissa.  

Kun tavoiteltu pengerkorkeus tai käyttöaste on saavutettu kuorma ei enää kasva, mutta 

rakenteen painuminen jatkuu. Aluksi painuminen on nopeampaa, mutta painuman kasva-

essa nopeus hidastuu ja pilarin laajeneminen vähenee. Rakenne säätelee kuormien jakau-

tumista maaperän ja pilareiden välillä ja rakenne painuu, kunnes geolujitteen kehäjännitys 

estää pilarin laajenemisen. Geolujitteen venymät ja jännitykset ovat yleensä suurimmil-

laan pilarin yläpäässä, jossa laajenemista vastustava vaakasuuntainen maanpaine on 

pieni.  

 Lopulta rakenne saavuttaa pysty- ja vaakasuuntaisten voimien suhteen voimatasapainon. 

Rakenteen maksimikantavuus eli maksimikäyttöaste saavutetaan tilanteessa, jossa geolu-

jitteen mitoituskestävyyttä vastaava kehäjännitys on mobilisoitunut täysin. Vaakasuun-
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nassa pilaria ympäröivän passiivimaanpaineen, geotekstiilin kehävoiman ja pystysuun-

taisen kuormituksen aiheuttaman vaakasuuntaisen kuormituksen komponentit ovat tasa-

painossa (kuva 7). 

 

Kuva 7. Geolujitetun kiviainespilarin rakenteen käyttäytyminen kuor-

mituksessa (Raithel & Kirchner 2008). 

Kuvassa esiintyvä termit poikkeavat hieman myöhemmin luvussa 3.2.1 esitetyistä ter-

meistä, sillä kuvan 7 termit ovat englannin kielisestä julkaisusta. alaindeksi c (column) 

vastaa luvussa 3.2.1 esitettyä alaindeksiä p (pilari), ja alaindeksi s (soil) vastaa alaindek-

siä m (maa). Kuvassa σ0 on pilareiden yläpään tasolla vaikuttava kuorma, josta pilareihin 

kohdistuvaa pystysuuntaista osuutta kuvataan termillä σv,c ja ympäröivään maahan koh-

distuvaa osuutta kuormaa termillä σv,s. Termi σh,c kuvaa jännityksen σv,c aiheuttamaa vaa-

kasuuntaista jännitystä pilarissa, σh,s kuvaa ympäröivän maan pilariin kohdistamaa vaa-

kasuuntaista tukivoimaa ja σh,diff kuvaa näiden jännitysten välistä eroa jonka suuruinen on 

geolujitteen kehäjännitys. Mitat rc ja rgeo kuvaavat pilarin ja geolujitteen halkaisijaa, ja rE 

kuvaa kuorman vaikutusalueen AE halkaisijaa. Ac kuvaa vaakasuuntaista pinta-alaa. 

Tasapainotilassa rakenteen painuminen pysähtyy teoriassa tilanteeseen, jossa sekä pilarin 

että ympäröivän maan painumat ovat saman suuruisia eikä painumaeroja juuri ilmene. 

Käytännön tutkimuksissa on havaittu, ettei olettama pidä täysin paikkaansa, vaan ympä-

röivä maa painuu pilareita enemmän. Esimerkiksi Brasiliassa toteutetussa kenttäkokeessa 

ympäröivän maan painuma oli lähes 25 % suurempi kuin vastaava geolujitetun kiviaines-

pilarin painuma (Almeida et al. 2015). Alexiew & Raithel (2015) esittävät kuitenkin 

omassa tutkimuksessaan, että painumaero on yleensä kokonaispainumiin verrattuna 

melko pieni, ja siksi se on mitoituksen näkökulmasta hyväksyttävissä. 
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Tasapainotilassa merkittävä osa kitkamaapenkereen pystysuuntaisesta kuormituksesta 

siirtyy geolujitettua kiviainespilaria pitkin suoraan kantavaan maapohjaan, ja vain osa 

kuormituksesta kohdistuu pilareita ympäröivään pehmeään maakerrokseen. Pilareiden ja 

ympäröivän maa-aineksen välinen kuormituksen jakautumissuhde on painumien ja geo-

lujitteen venymän ohella yksi tärkeimmistä ratkaistavista muuttujista, jota mitoituksessa 

varioidaan. 

Geolujitetun kiviainespilariperustuksen kestävyys on kaikkien muiden rakenteiden tavoin 

rajallinen, ja kuormituksen kasvaessa liian suureksi rakenne sortuu. Geolujitetun kiviai-

nespilariperustuksen sortumista on tutkittu muun muassa pienoislaboratoriokokeilla sekä 

2D –ja 3D mallien avulla. Tutkimusten mukaan rakenteen yleisin sortumistapa on penger- 

ja pohjamaan liukupintaisen sortuman aiheuttama pilareiden ulospäin taipuminen (kuva 

8). (Chen et al. 2014) 

 

Kuva 8. Geolujitetun kiviainespilariperustuksen sortuminen (Chen et 

al. 2014). 

Tutkimuksen perusteella pengerluiskan alapäässä sijaitsevat pilarit ovat sortumiselle ris-

kialttiimpia, sillä niiden yläpäässä ympäröivän maa-aineksen synnyttämä vaakasuuntai-

nen tukivoima on vähäisintä. Sortumisen estämiseksi on suositeltavaa ulottaa geolujitettu 

kiviainespilariperustus hieman pengerluiskan ulkopuolelle. (Chen et al. 2014) Rakenne 

voi sortua myös esimerkiksi geolujitteen kehäjännityksen kasvaessa liian suureksi, jolloin 

pilarit laajenevat hallitsemattomasti vaakasuuntaisesti ja rakenteesta tulee epästabiili.  
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2.2.4 Rakenteen toimintaan ja kestävyyteen vaikuttava tekijät 

Geolujitetun kiviainespilarin toiminta perustuu pitkälti siihen, että rakenteen eri materi-

aalit toimivat yhdessä oletetulla tavalla. Jotta rakenne toimisi suunnitellusti, tulee käytet-

tävien materiaalien suhteen seuraavien ehtojen toteutua: 

 Pilareiden täyttömateriaali on hyvin vettä johtavaa kitkamaata, 

 holvautumisen aikaansaamiseksi pengermateriaalin tulee olla kitkamaata ja pen-

kereen riittävän korkea, 

 pilarin vaakasuuntainen laajeneminen on riittävä geolujitteen aktivoitumislaajen-

tumisen aikaansaamiseksi, 

 käytettävän asennusputken halkaisija saa olla enintään yhtä suuri kuin geolujite-

sukan halkaisija (syrjäytysmenetelmä). 

Edellä mainittujen lisäksi geolujitetun kiviainesperustuksen toimintaan vaikuttavat useat 

muuttujat, joihin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakenteen käyttäytymi-

seen. Kyseisiä muuttujia ja niiden vaikutuksia on listattu tässä luvussa. 

Geolujitteen ominaisuudet 

Geolujitteen ominaisuuksia muuttamalla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon geoluji-

tettu kiviainespilari laajenee ja painuu kuormituksen vaikutuksesta, ja paljonko se kestää 

kuormitusta. Pääasiassa vaikuttavia arvoja on kaksi; jäykkyys ja kestävyys.  

Kehän suuntainen jäykkyys (J) vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon geolujite venyy 

tietyn suuruisen kuormituksen vaikutuksesta. Toisin sanoen geolujitteen jäykkyys mää-

rittää sen, kuinka paljon pilarin tulee laajentua, jotta määrätty kehäjännitys saavutetaan. 

Mitä korkeampi geolujitteen jäykkyys on, sitä pienempiä ovat lujitteen venymät. Käytän-

nössä lujitteen jäykkyyden kasvattaminen tarkoittaa sitä, että pilarit ottavat vastaan suu-

remman osan rakenteen painosta pystysuuntaisten muodonmuutoksien ja painumien pie-

nentyessä. Valmistajan ilmoittama jäykkyys riippuu käytettävästä geolujitteesta, ja se on 

riippuvainen lujitteen venymän suuruudesta. Mitoituksessa käytetään useimmiten 5 % 

venymää vastaavaa jäykkyyden arvoa. 

Kestävyys puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka suureksi kehäjännitys voi kasvaa kuormi-

tuksessa lujitteen rikkoutumatta. Ringtrac- geolujitesukan kestävyys (R) ei ole sama kaik-

kiin suuntiin, vaan se on riippuvainen kuormitettavasta suunnasta. Rakenteen toimivuu-

den kannalta pilarin kehän suuntainen lyhytaikaisen kestävyyden ominaisarvo on merkit-

sevä, ja geolujitevalmistaja HUESKERin mukaan Ringtrac -geolujitesukassa kyseinen 

arvo vaihtelee geolujitteen tyypistä riippuen välillä 100-500 kN/m, kun taas pilarin pys-

tysuuntaisesti kestävyys on kaikissa valmistettavissa geolujitetyypeissä 100 kN/m. Ringt-

rac –geolujitesukat on nimetty siten, että nimen perässä olevat luvut kertovat geolujitteen 

lyhytaikaisen kestävyyden eri kuormitussuuntiin. Pystysuuntaisen kestävyyden arvo on 

ilmoitettu ensin, ja kehän suuntainen kestävyys tämän jälkeen.  
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Erilaisia geolujitetyyppejä ovat (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017): 

 Ringtrac 100/100 

 Ringtrac 100/200 

 Ringtrac 100/300 

 Ringtrac 100/400 

 Ringtrac 100/500 

Lyhytaikainen kestävyyden arvo ei huomioi kuormitusajan tai geolujitteen materiaaliker-

toimien vaikutusta. Geolujitesukan todellinen pitkäaikainen kestävyys onkin geolujit-

teelle ominaisesti huomattavan paljon lyhytaikaista kestävyyttä pienempi. Nyrkkisään-

tönä voidaan pitää, että pitkäaikainen kestävyyden arvo on noin neljäsosa lyhytaikaisesta 

kestävyydestä. 

Geolujitteen asennusvaurioituminen 

Geolujitetun kiviainespilarin asennusputki poistetaan maasta täryttämällä ja nostamalla 

putkea saman aikaisesti. Kyseisessä työvaiheessa geolujite on täyttömateriaalin ja asen-

nusputken välissä, jossa siihen kohdistuu voimakasta hankausta ja kulutusta. Geolujitetun 

kiviainespilarin yläpää altistuu asennusvauriota aiheuttaville voimille eniten, sillä se on 

asennusputken sisällä pisimpään. Myös pilarin kehän suuntaiset jännitykset ovat pilarin 

yläpäässä suurimmat, sillä ympäröivän maa-aineksen vaakasuuntainen tuki on maan pin-

nan tasolla vähäisin. Tästä syystä asennusvauriolla pilarin yläpäässä on erityisen merkit-

tävä rooli geolujitteen kestävyyden kannalta. 

Pilarin pituus ja halkaisija 

Mitä pienempi pilarin halkaisija on, sitä enemmän jännitystä siirtyy suhteessa geolujit-

teelle. Vastaavasti pilarin halkaisijan kasvaessa geolujitesukan tuoma hyöty pienenee ja 

suurempi osa pystysuuntaisesta jännityksestä siirtyy suoraan kantavaan maaperään pila-

rimateriaalia pitkin. 

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, asennusputken poistaminen aiheuttaa geolujitteeseen 

asennusvaurioita. Mitä pidemmän matkan putki kulkee pilarin ympärillä, sitä enemmän 

vaurioita syntyy, ja siksi geolujitetun kiviainespilarin pituus vaikuttaa suoraan geolujit-

teen asennusvaurion määrään. Pilarin pituuden kasvattaminen lisää asennusvaurion mää-

rää, ja vaurion määrä kasvaa pilarin yläpäässä enemmän suhteessa pilarin alapäähän. 

Pilareissa ja penkereessä käytettävä maa-aines 

Käytettävä pengermateriaalilla on suuri vaikutus painon jakautumiseen pilareiden ja niitä 

ympäröivän maa-aineksen välillä. Mitä suurempi kitkakulma pengermateriaalilla on, sitä 

paremmin kiviaines holvautuu ja paino jakautuu kiviainespilareille. Jos geolujitettujen 

kiviainespilareiden päälle pengerretty maa-aines holvautuu heikosti, penkereen painosta 

oletettua suurempi osa kohdistuu pilareiden sijaan pilareita ympäröivään maa-ainekseen. 
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Tämä aiheuttaa vaakasuuntaisen geolujitteen jännitysten sekä venymien kasvua, sekun-

dääripainuman eli viruman lisääntymistä sekä painumien epätasaisuuden kasvua. Seu-

rauksena on huonommin toimiva rakenne ja heikompi kokonaisvarmuus, tai jopa raken-

teen sortuminen. 

Geolujitetun kiviainespilarin täyttömateriaalina voidaan käyttää erilaisia kitkamaa-ainek-

sia, kuten hiekkaa, soraa ja mursketta. Täyttömateriaalin kitkakulman ja kokoonpuristu-

vuusmoduulin kasvattaminen parantavat rakenteen kantavuutta ja vähentävät painumia 

laskennan näkökulmasta. Käytännössä kitkakulman ja kokoonpuristuvuusmoduulin kas-

vattaminen tarkoittaa, että käytettävä kiviaines on kovaa, särmikästä ja sen raekokoja-

kauma sisältää myös suuria raekokoja. Parempi kiviaines aiheuttaakin usein geolujittee-

seen myös suurempia asennusvaurioita, ja esimerkiksi soran aiheuttama asennusvaurio 

on suurempi kuin hiekan, ja murskeen aiheuttama vaurio puolestaan suurempi kuin soran 

aiheuttama vaurio. 

 Geolujitetun kiviainespilarin vaurioituminen asennusvaiheessa on tärkeimpiä yksittäisiä 

geolujitteen kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä, joka huomioidaan mitoituksessa materi-

aaliosavarmuuskertoimella RFID. Pelkästään asennusvaurion aiheuttama vähennys saat-

taa pienentää geolujitteen mitoituslujuuden lähes puoleen, ja siksi on suositeltavaa suo-

rittaa ennakkoon tapauskohtaisia asennusvauriokokeita asennusvaurioiden vakavuuden 

selvittämiseksi. Laadunvalvontaa ja asennusvauriokokeen suoritusta käsitellään diplomi-

työn myöhemmässä vaiheessa. 

Pilarin täyttömateriaalin vedenläpäisevyyden tulee olla riittävä, jotta pilari toimisi pys-

tysalaojana ja nopeuttaisi koheesiomaan konsolidoitumista (Application for approval of 

"Geotextile-Encased Column" (GEC) foundation system, 2015). Pilarin toimiminen sala-

ojana saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia alueilla joilla esiintyy paineellista pohjavettä, 

koska tällöin pohjavesi pääsee purkautumaan pilaria pitkin aina maan pinnalle saakka. 

HUESKERin mukaan pohjaveden virtausta voidaan yrittää hallita käyttämällä pilarin 

täyttöön alkuvaiheessa hiekkaan sekoitettua bentoniittia, ja myös EBA on hyväksynyt 

kyseisen menetelmän (Application for approval of "Geotextile-Encased Column" (GEC) 

foundation system, 2015). Veden virtauksen rajoittaminen bentoniitilla haittaa kuitenkin 

myös huokosveden ylipaineen purkautumista ympäröivästä maa-aineksesta, millä puo-

lestaan on negatiivinen vaikutus rakenteen konsolidaationopainumien nopeuteen. 

Kemiallinen kestävyys ja ympäristövaikutukset 

Koska rakenne on suorassa kosketuksessa maaperässä olevan veden kanssa, ei käytettävä 

kiviaines saa sisältää veteen liukenevia haitta-aineita. HUESKERin valmistama Ringtrac 

geolujite on valmistettu polyesteristä (PST), ja sen valmistajan suosittelema käyttöalue 

on 4 < pH < 9.  
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Eri polymeerien kestävyyttä eri ympäristötekijöiden suhteen on kuvattu kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Polymeerien kestävyys eri ympäristötekijöiden suhteen (Geo-

lujitetut maarakenteet 2012). 

Kemiallinen kestävyys tulee ottaa huomioon silloin, jos geolujite on kosketuksissa hap-

pamiin tai emäksisiin sivutuote- tai jätemateriaaleihin, joiden pH –arvo voi olla huomat-

tavan korkea tai alhainen. Esimerkiksi betonimurske on emäksistä ja sen pH –arvo voi 

olla jopa 13-14, ja happamien sulfidisavien pH-arvo voi alittaa valmistajan ilmoittaman 

suositellun pH:n raja-arvon. Kemiallinen kestävyys voidaan joissakin tapauksissa ottaa 

huomioon oikealla geolujitteen materiaalivalinnalla, mutta normaalista poikkeava pH-

arvo vaikutta negatiivisesti geolujitteen kestävyyteen. Käyttöympäristön pH –arvon ylit-

täessä tai alittaessa suositellun raja arvon tulee geolujitteen soveltuvuus ja käytön turval-

lisuus varmistaa aina yhdessä geolujitteen valmistajan kanssa, sillä valmistajalla on usein 

tarkinta tietoa valmistamiensa materiaalien kemiallisesta kestävyydestä. Esimerkiksi po-

lyesterin kemialliselle kestävyydelle on esitetty geolujitetut maarakenteet (2012) julkai-

sussa joitakin näkemyksiä, mutta geolujitteen valmistajilla on usein laajempaa testausko-

kemusta omien materiaaliensa kemiallisesta kestävyydestä. 

2.2.5 Geolujitettujen kiviainespilarien edut ja rajoitteet 

Geolujitteesta ei liukene valmistajan mukaan haitta-aineita maaperään. Lisäksi geolujite-

tun kiviainespilariperustuksen rakentamisesta ei synny käytännössä lainkaan kaivumas-

soja, ja työmaan ulkopuolelta tuotavan kiviaineksen määrä on suhteessa pieni esimerkiksi 

massanvaihtoon. Menetelmästä ei synny myöskään porapaalutuksen ja pilaristabiloinnin 

tavoin käsiteltäviä vesiä, maa-aineksia tai poraussoijaa. Myöskään pilareissa ei käytetä 

maaperään liukenevia materiaaleja, kuten sementtiä tai kalkkia. Näistä syistä menetelmää 

voidaan pitää ympäristöystävällisenä. 
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Syrjäytysmenetelmällä asennettavat pilarit aiheuttavat ympäröivässä maaperässä välil-

listä huokosvedenpaineen kasvua, mutta useimmiten huokospaineen huippuarvot tasaan-

tuvat melko nopeasti. Pilareiden asentamisen jälkeen pengermateriaalin läjitys voidaan 

aloittaa lähes välittömästi, muutaman vuorokauden kuluttua asennuksesta, kun asennuk-

sesta aiheuttanut huokosveden ylipaine on tasaantunut (Application for approval of "Geo-

textile-Encased Column" (GEC) foundation system, 2015). 

Teräs- ja teräsbetonipaalujen pystysuuntaista kokoonpuristumista ei tarvitse huomioida 

mitoituksessa, mutta geolujitetun kiviainespilarin pystysuuntainen kokoonpuristuminen 

on sen sijaan huomattavasti tavanomaista paaluperustusta suurempaa; Geolujitteen, pila-

rin täyttömateriaalin ja maaperän ominaisuuksista riippuen painumat voivat olla jopa 

kymmenien senttimetrien suuruisia. Geolujitetut kiviainespilarit eivät ole paalujen tavoin 

jäykkiä rakenteita, ja menetelmä muistuttaakin tietyiltä osin huomattavan paljon stabi-

lointipilaria. Kuitenkin myös geolujitetun kiviainespilarin ja stabilointipilarin välillä on 

eroavaisuuksia. Geolujitetun kiviainespilarin kantavuus on yleisesti tavallista kiviaines-

pilaria sekä stabilointipilaria suurempi. Geolujitteen valmistajan mukaan menetelmä so-

veltuu hyvin myös heikkojen alueiden pohjanvahvistuksessa, ja tietojen mukaan mene-

telmää on käytetty jopa äärimmäisen alhaisen leikkauslujuuden omaavissa pohjamaissa 

(cu > 0,4 kN/m2) (Raithel et al. 2004). Rakennuskohteen maaperän suhteen on kuitenkin 

syytä noudattaa luvussa 2.2.2 esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Maaperän humuspitoi-

suus ei vaikuta geolujitteen ominaisuuksiin, ja teoriassa niitä voidaan rakentaa myös tur-

peeseen. Turve on kuitenkin rakennusmateriaalina haastava, ja siksi rakenteen toimintaa 

turpeisessa pohjamaassa on käsitelty tarkemmin työn laskentaosiossa.  

Koska pilarin täyttömateriaali on kitkamaata, sen lujuuden ei tarvitse kehittyä kuten sta-

bilointipilariperustuksissa. Myöskään esimerkiksi stabiloituvuuskokeen kaltaisia ennak-

kokokeita ei välttämättä tarvita, mutta jos asennusvaurioitumisen määrää ei voida arvi-

oida riittävän hyvin kokemusperäisesti tulee asennusvaurioitumisen vaikutuksen selvittä-

miseksi tehdä koepilareita (EBGEO 2010, in: 2011; Application for approval of "Geo-

textile-Encased Column" (GEC) foundation system, 2015). 

Vaikka suurehkot painumat ovat stabilointipilareiden tapaan ominaisia geolujitetulle ki-

viainespilarille, suuri osa primääripainumista saavutetaan valmistajan mukaan yleensä jo 

hyvin pian rakennusajan jälkeen, ja painumalaskennan avulla painumat voidaan huomi-

oida rakentamalla penger ylikorkeaksi. Rakentamisnopeutta rajoittaa kuitenkin pilaria 

ympäröivän koheesiomaakerroksen konsolidoitumisnopeus.  

Kiviainespilarin pystysalaojittavan vaikutuksen ansiosta konsolidaatiopainuma nopeu-

tuu. Etuna on myös esimerkiksi rakennusaikaisen huokosveden ylipaineen pieneneminen. 

Penkereen ollessa todella korkea ja lopullisen kuormituksen ollessa lähellä rakenteen 

maksimikuormitusta saatetaan rakentaminen joutua jakamaan esikuormituspenkereen ta-

voin useampaan rakennusvaiheeseen rakenteen kokonaisstabiliteetin säilymiseksi. Pri-

määripainuman lisäksi rakenteessa esiintyy aina myös sekundaaripainumaa eli virumaa, 
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jota esiintyy sekä ympäröivässä koheesiomaassa että geolujitteessa. Geolujitteen viruman 

määrään voidaan vaikuttaa lujitemateriaalin valinnalla, ja pitkän ajan seurantamittauk-

sissa on todistettu geolujitettujen kiviainespilareiden vähentävän myös ympäröivän ko-

heesiomaan viruman määrää. Lujittamattoman maan virumaan perustuvat laskentamene-

telmät antavat täten huomattavasti ylimitoitettuja tuloksia, ja tästä johtuen voidaan tulok-

set kertoa pienennyskertoimella 0,25…0,5. Toisin sanoen geolujitettujen kiviainespila-

reiden käyttö vähentää rakenteen virumispainumaa lujittamattomaan maahan nähden 

50…75%. Geolujitteen kuormitus-venymäkäyttäytymisen ymmärtäminen onkin avain-

asemassa optimaalisesti toimivan rakenteen suunnittelun kannalta. (Alexiew et al. 2012) 

Rakennusajan jälkeiset painumat ovat usein merkittävin geolujitettujen kiviainespilarei-

den käyttöä rajoittava tekijä. Tämän vuoksi menetelmä ei ole ensisijainen valinta korvaa-

maan paaluja jäykkien ja painumaherkkien rakennusten, kuten asuinrakennusten perus-

tuksissa. Sopivampi käyttökohde geolujitetuille kiviainespilareille ovat esimerkiksi 

väylä-, vesi- ja aluerakentamiskohteet. Geolujitettuja kiviainespilareita onkin käytetty 

historiansa aikana enimmäkseen tie- ja ratahankkeissa (Raithel & Kirchner 2008).  

2.3 Laatuvaatimukset ja laadunvalvonta 

2.3.1 Rakennusmateriaalit 

Kaikkien rakennusmateriaalien, kuten geolujitteen sekä murskattujen kiviainesten, tulee 

olla CE-merkittyjä niiltä osin kuin CE-merkintävelvoite niitä koskee. Materiaalien tarvit-

tavat minimivaatimukset ovat usein hanke- ja käyttökohdekohtaisia. Tässä luvussa on 

esitetty kirjallisuuslähteistä poimittuja vaatimuksia, joita voidaan pitää vähintäänkin viit-

teellisinä. 

Pilarin täyttömateriaali 

Geolujitetun kiviainespilarin täyttömateriaalina käytetyn kiviaineksen tulee EBGEO 

2010 julkaisun mukaan täyttää seuraavat vaatimukset (EBGEO 2010, in: 2011): 

 Tehokas kitkakulma 𝜑′𝑘 ≥ 30°  

 kokoonpuristuvuusmoduulin tulee olla vähintään kymmenkertainen ympäröivän 

maan puristuslujuuteen nähden, ES,Pilari > 10 * ES,Maa 

 vedenjohtavuuden tulee olla vähintään 𝑘𝑓 = 10−5𝑚/𝑠, mutta vähintään kaksi 

kertaluokkaa suurempi kuin ympäröivän pehmeän maakerroksen vedenjohtavuus, 

 tiivistyy vähintään keskitiiviiksi asennusputken tärinän vaikutuksesta. 

Muista vaatimuksista voidaan tarvittaessa sopia myös tapauskohtaisesti. 
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Geolujitesukka 

Ringtrac-geolujitesukat valmistetaan HUESKERin tehtaalla Saksassa, missä valmistusta 

valvotaan tarkasti. Valmiin tuotteen tulee saksalaisten vaatimusten mukaan täyttää seu-

raavat kriteerit (EBGEO 2010, in: 2011): 

 Sallittu poikkeama valmistetun geolujitesukan ilmoitetusta halkaisijasta Dgeo ± 1 

%, kuitenkin enintään ± 1 cm, 

 Pilarin asennushalkaisijan sallittu poikkeama pilarin halkaisijasta Dcolumn ± 0,5 %, 

mutta enintään ± 0,5 cm, 

 vedenjohtavuus yhtä suuri tai suurempi kuin pilarin täyttömateriaalilta vaadittu 

vedenjohtavuus, 

 pystysuuntainen (aksiaalinen) mitoituskestävyys 𝑅𝑝,𝑑 ≥ 20 𝑘𝑁/𝑚 ja lyhytaikai-

nen kestävyys 𝑅𝑝,𝑘0 ≥ 60 𝑘𝑁/𝑚, 

 kehän suuntainen (radiaalinen) mitoituskestävyys 𝑅𝑝,𝑑 ≥ 30 𝑘𝑁/𝑚 ja lyhytaikai-

nen kestävyys 𝑅𝑝,𝑘0 ≥ 80 𝑘𝑁/𝑚, 

 kehän suuntainen lujuus 𝐽 ≥ 700 𝑘𝑁/𝑚. 

EBA:n julkaisemassa menetelmän hyväksymistodistuksessa on esitetty lisäehtoja ja täs-

mennyksiä, joiden tulee täyttyä käytettäessä geolujitettuja kiviainespilareita rautatieym-

päristössä (Application for approval of "Geotextile-Encased Column" (GEC) foundation 

system, 2015): 

 Kehän suuntainen lujuus 𝐽 ≥ 700
𝑘𝑁

𝑚
≤ 𝐽 ≤ 5000

𝑘𝑁

𝑚
 

 Geolujitesukan halkaisijan valmistustoleranssi ± 0,5 cm 

 geolujitesukan ulkohalkaisijan ja asennusputken sisähalkaisijan välinen enintään 

ero ± 0,5 cm 

Liikenneviraston oppaassa 2/2012 Geolujitetut maarakenteet on esitetty, että synteettis-

ten lujitteiden tulee täyttää standardissa SFS-EN 13251:2016 ”Geotekstiilit ja vastaavat 

tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset maanrakennustöissä ja perustusten tukirakenteiden 

tekemisessä” esitetyt vaatimukset niiltä osin, joilta testit ja testaus menettelyt ovat olen-

naisia kyseisen lujitteen kannalta. Lujitteen mitoitusiän mukainen vetolujuuden ominai-

sarvo sekä muodonmuutos- ja virumaominaisuudet määritetään standardin SFS-EN 

13431 ”Geotekstiles and geotextile-related products – Determination of tensile creep and 

creep rupture behaviour” mukaisella testillä. 

Geolujitetut maarakenteet (2012) Julkaisussa mainitaan myös, että elleivät synteettisten 

lujitteiden varmennetut mitoituslujuusarvot perustu aiempaan merkitykselliseen koke-

mukseen tai erityiseen testaukseen SFS-EN 14475:2006 ”Pohjarakennustyöt, lujitettu 

täyttö” mukaisesti, tulee niiden perustua ko. standardissa lueteltuihin asiakirjoihin. 
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Vaakasuuntainen geolujite 

Vaakasuuntaista geolujitetta tulee säilyttää UV-valolta suojattuna asennushetkeen asti. 

Työsuunnitelmassa tulee esittää vaadittu vähimmäispeitepaksuus, jonka tulee täyttyä en-

nen kuin työkoneiden sallitaan liikkua geolujitteen päällä. Vaakasuuntaisen geolujitteen 

tulisi täyttää seuraavat vaatimukset: (EBGEO 2010, in: 2011; Application for approval of 

"Geotextile-Encased Column" (GEC) foundation system, 2015) 

 Mitoituskestävyys 𝑅𝑝,𝑑 ≥ 30 𝑘𝑁/𝑚 ja lyhytaikainen kestävyys 𝑅𝑝,𝑘0 ≥ 80 𝑘𝑁/

𝑚, 

 pääjännityksiä vastaan kohtisuorien saumojen limitys ≥ 0,5 m, määritetään ta-

pauskohtaisesti, 

 pääjännitysten suuntaisia saumoja tai limityksiä ei sallita ilman erillistä todistusta 

sauman kestävyydestä. 

 Tarvittaessa vaakasuuntaisen geolujitteen kestävyys membraanivoimien suhteen 

tulee mitoittaa.  Mikäli mitoitus on tarpeen, tulee geolujitteen lujuuden olla kum-

paankin suuntaan saman suuruinen. Käytettäessä geolujitetta jonka lujuudessa on 

selkeä ero eri kuormitussuuntien suhteen, tulee geolujitteita asentaa kahteen ker-

rokseen siten että pääkuormitussuunnat ovat toisiaan vastaan kohtisuorassa. 

Kahdesta viimeisestä kohdasta johtuen vaakasuuntaisia geolujitteita asennetaan usein 

kaksi tosiaan vastaan kohtisuorassa olevaa kerrosta. Kahden vaakasuuntaisen geolujitteen 

väliin on suositeltavaa asentaa lujitteita suojaava ja kitkaa lisäävä hienorakeinen kitka-

maakerros. Kerroksen materiaalina käytetään useimmiten hiekkaa, ja sen tulisi olla vä-

hintään 0,15…0,3 m paksuinen (Geolujitetut maarakenteet 2012). 
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2.3.2 Asennustyö ja valmis rakenne 

Geolujitettujen kiviainespilareiden asennukselle ja valmiille rakenteelle ei ole vielä Suo-

messa määrättyjä laatuvaatimuksia. Joitakin olemassa olevia laatuvaatimuksia voidaan 

kuitenkin soveltaa, ja lisäksi voidaan käyttää Suomen ulkopuolella sovellettavia vaati-

muksia. 

Geolujitetun kiviainespilarin asennustyö 

Pilarit asennetaan useimmiten kolmiomaiseen ”verkkoon” kuten kuvassa 4 on aikaisem-

min esitetty. Taulukossa 1 on esitetty kolmiomaiseen muodostelmaan asennettujen pila-

reiden keskipisteiden välinen etäisyys eri pinta-alasuhteiden mukaan. 

Taulukko 1. Pilarien keskipisteiden välinen etäisyys pinta-alasuhteen 

mukaan, pilarin D=0,8 m (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017). 

 

Taulukon arvot pätevät 0,8 metrin halkaisijaisille pilareille, ja halkaisijaltaan muille kuin 

0,8 metrisille pilareille on pilarien välinen etäisyys laskettava erikseen. Rakennusinsinöö-

rien liiton (RIL) julkaisussa ”RIL 254-2016 - Paalutusohje 2016” on määritetty sallitut 

sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat erilaisille pohjanvahvistusmenetelmille. Koska geoluji-

tettujen kiviainespilareiden asennustapa muistuttaa pitkälti suuriläpimittaisen lyöntipaa-

lun asennusta, voidaan asennuksen laatuvaatimuksina käyttää Paalutusohje 2016 luvussa 

4.4.2 Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut ja kaivinpaalut esitettyjä, Eurokoodiin pohjau-

tuvia geometrisiä rakennustoleransseja. Tapauskohtaisesti voidaan asennustoleranssin 

arvo suunnitelmissa määrittää myös erikseen. Käytetty toleranssi voi kohteesta riippuen 

asettaa tiukemmaksi, mutta joissakin infra- ja aluerakentamiskohteissa käytetyt tolerans-

sit voisivat vastaavasti olla myös suurempia kuin paalutusohjeen toleranssit, jotka on 

määritetty ensisijaisesti talonrakentamisen näkökulmasta. Pysty- ja vinopaalujen asen-

nustyölle on asetettu seuraavat toleranssit sijainnin ja kaltevuuden poikkeamien suhteen: 

(Paalutusohje 2016, 2017) 

 e = emax = 0,10 m paaluille, joiden d ≤ 1,0 m, 

 e = emax = 0,1 * d paaluille, joiden 1,0 m ≤ d ≤ 1,5 m, 

 e = emax = 0,10 m paaluille, joiden d > 1,5 m, 

 i = imax = 0,02 (0,02m/m) Pysty- ja vinopaaluille, joiden kaltevuus n > 86°. 

Sijaintipoikkeamat määritetään työskentelytasolta vaakatasossa mitattuna. Saksassa käy-

tetyt asennustoleranssit ovat saman suuntaisia, mutta sallivat hieman suuremmat poik-

keamat kuin paalutusohje 2016:ssa esitetyt suurpaalujen asennuspoikkeamat: esimerkiksi 

Pinta-alasuhde [%] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

pilarien keskeltä-

keskelle etäisyys
[m] 2,41 2,30 2,20 2,11 2,04 1,97 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70
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EBA:n laatuvaatimuksissa sallittu sijaintipoikkeama on ± 15 cm ja sallittu sivukaltevuu-

den poikkeama < 4%. Tapauskohtaisesti voidaan tarvittaessa vaatia myös tarkempia asen-

nustoleransseja (Paalutusohje 2016, 2017). 

Muita varsinaisia geolujitettuihin kiviainespilareihin soveltuvia vaatimuksia ei ole suo-

messa juurikaan määritetty, ja mikäli geolujitettuja kiviainespilareita aletaan Suomessa 

käyttää, olisi vaatimusten laatiminen suositeltavaa. Vaatimuksiin voidaan ottaa esimerk-

kiä saksalaisista suunnitteluohjeista ja -standardeista. EBGEO 2010 –suunnittelustandar-

dissa on esitetty geolujitetulle kiviainespilariperustukselle seuraavia vaatimuksia: 

 Pienin käytettävä geolujitesukan halkaisija on r = 0,4 m, ja tapauskohtaisesti voi-

daan hyväksyä jopa r = 1,5 m 

 geolujitettujen kiviainespilareiden pinta-alasuhde aS ≥ 10 %, 

 pilareiden yläpuolisen penkereen korkeuden tulisi vastata vähintään pilareiden vä-

lisen vapaan välin suuruutta, kuitenkin vähintään 1 m, 

 vaakasuuntaisen geolujitteen etäisyys pilarin yläpäästä 0 m < z < 0,3 m, 

Työn laadunvalvontatoimenpiteenä työmaalla tulisi vähintään 3 % pilareista tai vähintään 

kolmesta pilarista tarkastaa ja dokumentoida seuraavat tiedot: 

 Pilarin loppusyvyys   sekä sijainti kantavassa maakerroksessa, 

 pilarin yläpään integroituminen suojaavaan maakerrokseen, 

 asennustoleranssien toteutuminen, 

 täyttömateriaalin tiivistymisasteen mittaus. 

Näiden EBGEO 2010:ssa esitettyjen vaatimusten lisäksi on Saksassa EBA:n julkaise-

massa menetelmän hyväksymistodistuksessa esitetty lisäehtoja ja täsmennyksiä, joiden 

tulee täyttyä käytettäessä geolujitettuja kiviainespilareita rautatieympäristössä: 

 Geolujitesukan halkaisija oltava välillä 0,5 m ≤ r ≤ 1,0 m, 

 vaakasuuntaisen geolujitteen etäisyys z pilareiden yläpäästä: 

a. Penkereelle, jonka korkeus h < 3 m, z ≤ 0,3 m, 

b. penkereelle, jonka korkeus 3 m < h < 5 m, z ≤ 0,5 m, 

c. penkereelle, jonka korkeus h > 5 m, z ≤ 1,0 m, 

 pilareiden yläpää ≥ 0,2 m heikon maakerroksen yläpuolella (myös pilareiden kat-

kaisemisen jälkeen), 

 käyttöönotossa ratarakenteen pohjamaan konsolidaatioaste U ≥ 0,95 ja ilman rai-

desepelistä rakennettua päällysrakennetta rakennetuissa kohteissa (esimerkiksi 

kiintoraide) U ≥ 0,99, 

 käytettäessä syrjäytysmenetelmää, tulee asennuksen aiheuttamaa huokosveden-

paineen nousun tasaantumista tarkkailla ja odottaa vähintään 7 vuorokautta ennen 

penkereen rakentamisen aloitusta. Korvausmenetelmällä asennettujen pilareiden 

odotusajaksi riittää 5 vuorokautta, 

 käytettäessä teräväreunaista ja särmikästä murskattua kiviainesta tulee asennus-

vauriokerroin määrittää projektikohtaisesti vähintään kolmella testipilarilla. 
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Pilarin maahantunkeutumiselle ei ole tiettävästi määritetty lyöntipaaluille ominaista ”lop-

pulyöntiehtoa”. Hyvänä käytäntönä voitaisiin kuitenkin pitää, että pilarin tulee ulottua 

pilarin halkaisijan tai vähintään 0,5 metrin verran kantavaan maakerrokseen, eli vahvis-

tettavan maakerroksen alapinnan alapuolelle. 

Valmis rakenne 

Suomessa Liikennevirasto on asettanut infrarakenteiden geometrian muutoksille erilaisia 

toiminnallisiin vaatimuksiin perustuvia raja-arvoja. Kyseiset vaatimukset vaihtelevat 

käyttökohteen mukaan, ja tie- ja rataympäristössä sovellettavien vaatimusten välillä on 

eroja. 

Rataympäristöön liittyvissä maarakenteissa tulee ottaa huomioon Liikenneviraston jul-

kaisussa ”Liikenneviraston ohjeita 17/2014 – Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 3 – Radan 

rakenne (2014)” esitetyt ratarakenteen kokonaispainuman ja kaltevuuden muutoksen 

enimmäisarvot, jotka on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Tasaisen kokonaispainuman sekä pituus- ja sivuttaiskalte- 

vuuden muutoksen enimmäisarvot (Liikenneviraston ohjeita 17/2014 2014). 

 

Sallitut enimmäisarvot ovat riippuvaisia radan alusrakenneluokasta, joka puolestaan on 

riippuvainen henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen sallitusta nopeudesta taulukon 3 mu-

kaisesti. 

Taulukko 3. Radan alusrakenneluokat  

(Liikenneviraston ohjeita 17/2014 2014). 

 

Jos radan henkilöliikenteen suurin sallittu nopeus on 120 km/h, kuuluu rata alusrakenne-

luokkaan 1 ja siihen sovelletaan taulukon 2 osoittamia alusrakenneluokka 1: vaatimuksia. 
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Vastaavasti väylärakentamisessa tulee huomioida Liikenneviraston julkaisussa ”Liiken-

neviraston ohjeita 10/2012 - Tien geometrinen suunnittelu (2012)” esitetyt tien pinnan 

tasolta mitattujen painumien sallitut arvot, jotka on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Pohjanvahvistustarpeen arvioinnissa ja mitoituksessa käy- 

tettävät tien pinnan sallitut painumat, sallitut painumaerot ja sivukaltevuu- 

den muutokset käyttötilassa (Tien geotekninen suunnittelu 2012). 

 

Jotta tien käyttöaikana vältyttäisiin haitallisilta painumilta, on suositeltavaa että ensim-

mäisten 10 vuoden laskennallinen painuma tulisi olla enintään 40 % suuruinen verrattuna 

50 vuoden aikana sallitun kokonaispainuman enimmäisarvoon (Tien geotekninen suun-

nittelu 2012). Tierakenteen sallitut muodonmuutokset käyttötilassa on ratarakenteiden ta-

voin sidottu toiminnallisiin vaatimuksiin, tässä tapauksessa tien vaatimusluokkaan, jotka 

on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Tien vaatimusluokkien määrittely 

 (Tien geotekninen suunnittelu 2012). 

 

Edellä mainittuja raja-arvoja voidaan joutua pienentämään tapauskohtaisesti tierakentee-

seen sijoitettujen kuivatusrakenteiden, kunnallistekniikan, energiaverkon ja vastaavien 
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rakenteiden,  tien kuivatuksen, -geometrian, liikenneteknisten vaatimusten ja rakenteel-

listen seikkojen vuoksi (Tien geotekninen suunnittelu 2012).  

2.4 Kustannukset 

Geolujitetun kiviainespilarin rakennuskustannuksiin vaikuttavat materiaali- ja asennus-

kustannukset. Materiaalikustannuksiin vaikuttavat Ringtrac –geolujitteen ja vaakasuun-

taisen geolujitteen sekä käytettävien kiviainesten hinta sekä määrä. Asennuskustannuk-

siin vaikuttava tarvittavan työvoiman sekä kaluston kustannukset. Asennustyöhön sopiva 

työryhmä voi olla esimerkiksi vibralla varustettu raskas vaunu tai nosturi kuljettajineen, 

kaivinkone kuljettajineen sekä apumies.  

Ringtrac -geolujitteen kustannukset vaihtelevat käytettävän materiaalin sekä tilauksen 

koon mukaan. Geolujitesukan hinta on lujitetyypistä riippuen arviolta noin 10…20 € 

juoksumetriä kohden. Jäykempi geolujite on kalliimpaa, mutta HUESKERin mukaan jäy-

kemmän geolujitteen käytöllä voidaan usein pienentää pilareiden pinta-alasuhdetta, joka 

puolestaan vähentää asennettavien pilareiden kokonaismäärää. Tällöin kalliimmalla geo-

lujitteella saavutetaan säästöjä asennustyöhön käytetyssä ajassa, työmäärässä sekä mate-

riaalimäärissä. Kalliimman geolujitteen käyttö ei siis välttämättä kasvata rakentamisen 

kokonaiskustannuksia, vaan saattaa jopa pienentää niitä. 

Rakennusliike Lemminkäinen infra Oy:n tekemänkustannusarvion mukaan geolujitetun 

kiviainespilarin asennuskustannukset voisivat olla 0,8 m halkaisijaiselle 15 m mittaiselle 

geolujitetulle kiviainespilarille noin 24…33 € juoksumetriä kohden (alv 0%). Tähän hin-

taan on huomioitava lisäksi geolujitesukan, vaakasuuntaisen geolujitteen, pilarin täyttö-

materiaalin sekä penkereen kiviaineksen kustannukset. 

Kustannuksissa on huomioitava, että pilarin asennuksessa geolujitesukka joudutaan leik-

kaamaan aina hieman pidemmäksi kuin rakennettava pilari. Tästä aiheutuu hukkaa, joka 

on yleensä noin 10 % geolujitteen laskennallisesta kokonaismäärästä. Vaakasuuntaisen 

geolujitteen kustannuksissa on huomioitava geolujitteen limitys, ja käytettävästä lujit-

teesta riippuen voidaan joutua käyttämään useita geolujite kerroksia. (HUESKER). 

WSP Finland suoritti karkean tason vertailulaskennan, jossa geolujitettuja kiviainespila-

reiden rakennuskustannuksia verrattiin teräsbetonipaalu + paaluhatturakenteeseen sekä 

stabilointipilareiden kustannuksiin. Kohde oli noin 3000 m2 laajuinen, 2 metrin korkuinen 

pengerrakenne jossa savikerroksen paksuus oli keskimäärin 15 metriä. Vertailussa geo-

lujitetut kiviainespilarit olivat lähes kaksi kertaa kalliimpia kuin halvin vaihtoehto, mutta 

todennäköisesti menetelmä on kilpailukykyisempi suuremmilla pengerkuormilla. 
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3. GEOLUJITETTUJEN KIVIAINESPILAREIDEN 

SUUNNITTELU 

3.1 Yleiset suunnitteluperiaatteet 

Ringtrac –geolujitteen valmistaja HUESKER on kehittänyt geolujitettujen kiviainespila-

reiden mitoitukseen tarkoitetun analyyttisen mitoitusohjelman, jolla HUESKER suunnit-

telee itse rakennuskohteiden geolujitetut kiviainespilarit. Suunnittelua varten ohjelmaan 

tarvitaan suunnittelukohteen lähtötiedot, jotka HUESKER kerää asiakkaaltaan lähtötieto-

lomakkeella. Lomake on nelisivuinen, ja siinä esitetään rakennettavan maapenkereen 

geometria sekä pohjamaan kerrospaksuudet. Lomake on esitetty diplomityön liitteessä A, 

ja sen sisältö on esitetty tiivistettynä taulukossa 6: 

Taulukko 6. Mitoituksessa tarvittavat lähtötiedot  

(HUESKER Geosyntethics GmbH 2017). 

 

Taulukossa esitettyjen tietojen lisäksi tarvitaan tietoa käytettävän kiviaineksen aiheutta-

masta asennusvauriosta sekä rakenteen käyttöiästä, ympäristö-olosuhteista ja kuormista, 

joiden perusteella geolujitteen materiaalikertoimet määräytyvät. Geolujitesukan asennus-

vaurioituminen tulee arvioida kokemusperäisesti tai selvittää ennen varsinaisen rakenteen 

rakentamista asennusvaurioitumiskokeella, ja mitoitusta on muutettava saatujen tulosten 

perusteella. 

Numeerisessa laskennassa tarvitaan joitakin lähtötietoja, joita taulukossa 6 ei ole esitetty. 

Tarvittavia tietoja ovat muun muassa maa-aineksen vedenjohtavuus ja maan lepopai-

nekertoimet. Kaikki numeerisessa laskennassa tarvittavat lähtötietojen arvot on esitetty 

taulukoissa 12…20. 

  

Tehokas koheesio  c’ x x x

Tehokas kitkakulma  φ’ x x x x

Tilavuuspaino γ x x x x

Poissonin luku v x

Ödometrimoduuli Es x x x

vertailunormaalijännitys pref x

Merkintä
Penger-

materiaali

Pehmeä 

maakerros

Kantava 

pohjamaa

Täyttö-

materiaali
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3.2 Mitoituksen teoria 

3.2.1 Rakenteellinen mitoitus saksalaisen EBGEO 2010 mukaan 

Geolujitetun kiviainespilariperustuksen painumiin sekä kantavuuteen voida vaikuttaa 

pääpiirteittäin kolmella erilaisella tavalla (Alexiew et al. 2012): 

 Geolujitetun kiviainespilarin pinta-alaosuuden muuttaminen (yleensä välillä 10-

20 %) pilarin halkaisijaa ja/ tai pilareiden välistä etäisyyttä muuttamalla, 

 käyttämällä pilareissa erilaista täyttömateriaalia, 

 muuttamalla käytettävän geolujitteen kehän suuntaista vetojäykkyyttä ja –lu-

juutta. 

Suurentamalla pilareiden pinta-alaosuutta voidaan kasvattaa rakenteen kantavuutta sekä 

vähentää syntyviä painumia. Korkeamman sisäisen kitkakulman omaavalla täyttömateri-

aalilla vaakasuuntaisen tuennan tarve on vähäisempi, jolloin samaa geolujitesukkaa käyt-

täen saavutetaan suurempia kantavuuksia. Karkeaa ja teräväsärmäistä täyttömateriaalia 

käytettäessä on kuitenkin huomioitava asennusvaurioitumisen lisääntymisen aiheuttama 

kokonaisvarmuuden aleneminen. 

Yleisesti käytetyin pilarin halkaisija on 0,6 m tai 0,8 m, mutta myös jopa 1,2 m halkai-

sijaisia pilareita on käytetty. Karkeasti jaettuna 0,8 m halkaisijaista pienempiä pilareita 

voidaan asentaa syrjäytysmenetelmällä, kun taas sitä suuremmat pilarit asennetaan kor-

vausmenetelmällä. Pilarit mitoitetaan joko kolmen tai neljän pilarin ryhminä. Pilareiden 

keskipisteiden välinen etäisyys vaihtelee välillä 1,5… 2,5 m siten, että yhden pilarin 

pinta-alan AP ja kuorman vaikutusalueeseen AE suhde aS on n. 10…20 %. 

Geolujitteen kehän suuntaisen vetolujuuden kasvattaminen pienentää pilarin vaakasuun-

taista laajenemista, mikä puolestaan vähentää pilarin asennuksen jälkeistä kokoonpuris-

tumista. 

Geolujitetun kiviainespilarin mitoituksessa voidaan käyttää joko analyyttistä tai numee-

rista menetelmää. Edellä mainituista yleisesti omaksutumpi on kuitenkin analyyttinen las-

kentamenetelmä, johon myös saksalainen EBGEO 2010 –mitoitusohje perustuu. Se on 

kehitetty soveltamalla tavallisen kiviainespilarin mitoitusohjeita (Priebe 1976; Ghionna 

& Jamiolkowski 1981) ja lisäämällä laskentaan geolujitteen vaikutus. (Kempfert & Rait-

hel 2000) 
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EBGEO 2010 –julkaisun mukaisessa mitoituksessa tehdään seuraavat oletukset: 

 Painumat pilarin yläpään sekä maanpinnan välillä ovat yhtä suuret, 

 kantavan pohjamaan painumaa ei tarvitse huomioida, 

 kiviainespilarissa vallitsee aktiivimaanpaine kerroin Ka,p, 

 kaivumenetelmää käytettäessä voidaan käyttää maanpaineesta muotoa Km = K0,m 

= 1 – sinφ, Syrjäytysmenetelmällä käytetään suurennettua maanpainekerrointa Km 

= K0,m
* kuvaamaan maanpainetta ennen kuormituksen alkua, 

 geolujite käyttäytyy lineaari-elastisesti, 

 suunnittelussa avoin (lopullinen) tila on määräävä, koska tällöin on saavutettu 

maksimipainuma ja –kehävoima. 

Tarkasteltaessa geolujitettuja kiviainespilareita äärettömän laajana ryhmänä, voidaan kul-

lakin pilarilla ja sitä ympäröivällä maalla sanoa olevan tietty, saman suuruinen vaikutus-

alue. Alue voidaan jakaa edelleen kahteen alueeseen, termillä AP merkitään pilarin pinta-

alan muodostamaa aluetta, ja termillä 𝐴𝐸  merkitään pilaria ympäröivän maan pinta-alaa 

(katso kuva 7). Näiden pinta-alojen suhdetta toisiinsa kuvataan termillä aS (kaava (1)).  

𝑎𝑆 = 𝐴𝑃/𝐴𝐸           (1) 

Geolujitettujen kiviainespilareiden yläpään tasolla vaikuttavaa, yläpuolisista rakenneker-

roksista sekä hyötykuormista aiheutuvaa pystysuuntaista kokonaisjännitystä merkitään 

termillä 𝜎0 (yksikkö kN/m2). Kuten aikaisemmin on esitetty, kokonaisjännitys ei jakaudu 

pilarin ja ympäröivän maan välillä tasaisesti, vaan muun muassa vaakasuuntaisen geolu-

jitteen ja pengermateriaalin holvautumisen vuoksi pilareihin kohdistuu suhteessa huomat-

tavasti suurempi jännitys. Tätä suhdelukua voidaan kuvata kaavalla termillä E. Termeillä 

𝜎𝑣,𝑝 sekä 𝜎𝑣,𝑚 kuvataan pilareihin (alaindeksi p = pilari) sekä pilareita ympäröivään maa-

han (alaindeksi m = maa)  kohdistuvia vastaavia pystysuuntaisia (alaindeksi v = vertical) 

jännitysosuuksia jännityksestä 𝜎0, ja näiden kaikkien suhdetta toisiinsa voidaan kuvata 

kaavalla (2) (EBGEO 2010, in: 2011) 

𝜎𝑣,𝑚 =
𝜎0−𝐸∗𝜎0

(1−𝑎𝑆)
          (2) 

sekä 

𝜎𝑣,𝑝 =
𝜎0−(1−𝐸)∗𝜎0

1−(1−𝑎𝑆)
  

 Jännitykset sekä pinta-alat noudattavat kaavaa (3) (EBGEO 2010, in: 2011). 

𝜎0 ∗ 𝐴𝐸 = 𝜎𝑣,𝑝 ∗ 𝐴𝑃 + 𝜎𝑣,𝑚 ∗ (𝐴𝐸 − 𝐴𝑃)       (3) 

Kuormittamattomassa maakerroksessa ja kuormittamattomassa pilarissa vallitsee maa-ai-

nesten ominaispainojen erosta johtuen erisuuruiset pystysuuntaiset jännitykset 𝜎𝑣,0,𝑝 ja 

𝜎𝑣,0,𝑚. Jännitys lasketaan aina maakerroksen keskellä, ja se tehdään seuraavasti: jännitys 
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maakerroksessa = maakerroksen paksuus * etäisyys maanpinnalta kerroksen keskelle * 

maan tilavuuspaino + yläpuolisten maakerrosten paino.  

Myös kyseisistä pystysuuntaisista jännityksistä vaakasuuntaiset komponentit ovat erisuu-

ruiset. Vaakasuuntaiset (alaindeksi h = horizontal) jännitykset voidaan esittää kaavalla 

(4). (EBGEO 2010, in: 2011) 

𝜎ℎ,𝑝 = 𝜎𝑣,𝑝 ∗ 𝐾𝑎,𝑝 + 𝜎𝑣,𝑂,𝑝 ∗ 𝐾𝑎,𝑝        (4) 

sekä 

𝜎ℎ,𝑚 = 𝜎𝑣,𝑚 ∗ 𝐾0,𝑚 + 𝜎𝑣,𝑂,𝑚 ∗ 𝐾0,𝑚
∗       

Jossa 𝜎ℎ,𝑝 on kuormittamattomassa pilarissa ja 𝜎ℎ,𝑚 kuormittamattomassa maakerrok-

sessa vallitsevat pystysuuntaiset jännitykset. Pilarin täyttömateriaalissa vallitseva vaaka-

suuntainen jännitys saadaan kertomalla pystysuuntaiset jännitykset aktiivipainekertoi-

mella 𝐾𝑎,𝑝, ja vastaavasti ympäröivän maa-aineksen jännitykset lepopainekertoimella 

𝐾0,𝑚
∗ (Huom: Kaivumenetelmää käyttäessä merkitään 𝐾0,𝑚

∗ = 𝐾0,𝑚 = 1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑′𝑚 ). 

Geolujitesukan, jonka asennushalkaisija on 𝑟𝑔𝑒𝑜, oletetaan käyttäytyvän kuormitustilan-

teessa lineaari-elastisesti, ja sen normaalijäykkyydestä käytetään termiä J. Kehäjännityk-

sestä puolestaan käytetään termiä 𝐹𝑅 , ja se voidaan muuttaa pilarin säteittäiseksi (vaaka-

suuntaiseksi) jännitykseksi ∆𝜎ℎ,𝑔𝑒𝑜 . Jännitys kohdennetaan geolujitteeseen käyttämällä 

kaavaa (5) sekä boilerin yhtälöä (kaava (6)). (EBGEO 2010, in: 2011) 

𝐹𝑅 = 𝐽 ∗ ∆𝑟𝑔𝑒𝑜/𝑟𝑔𝑒𝑜          (5) 

𝜎ℎ,𝑔𝑒𝑜 = 𝐹𝑅/𝑟𝑔𝑒𝑜          (6) 

Geolujitteessa vallitsevaa säteittäistä jännitystä 𝜎ℎ,𝑔𝑒𝑜 tarvitaan, jotta pilarin täyttömate-

riaalin ja ympäröivän maa-aineksen välinen vaakasuuntainen jännitysero eli differentiaa-

lijännitys 𝜎ℎ,𝐷𝑖𝑓𝑓 saataisiin kumottua ja rakenteessa voisi vallita jännitystasapaino. Tuota 

tasapainotilaa kuvataan kaavalla (7) (EBGEO 2010, in: 2011) 

𝜎ℎ,𝐷𝑖𝑓𝑓 = 𝜎ℎ,𝑝 − (𝜎ℎ,𝑚 + 𝜎ℎ,𝑔𝑒𝑜)        (7) 

(tai ∆𝜎ℎ,𝐷𝑖𝑓𝑓 = ∆𝜎ℎ,𝑝 − (∆𝜎ℎ,𝑚 + ∆𝜎ℎ,𝑔𝑒𝑜)) 

Jotta ympäröivän maa-aineksen passiivimaanpaine ja geolujitteen jännitys mobilisoitui-

sivat, täytyy geolujitteessa tapahtua pilarin kehän suuntainen laajentuminen ∆𝑟𝑝 (kaava 

(8)).  

∆𝑟𝑝 =
𝜎ℎ,𝐷𝑖𝑓𝑓

𝐸∗ ∗ (
1

𝑎𝑆
− 1) ∗ 𝑟𝑝        (8) 

Geolujitteen vaakasuuntaisesta laajentumisesta seuraa kiviainespilarin ja ympäröivän 

maa-aineksen  painuminen, joita merkitään termeillä 𝑠𝑝 ja 𝑠𝑚. Pilarin ja  sitä ympäröivän 
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maan suhteellisten painumien oletetaan kaavan (9) mukaisesti olevan yhtä suuria eikä 

rakenteessa siten esiinny painumaeroja: (EBGEO 2010, in: 2011) 

𝑠𝑝 = 𝑠𝑚           (9) 

Ympäröivän maan painuma 𝑠𝑚 voidaan esittää mukaan säteittäisesti ja pituussuuntaisesti 

kuormitetulle ontolle sylinterille kaavojen (8) ja (10) avulla: (Ghionna & Jamiolkowski 

1981; Kempfert & Raithel 2000) 

𝑠𝑚 = (
𝜎𝑣,𝑚

𝐸𝑠,𝑚
− 2 ∗

1

𝐸∗ ∗
𝑣𝑚

1−𝑣𝑚
∗ 𝜎ℎ,𝑑𝑖𝑓𝑓) ∗ ℎ𝑝      (10) 

Jossa ℎ𝑝 on pilarin korkeus, 𝑟𝑝 on pilarin säde, 𝐸𝑠,𝑚 on ympäröivän maa-aineksen kim-

momoduuli ja 𝑣𝑚 on ympäröivän maa-aineksen poissonin luku. Kaavoissa esiintyvä termi 

𝐸∗ voidaan esittää kaavan (11) mukaisesti: (EBGEO 2010, in: 2011) 

𝐸∗ = (
1

1−𝑣𝑚
+

1

1−𝑣𝑚
∗

1

𝑎𝑆
) ∗

(1+𝑣𝑚)∗(1−2𝑣𝑚)

(1−𝑣𝑚)
∗ 𝐸𝑠,𝑚     (11) 

Olettamalla pilarin tilavuuden pysyvän kuormituksen aikana samana, voidaan pilarin al-

kuperäisestä korkeuden ℎ0,𝑝 ja alkuperäisestä säteen 𝑟0 avulla johtaa korrelaatio pilarin 

painumaan 𝑠𝑃 sekä pilarin säteen muodonmuutokseen ∆𝑟𝑝 kaavan (12) mukaisesti: 

(EBGEO 2010, in: 2011) 

𝑠𝑃 = [1 −
𝑟0

2

(𝑟0+∆𝑟𝑃)2] ∗ ℎ0         (12) 

Kaavaa (8) ja (11) käytettäessä on kuitenkin huomioitava, että kyseessä on ainoastaan 

geometrinen korrelaatio, ja jos laskenta tehdään useamman kuin yhden kuormitusportaan 

avulla, tulee pilarin korkeus ℎ0,𝑝 ja säde 𝑟0 laskea uudelleen kuormitusten välillä. Muuten 

voidaan käyttää 𝑟0 = 𝑟𝑝 ja ℎ𝑝 = ℎ0,𝑝.  (Kempfert & Raithel 2005) 

Pilarin vaakasuuntaiset muodonmuutokset ovat sallittuja, ja geolujitesukan aktivoitumis-

laajentuminen ∆𝑟𝑔𝑒𝑜 voidaan ilmaista suhteessa muihin vaakasuuntaisiin muodonmuu-

toksiin kaavan (13) mukaisesti: (EBGEO 2010, in: 2011) 

∆𝑟𝑝 = ∆𝑟𝑔𝑒𝑜 + (𝑟𝑔𝑒𝑜 − 𝑟𝑝)         (13) 

Kaavoihin (1…13) perustuen voidaan pilarin yläpäässä tapahtuvalle vaakasuuntaiselle 

muodonmuutokselle johtaa seuraava kaava: (EBGEO 2010, in: 2011) 

∆𝑟𝑝 =
𝐾𝑎,𝑃∗(

1

𝑎𝑠
∗𝜎0−

1−𝑎𝑠
𝑎𝑠

∗𝜎𝑣,𝑚+𝜎𝑣,0,𝑝)−𝐾0,𝑚∗𝜎𝑣,𝑚−𝐾0,𝑚
∗ ∗𝜎𝑣,0,𝑚+

(𝑟𝑔𝑒𝑜−𝑟𝑝)∗𝐽

𝑟𝑔𝑒𝑜
2

𝐸∗

(1 𝑎𝑠⁄ −1)∗𝑟𝑝
+

𝐽

𝑟𝑔𝑒𝑜
2

    (14) 

sekä 
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{
𝜎𝑣,𝑚

𝐸𝑠,𝑚
−

2

𝐸∗
∗

𝑣𝑀

1−𝑣𝑀
[𝐾𝑎,𝑃 ∗ (

1

𝑎𝑆
∗ 𝜎0 −

1−𝑎𝑆

𝑎𝑆
∗ 𝜎𝑣,𝑀 + 𝜎𝑣,0,,𝑃) − 𝐾0,𝑀 ∗ 𝜎𝑣,𝐵 − 𝐾0,𝑀

∗ ∗

𝜎𝑣,0,𝑀 +
(𝑟𝑔𝑒𝑜−𝑟𝑃)∗𝐽

𝑟𝑔𝑒𝑜
2 −

∆𝜎𝑃∗𝐽

𝑟𝑔𝑒𝑜
2 ]} ∗ ℎ = [1 −

𝑟𝑃
2

(𝑟𝑃+∆𝑟𝑃
2] ∗ ℎ     (15) 

Sijoittamalla kaava (14) kaavaan (15) ainoa jäljellejäävä tuntematon termi on ympäröi-

vään maahan kohdistuva pystysuuntainen maanpaine 𝜎𝑣,𝑚. Kaavan (15) ehdollinen lau-

seke voidaan ratkaista iteratiivisesti käyttämällä eri arvioita maanpaineen arvosta. Las-

kentaohjelman käyttö on suositeltavaa, sillä laskenta sisältää useita iterointikerroksia.  

Jos aktivoitumislaajeneminen voidaan sisällyttää laskentaan, on ensin arvioitava aktivoi-

tumiskuorma, jonka jälkeen voidaan laskea pilarin yläpään vaakasuuntainen muodon-

muutos merkitsemällä 𝐽 = 0. Aktivoitumiseen tarvittava kuorma voidaan määrittää otta-

malla iterointilausekkeeseen ehdon ∆𝑟𝑝 = 𝑟𝑔𝑒𝑜 − 𝑟𝑝. Aktivoitumislaajenemisen huomioi-

minen analyyttisessä laskennassa on kuitenkin monimutkaista. Lisäksi syrjäytysmenetel-

mässä oletetaan usein myös usein, että 𝑟𝑔𝑒𝑜 = 𝑟𝑝. Tästä syystä aktivoitumislaajeneminen 

jätetään tässä diplomityössä huomioimatta. 

Koska heikon maakerroksen lujuus on riippuvainen jännitystasosta, heikon maakerroksen 

kimmomoduuli 𝐸𝑠,𝑚 huomioidaan tarkastelussa mahdollisimman realistisesti heikossa 

maakerroksessa vallitsevan tehokkaan jännityksen p* funktiona. Analyyseissä joissa ar-

vioidaan aktivoitumislaajenemista, on tärkeää määrittää käytettävä kimmomoduuli ensi-

sijaisen jännityksen ja aktivoitumiskuorman jännitysvälillä sekä aktivoitumislaajenemi-

sen ja lopullisen kuormituksen jännitysvälillä. Jännitysriippuvuutta voidaan kuvata yk-

sinkertaisella Ohden voimafunktiolla: (EBGEO 2010, in: 2011) 

𝐸𝑠,𝑚 = 𝐸𝑠,𝑚,𝑟𝑒𝑓 ∗ (
𝑝∗+𝑐′𝑚∗𝑐𝑜𝑡𝜑′𝑚

𝑝𝑟𝑒𝑓
)

𝑚

       (16) 

Jossa 𝐸𝑠,𝑚,𝑟𝑒𝑓 on maakerroksesta mitattu kimmomoduuli vertailujännityksellä 𝑝𝑟𝑒𝑓 = 100 

kN/m2 ja m lujuuseksponentti (tavallisesti normaalikonsolidoituneilla, orgaanisilla- ja ko-

heesiomailla m ≈ 1). Esitysmuoto 𝑐′𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝜑′𝑚 ottaa huomioon koheesion vaikutuksen, 

ja ilman kyseistä lauseketta maan pinnan tasossa sijaitsevalla kuormittamattomalla maa-

elementillä ei olisi lujuusominaisuuksia. Mikäli kuormitus muuttuu, tulee tehokas jänni-

tys maakerroksessa määrittää ennen muutosta ja sen jälkeen. Jännitys p* voidaan laskea 

kaavalla (17): (EBGEO 2010, in: 2011) 

𝑝∗ = (𝑝2∗ − 𝑝1∗)/ 𝑙𝑛 (
𝑝2∗

𝑝1∗)        (17) 

Missä 𝑝1∗ on ennen kuormituksen muutosta vallitseva tehokas jännitys ja 𝑝2∗ on kuor-

mituksen jälkeinen tehokas jännitys, joita merkitään kaavan (18) mukaisesti: (EBGEO 

2010, in: 2011) 

𝑝1∗ = 𝜎𝑣,0,𝑚           (18) 

𝑝2∗ = 𝜎𝑣,0,𝑚 + 𝜎𝑣,𝑚  



36 

Geolujitteen pitkäaikaisen vetokestävyyden ominaisarvo 𝑅𝑝,𝑘 voidaan esittää kaavan (19) 

osoittamalla tavalla (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017): 

𝑅𝑝,𝑘 =
𝑅𝑝,𝑘0

𝐴1∗𝐴2∗𝐴3∗𝐴4∗𝐴5
         (19) 

Jossa 𝑅𝑝,𝑘0
 on geolujitteen lyhytaikaisen vetolujuuden ominaisarvo jonka suuruus riippuu 

käytettävästä geolujitteesta. 𝐴1 on mitoitusajasta riippuva viruman materiaalikerroin, 𝐴2 

on rakennusaikaisen vaurioitumisen materiaalikerroin, jolla kuvataan pilarin täyttömate-

riaalin ja asennusputken aiheuttamaien vaurioiden vaikutusta geolujitteen kestävyyteen. 

𝐴3 on valmistusmenetelmästä johtuva materiaalikerroin, joka huomioi muun muassa geo-

lujitteen saumojen tai muiden epätasalaatuisuuksien aiheuttaman lujuuden aleneman. 𝐴4 

on sään ja kemiallisen vaikutuksen materiaalikerroin joka huomioi muun muassa UV va-

lolle altistumisen, maaperän pH-arvon ja muiden kemiallisten yhdisteiden vaikutusta geo-

lujitteeseen. 𝐴5 on dynaamisen kuormituksen vaikutuksen materiaalikerroin. Pitkäaikai-

sen vetolujuuden avulla voidaan laskea vetokestävyyden mitoitusarvo 𝑅𝑝,𝑑 kaavan (20) 

mukaan (EBGEO 2010, in: 2011): 

𝑅𝑝,𝑑 =
𝑅𝑝,𝑘

𝛾𝑀
            (20) 

Jossa 𝛾𝑀 on lujuuden osavarmuuskerroin. Geolujitteen valmistaja HUESKER ilmoittaa 

mitoituksessa käytettävät vähennyskertoimet taulukon 7 mukaisesti:  

Taulukko 7. Geolujitteen valmistajan ilmoittamat materiaalikertoimet  

(HUESKER Geosyntethics GmbH 2017). 

 

Kertoimien selitteet on esitetty kaavan (19) yhteydessä. Geolujitteen materiaalikertoimet 

on määritetty kokemusperäisesti valmistajan tekemien eurokoodin mukaisten standardoi-

tujen testien perusteella. Mainittavaa on, että kertoimet poikkeavat huomattavasti liiken-

neviraston julkaisussa ”geolujitetut maarakenteet (2012)” esitetyistä materiaalikertoi-

mien esimerkkiarvoista.  

Ringtrac-

tyyppi

R B,k0 

[kN/m]
A3 A5

1 kk 1 v 2 v 5 v 10 v 60 v 120 v
D90< 

32mm

D90> 

32mm

Hapan 

(2≤pH≤4)

Neutraal i  

(4≤pH≤9)

Emäks inen 

(9≤pH≤10)
LF1 LF2 LF3

100/200 200 1,38 1,39 1,41 1,43 1,45 1,50 1,52 1,2 1,4 1,0 1,15 1,03 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2

100/300 300 1,38 1,39 1,41 1,43 1,45 1,50 1,52 1,2 1,4 1,0 1,15 1,03 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2

100/400 400 1,38 1,39 1,41 1,43 1,45 1,50 1,52 1,2 1,4 1,0 1,15 1,03 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2

A1 A2 A4 γ M
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3.2.2 Rakenteen vakavuuslaskenta 

Saksalainen professori Marc Raithel on kehittänyt geolujitetun kiviainespilariperustuksen 

vakavuuslaskentaan analyyttisen laskentamenetelmän, jolla pilarit voidaan ottaa huomi-

oon stabiliteettia lisäävinä rakenteina. Menetelmässä tarkastellaan laskentapoikkileik-

kausta, jossa pilarit muunnetaan vastaamaan pilareiden pinta-alasuhteen mukaista osaa 

laskentapoikkileikkauksesta. (kuva 10).  

 

Kuva 10. geolujitettujen kiviainespilareiden muuttaminen. 

Pilarit muunnetaan lamelleiksi siten että pinta-alasuhteella aS = 10%, pilareiden paksuu-

deksi asetetaan 0,1 metriä ja pilareiden väliksi 0,9 metriä. Geolujitteen ja pilarin täyttö-

materiaalin vaikutus huomioidaan koheesion ekvivalenttiarvon ceq avulla (engl. equiva-

lent cohesion). Tämä tarkoittaa, että pilari ja sitä ympäröivä geolujite muutetaan lasken-

nallisesti yhtenäiseksi koheesiomaaksi, jonka koheesion arvona käytetään koheesion 

ekvivalenttiarvoa (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017) 

𝑐𝑒𝑞 =
𝑚𝑎𝑥𝐹𝑅

𝑟∗𝛾
∗

1+𝑠𝑖𝑛𝜑

2∗𝑐𝑜𝑠𝜑
         (21) 

Missä FR on geolujitteessa esiintyvän kehäjännityksen maksimiarvo, φ on pilarin täyttö-

materiaalin tehokas kitkakulma, r on pilarin säde, ja γ on koheesion ekvivalenttiarvon 

osavarmuuskerroin (γ = 2,0) (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017).  

Analyyttinen laskenta voidaan tehdä esimerkiksi Geocalc-ohjelmalla käyttäen Bishopin 

lamellimenetelmää. Hueskerin mukaan lamellimenetelmän käytössä on huomioitava, että 

joissakin laskentaohjelmissa yksinkertaistetaan homogenisoimalla kunkin lamellin maa-

parametreja. Jos laskennassa käytetyt lamellit ovat esimerkiksi 1 metrin levyisiä, pilarin 

pinta-ala lamellissa on pieni suhteessa pilaria ympäröivän maan osuuteen, jolloin pilarei-

den ominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Tällöin pilarin vaikutus jää todellista pie-
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nemmäksi. Tästä syystä lamellimenetelmää käytettäessä on tärkeää jakaa laskentapoikki-

leikkaus riittävän kapeisiin lamelleihin, jolloin pilarin vaikutus näkyy paremmin lasken-

nan tuloksissa (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017). 

Mitoitus voidaan tehdä myös numeerisilla laskentaohjelmilla, kuten Plaxis 2D ja Plaxis 

3D ohjelmilla. Numeerisessa laskentaohjelmassa voidaan koheesion ekvivalenttiarvon si-

jaan käyttää kitkakulman ekvivalenttiarvoa φeq. Yleensä rakenteen stabiliteettilasken-

nassa huomioidaan pilareiden yläpäässä sijaitseva vaakasuuntainen geolujite. Kokonais-

vakavuus on useimmiten vaakasuuntaisen geolujitteen kestävyyden kannalta määräävä 

tarkastelu, ja siksi vaakasuuntainen geolujite mitoitetaan usein stabiliteettilaskennan yh-

teydessä. (HUESKER Geosyntethics GmbH 2017) 

3.2.3 Suomalaisen suunnitteluohjeiden mukainen mitoitus 

Geotekninen suunnittelu on eurokoodi 7:n alaista, ja eurokoodia tulkitaan Suomen kan-

sallisen soveltamisohjeen ”Liikenneviraston ohjeita 13/2017 Geotekninen suunnittelu – 

NCCI7” mukaan. Geolujitettujen rakenteiden osalta julkaisua täydentää liikenneviraston 

ohjejulkaisu ”geolujitetut maarakenteet (2012)”. Eurokoodin mukaiseen mitoitukseen 

kuuluu geoteknisen luokan sekä seuraamisluokan käyttö, mutta tämän diplomityön kan-

nalta niihin paneutuminen ei ole olennaista. Laskennan yksinkertaistamiseksi diplomi-

työn tapauksissa oletetaan rakenteen geoteknisen luokan olevan LG2 ja seuraamusluokan 

CC2 (KFI = 1,0).  

Geolujitteiden käyttöön rakentamisessa liittyy joitakin erityisiä tarkasteluja, joita ovat 

geolujitteen: (Geolujitetut maarakenteet 2012) 

 Mitoituslujuuden määritys, 

 lyhyt- ja pitkäaikaiset muodonmuutokset, 

 saumojen ja reikien vaikutus lujitteen lujuuteen, 

 ympäristövaikutukset. 

Ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi rakentamisen aiheuttama maaperän tai viereisten 

rakenteiden liikkuminen sekä sellaiset pohjaveden virtauksen muutokset joita ei voida 

hyväksyä. Laskelmiin perustuvan mitoituksen lisäksi mitoitusta voidaan tehdä myös koe-

rakenteen perusteella. Tällöin mitoituksessa tulee huomioida pohjaolosuhteiden ja mitta-

kaavan, kokeen suoritusajan ja –nopeuden, jännitystason erot kokeen ja todellisen raken-

teen välillä. Mikäli rakenteen geoteknistä käyttäytymistä on vaikeaa ennustaa laskennal-

lisesti, voidaan mitoitusta täydentää työnaikaisten seurantamittausten avulla. Tällöin 

suunnitelmissa on määritettävä mittaukset ja niiden suoritus, sekä hälytysrajat ja hälytys-

rajan ylittymisen aiheuttamat toimenpiteet. (Geolujitetut maarakenteet 2012) 

Eurokoodin mukainen STR/GEO murtorajatilamitoitus perustuu osavarmuuksiin. Murto-

rajatilassa (MRT) tarkastetaan rakenteen ja maapohjan kestävyys murron ja liiallisen 
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muodonmuutoksen suhteen. Murtorajatilassa tulee laskennallisesti osoittaa, että kuor-

mien vaikutusten mitoitusarvo 𝐸𝑑 on joko pienempi tai yhtä suuri kuin rakenteen kestä-

vyyden mitoitusarvo 𝑅𝑝,𝑑  (Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu NCCI 

7 2017). Murtorajatilatarkastelun tulee siis toteuttaa kaava (21): 

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑝,𝑑           (22) 

Mitoitusarvolla tarkoitetaan arvoa, jossa on huomioitu laskennassa käytettävät osavar-

muuskertoimet. Osavarmuudet toimivat siten, että ne pienentävät rakenteen kestävyyden 

arvoa ja kasvattavat kuormien vaikutuksia. Osavarmuuksien käyttö mitoituksessa vaihte-

lee käytettävästä mitoitusmenetelmästä riippuen, kuten myöhemmin tässä luvussa on esi-

tetty. Suomessa käytettäviä mitoitusmenetelmiä on kaksi, ja niistä käytetään nimitystä 

DA2 ja DA3. DA2 mitoitustapaa on mahdollista soveltaa kahdella eri menetelmällä, jotka 

erotetaan toisistaan merkinnöillä DA2 ja DA2* (Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 

Osa 1: Yleiset säännöt 2014). Suomessa DA2 -menetelmän kahdesta vaihtoehdosta vali-

taan pääsääntöisesti käytettäväksi mitoitusmenetelmää DA2*. 

Kestävyyden laskennassa osavarmuudet voidaan huomioida jakamalla osavarmuusker-

toimella joko lujuuden ominaisarvoa tai vaihtoehtoisesti kestävyyden ominaisarvoa. 

Kuormien käsittelyssä osavarmuudet huomioidaan vastaavasti kertomalla osavarmuudet 

kuormien edustaviin arvoihin tai kuormien vaikutusten ominaisarvoihin. (Eurokoodin so-

veltamisohje - Geotekninen suunnittelu NCCI 7 2017) 
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Menetelmässä DA2* osavarmuuksia käytetään siten, että kuormien laskennassa osavar-

muudet sijoitetaan kuormien edustavilla arvoilla laskettuun kuormien vaikutuksien omi-

naisarvoon, kun taas rakenteen kestävyyden laskennassa osavarmuus huomioidaan lujuu-

den ominaisarvoilla määritetyssä kestävyyden ominaisarvossa. Tätä menettelyä on sel-

vennetty kuvassa 11 olevilla punaisilla laatikoilla, jotka esittävät laskennan vaihetta jossa 

osavarmuus käsitellään. 

 

Kuva 11. Mitoituksen kulku menetelmillä DA2 ja DA2*. (Eurokoodin 

soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu NCCI 7 2017). 

Mitoitusmenetelmää DA2* käytetään yleensä tukirakenteiden mitoituksessa ja rakenteel-

lisessa mitoituksessa. Mitoitusmenetelmää DA3 käytetään puolestaan pääosin vakavuus-

laskennassa. DA3:ssa osavarmuudet huomioidaan kuormien laskennassa jo kuorman 

edustavassa arvossa, ja lujuuden laskennassa osavarmuudet sijoitetaan lujuuden ominai-

sarvoon.  
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Mitoitusmenetelmässä DA3 mitoitus etenee kuvan 12 mukaisesti, ja osavarmuuksien 

käyttöä on esitetty punaisilla laatikoilla. 

 

Kuva 12. Mitoituksen kulku menetelmällä DA3. (Eurokoodin sovelta-

misohje - Geotekninen suunnittelu NCCI 7 2017). 

Kuormien ja niiden vaikutusten osavarmuudet 

Kuormien käsittelyssä osavarmuudet huomioidaan eurokoodin mukaisissa kuormitusyh-

distelmissä. Kuormitusyhdistelmiä on useita, ja käytettävä kuormitusyhdistelmä riippuu 

siitä mitä mitoitusmenetelmää käytetään. Mitoitusmenetelmässä DA2(*) käytettäviä kuor-

mayhdistelmiä ovat eurokoodin soveltamisohjeen mukaan yhdistelyt 6.10a ja 6.10b jotka 

on esitetty kaavoissa (23) ja (24). Pysyvien kuormien osavarmuudet on lisätty valmiiksi 

kaavoihin. 

𝐸𝑑 = 𝐾𝐹𝐼 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 0,90 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝐾𝐹𝐼 ∗ 𝛾𝑃 ∗ 𝑃𝑃 (6.10a)  (23) 

𝐸𝑑 = 𝐾𝐹𝐼 ∗ 1,15 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 0,90 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝐾𝐹𝐼 ∗ 𝛾𝑃 ∗ 𝑃𝑃 + 𝐾𝐹𝐼 ∗ 𝛾𝑄,1 ∗ 𝑄𝑘,1 +

∑( 𝐾𝐹𝐼 ∗ 𝛾𝑄,𝑖 ∗ 𝜓0,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖)      (6.10b)  (24) 

Kaavan alkuosa koskee pysyviä kuormia, jossa 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 on pysyvien epäedullisten kuor-

mien vaikutus, 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 on pysyvien edullisten kuormien vaikutus. Keskimmäinen osa kä-

sittelee esijännitystä, jossa PP on esijännitys ja 𝛾𝑃 on esijännityksen osavarmuuskerroin. 

Viimeinen osa (vain kaava 6.10b) käsittelee muuttuvia kuormia, jossa 𝑄𝑘,1 on määräävän 

muuttuvan kuorman (esimerkiksi liikennekuorma) vaikutus, 𝛾𝑄,1 muuttuvan kuorman 

osavarmuusluku. Termi 𝑄𝑘,𝑖 on yleismerkintä muiden muuttuvien kuormien vaikutuk-
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selle, 𝛾𝑄,𝑖 on muuttuvien kuormien osavarmuusluku ja  𝜓0,𝑖 on kuormien yhdistelyker-

roin. Jos liikennekuorman kanssa vaikuttaa muita samanaikaisia muuttuvia kuormia, on 

määräävin muuttuva kuorma selvitettävä muutamalla kuormien esiintymisjärjestystä 

kuormitusyhdistelmässä. Tässä tapauksessa ainoa vaikuttava kuorma on kuitenkin liiken-

nekuorma, joten useampia kuormitusyhdistelmiä ei tarvitse tehdä. Liikennevirasto on 

kasvattanut käytettävien liikennekuormien suuruuksia vuonna 2017, mistä johtuen liiken-

nekuorma on aikaisempaa todennäköisemmin myös mitoittava muuttuva kuorma. 

Kaavoissa esiintyvä termi 𝐾𝐹𝐼 on luotettavuusluokasta riippuva kansallinen kerroin. Ker-

roin määräytyy siten, että: 

 Luotettavuusluokassa RC1 KFI = 0,9 

 Luotettavuusluokassa RC2 KFI = 1,0 

 Luotettavuusluokassa RC3 KFI = 1,1 

Yleisimmin käytetään kuitenkin seuraamusluokkaa CC2, jolloin luotettavuusluokka on 

RC2. Tällöin käytetään arvoa KFI = 1,0 eikä kertoimella ole vaikutusta. Kuormayhdistel-

mistä valitaan käytettäväksi se, joka tuottaa laskennan kannalta epäedullisimman tulok-

sen. Myös kuormitusyhdistelmissä käytettävät osavarmuusluvut riippuvat käytettävästä 

mitoitusmenetelmästä. Osavarmuudet on määrätty eurokoodin kansallisessa tulkintaoh-

jeessa NCCI7 /2017), ja mitoitusmenetelmässä DA2(*) käytetään taulukossa 8 esitettyjä 

osavarmuuksia: 

Taulukko 8. Osavarmuuskertoimet menetelmällä DA2 ja DA2*  

(Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu NCCI 7 2017). 

 

Taulukko 8 on standardin SFS-EN 1990:2002/A1 liitteen A2 kansallisen liitteen taulukko 

A2.4(C)(FI). Taulukosta voidaan nähdä, että osavarmuuskertoimien  𝛾𝑄,1 ja 𝛾𝑄,𝑖 arvot 

riippuu väylää kuormittavan liikenteen tyypistä. 
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Mitoitusmenetelmässä DA3 käytetään eri kuormitusyhdistelyä kuin menetelmässä DA2*. 

DA3 menetelmän kuormayhdistelystä käytetään eurokoodin soveltamisohjeessa nimi-

tystä 6.10, joka on esitetty kaavana (25). 

𝐸𝑑 = 𝐾𝐹𝐼 ∗ 1,0 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 1,0 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 1,0 ∗ 𝐾𝐹𝐼 ∗ 𝑃𝑃 + 𝐾𝐹𝐼 ∗ 𝛾𝑄,1 ∗ 𝑄𝑘,1 + ∑( 𝐾𝐹𝐼 ∗

𝛾𝑄,𝑖 ∗ 𝜓0,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖       (6.10)   (25) 

Kaavaan termien selitykset ovat samat kuin kaavoissa (23) ja (24).  

Myös mitoitusmenetelmässä DA3 käytettävät osavarmuusluvut on määritetty eurokoodin 

soveltamisohjeessa NCCI7 (2017). Kyseiset osavarmuusluvut poikkeavat joiltakin osin 

menetelmästä DA2*, ja ne on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Kuormien osavarmuuskertoimet menetelmässä DA3  

(Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu NCCI 7 2017). 

 

Taulukko 9 on standardin SFS-EN 1990:2002/A1 liitteen A2 kansallisen liitteen taulukko 

A2.4(C)(FI). Taulukosta voidaan nähdä, että osavarmuuskertoimien 𝛾𝑄,1 ja 𝛾𝑄,𝑖 arvot riip-

puvat väylää kuormittavan liikenteen tyypistä. Muuttuvien edullisten kuormien osavar-

muuslukuna käytetään arvoa 0. (Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu 

NCCI 7 2017) 

Maan lujuuden ja kestävyyden osavarmuudet 

Eurokoodin soveltamisohjeessa NCCI7 (2017) on esitetty osavarmuudet myös maaperän 

lujuuden ja kestävyyden lasketaan. Mitoitusmenetelmässä DA3 osavarmuudet huomioi-

daan maaparametrien ominaisarvoissa. Taulukossa 10 on esitetty maa-aineksen eri lu-

juusominaisuuksien laskennassa käytettävät osavarmuusluvut.  
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Menetelmässä DA3 käytetään taulukon 10 sarjan M2 osavarmuuslukuja.  

Taulukko 10. Maaparametrien osavarmuusluvut (γM)(STR/GEO) mitoi- 

tusmenetelmässä DA3 (Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu NCCI 

7 2017). 

 

Taulukossa 10 on esitetty myös osavarmuuslukusarja M1, joka kuvaa mitoitusmenetel-

mässä DA2* käytettäviä osavarmuuksia. Kaikki M1 sarjan osavarmuudet suuruudeltaan 

1,0 koska menetelmässä DA2* maaparametrien osavarmuutta ei todellisuudessa huomi-

oida tehokkaissa maaparametreissa vaan kestävyyden ominaisarvossa, kuten maaperän 

kantokestävyydessä, passiivimaanpaineessa, liukumiskestävyydessä tai paalujen kärki- ja 

vaippakestävyydessä. Geolujitetun kiviainespilariperustuksen mitoitusta ei kuitenkaan 

tehdä minkään edellä mainitun kestävyyden arvon mukaisesti, mistä johtuen kestävyyden 

osavarmuuksia ei käytännössä huomioida laskennassa. Mitoituksen erityispiirteiden 

vuoksi myös geolujitettujen kiviainespilareiden eurokoodin mukainen mitoitus monimut-

kaistuu. Mitoituksen käytännönvaihtoehdoista on kerrottu lisää työn myöhemmässä vai-

heessa. 

Geolujitteen lujuuden ja kestävyyden osavarmuudet 

Geolujitteen kestävyyden ja lujuuden ominaisarvo on sama sekä menetelmässä DA2* että 

DA3. Tästä syystä ns. eri mitoitusmenetelmien erilaisella laskentajärjestyksellä ei ole vai-

kutusta, vaan lopulliset laskennassa käytettävät arvot ovat käytännössä samat molem-

missa mitoitusmenetelmissä.   
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Osavarmuusluku on riippuvainen ainoastaan geolujitteen käyttöiästä, ja osavarmuus eri 

käyttöikien mukaan on esitetty taulukossa 11.  

Taulukko 11. Synteettisten lujitteen materiaalikertoimien varmuuskerroin (Geolujitetut maaraken-

teet 2012). 

 

Osavarmuuslukua ei tule sekoitta materiaalikertoimiin, joiden tarkoitus on täysin erilai-

nen kuin osavarmuusluvuilla. 

Liikenneviraston ”geolujitetut maarakenteet (2012)” -julkaisun mukainen geolujitteen 

mitoituslujuuden laskenta perustuu englantilaiseen standardiin BS 8006-1-2010, ja se on 

esitetty kaavassa (26). 

𝑇𝑝,𝑑 = 𝑓𝑝,𝑑 =
𝑇𝑝,𝑐ℎ𝑎𝑟

𝑅𝐹𝐶𝑅∗𝑅𝐹𝐼𝐷∗𝑅𝐹𝑊∗𝑅𝐹𝐶𝐻∗ŋ𝑅𝐹
       (26) 

Jossa 𝑇𝑝,𝑐ℎ𝑎𝑟 on geolujitteen lyhytaikaisen vetolujuuden ominaisarvo jonka suuruus riip-

puu käytettävästä geolujitteesta. RFCR on geolujitteen viruman materiaalikerroin, RFID 

rakennusaikaisen vaurioitumisen materiaalikerroin, RFW sään vaikutuksen materiaaliker-

roin, RFCH kemiallisen ja biologisen rasituksen materiaalikerroin ja ŋ𝑅𝐹 on geolujitteen 

materiaalikertoimien varmuuskerroin. Varmuuskertoimen suuruus on riippuvainen suun-

nitteluiästä Taulukon 11 mukaisesti. 

BS 8006-1-2010 mukainen materiaalikertoimien esitystapa poikkeaa geotekstiilin val-

mistajan käyttämästä esitystavasta, joka on esitetty kaavoissa (18) ja (19). Käytännössä 

mitoituksen kannalta ei ole merkitystä kumpaa merkintätapaa käytetään, kunhan kaikki 

vaikuttavat materiaalikertoimet huomioidaan mitoituksessa. 

Vaikka molemmilla menetelmillä saadaan sama tulos, on tapojen väliset eroavaisuudet 

syytä silti käydä läpi. Termien A1, A2 ja A4 osalta yhdenmukaisuuden esittäminen on 

yksinkertaista: 

 A1 vastaa kerrointa RFCR 

 A2 vastaa kerrointa RFID 

 A4 vastaa kertoimien RFW ja RFCH välistä tuloa 

 Osavarmuuskerroin 𝛾𝑀 vastaa varmuuskerrointa ŋ𝑅𝐹 

Termeille A3 ja A5 ei kuitenkaan ole esitetty Liikenneviraston julkaisussa ”geolujitetut 

maarakenteet (2012)” suoraa vastinetta. HUESKERin valmistamissa saumattomissa geo-
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lujitteissa valmistusmenetelmästä riippuva vähennyskerroin A3 = 1,0, eikä kerrointa täl-

löin tarvitse huomioida. Jos kerroin A3 kuitenkin halutaan esittää erikseen, voidaan mer-

kintä A3 korvata standardin BS 8006-1-2010 termistön mukaisella merkinnällä RFMF, 

missä alaindeksi MF on lyhenne sanasta manufacturing. 

Koska liikenneviraston merkintätavassa ei ole erillistä dynaamisen kuormituksen materi-

aalikerrointa, dynaaminen kuorma voidaan ottaa huomioon esimerkiksi EBGEO 2010:ssa 

esitetyn mukaisesti, eli kertoimella A5. (Geolujitetut maarakenteet 2012) Liikenneviras-

ton käyttämissä liikennekuormissa on mukana dynaamisen kuormituksen aiheuttama sy-

käyslisä, ja tästä johtuen dynaamisen kuormituksen aiheuttama vähennyskerroin on lii-

kenneviraston liikennekuormia käytettäessä A5 = 1,0 eikä sitä tarvitse huomioida mitoi-

tuksessa. Jos dynaaminen kuormitus kuitenkin joudutaan huomioimaan erikseen, voidaan 

merkintä A5 korvata standardin BS 8006-1-2010 termistön mukaisella merkinnällä RFDL, 

missä alaindeksi DL on lyhenne sanoista dynamic load. Geolujitteen valmistajan ilmoit-

tamat materiaalikertoimet on esitetty taulukossa 7, mutta niitä ei tule sotkea keskenään 

osavarmuuskertoimien kanssa.  
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4. LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT 

4.1 Käytettävät materiaaliparametrit 

Laskennassa käytetyt koerakenteet ovat kuvitteellisia eikä niitä ole toteutettu käytän-

nössä. Tutkimuskohdetta 1 lukuun ottamatta ovat myös kohteiden pohjaolosuhteet kuvit-

teellisia. 

4.1.1 Tutkimuskohde 1: Savi 

Ensimmäisen koerakenteen pohjaolosuhteet valittiin vastaamaan Helsingin kaupungin 

Östersundomin kaupunginosaan rakentaman koepenkereen pohjaolosuhteita. Koepenke-

reen maaperästä on tehty runsaasti sekä pohja-että laboratoriotutkimuksia, jotka on esi-

tetty Salla Köylijärven diplomityössä ”Saven anisotropian ja destrukturaation vaikutuk-

sen mallintaminen Östersundomin koepenkereellä (2015)”. 

Maaperä Östersundomin koepenkereen kohdalla on savista. Alkuperäinen maanpinta si-

jaitsee korkeudella +2.4 m, ja maan pintakerros on noin 0,8 m paksuinen kuivakuorisavi-

kerros. Kuivakuoren alapuolella on noin 5…6 m paksuinen savikerros, joka ulottuu noin 

6,5 m syvyyteen maanpinnasta. Savi on ylä- ja alapinnastaan lievästi ylikonsolidoitunutta. 

Saven alapuolella on noin 10 metrin paksuinen kerros silttiä ja hiekka, jonka alapuolella 

on moreenikerros. Koska alueelle ei ole tehty porakonekairauksia, ei kallion pinnan si-

jaintia voida sanoa varmuudella. Geolujitettujen kiviainespilareiden tapauksessa kallion 

pinnan sijainnilla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä. Pohjaveden korkeusmittausten pe-

rusteella alueella on paineellista pohjavettä. Pohjaveden pinta mallinnettiin tästä syystä 

maanpinnan tasolle. (Köylijärvi 2015)  

Laskennan helpottamiseksi Östersundomin kohteen maaperää pelkistettiin siten, että ko-

heesiomaakerrokset jaettiin kolmeen osaan. Tämä johtui pääasiassa siitä, että HUESKE-

Rin esitietolomakkeessa koheesiomaakerroksia voi olla enintään kolme, ja pohjaolosuh-

teet haluttiin määrittää siten että ne olisivat samat kaikissa laskentatapauksissa. Kohee-

siomaakerrosten yhteenlasketuksi paksuudeksi määritettiin 6,5 metriä. Vaikka todellisuu-

dessa pilarit ulottuvat 0,5…1,0 metriä kantavaan maaperään, pilareiden pituudeksi ase-

tettiin myös 6,5 metriä, sillä tekemällä laskenta ainoastaan koheesiomaakerroksen osalta 

saaduissa tuloksissa painottuu juuri koheesiomaan käyttäytyminen.   
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Laskennoissa käytettävät materiaaliparametrit on esitetty taulukoissa 12 ja 13. Samat ma-

teriaaliparametrit annettiin myös HUESKERille. 

Taulukko 12. Laskennassa käytetyt maaparametrit: Savinen  

pohjamaa, mitoitusmenetelmä DA2*. 

 

Taulukko 13. Laskennassa käytetyt maaparametrit: Savinen  

pohjamaa, mitoitusmenetelmä DA3. 

 

Numeerisessa laskennassa tarvittiin taulukoiden 12 ja 13 tietojen lisäksi tietoa esimerkiksi 

materiaalien vedenläpäisevyys sekä ns. soft soil –parametrit, jotka on esitetty taulukossa 

14. 

Taulukko 14. Plaxis 3D:ssa käytetyt materiaaliparametrit: Savinen  

pohjamaa, mitoitusmenetelmät DA2* ja DA3. 

 

Elementtimenetelmälaskenta suoritettiin Plaxis 3D ohjelmalla. Laskenta on käsitelty tar-

kemmin luvussa 6. 

Pohjamaa 1: Savi

Maa-

kerroken 

paksuus

tilavuus-

paino

tehokas 

kitka-

kulma

ödometri-

moduuli

Poissonin 

luku

tehokas 

koheesio

DA2* h γ'ssoil φ' POP OCR Eoed, C,ref ν c' K0,ssoil K*0,ssoil

[m] [kN] [°] [kN/m2] [kPa] [kN/m2]

Pengermateriaali 5 20 40,00 0 1 60000 0,3

Pilarin täyttömateriaali 6,5 20 40,00 0 1 60000 0,3

Savi1 2 16 17,30 10 1 850 0,2 3,77 0,70 1

Savi2 2 15 17,30 0 1 780 0,2 3,77 0,70 1

Savi3 2,5 17 17,30 7 1 1100 0,2 3,8 0,70 1

Hiekka 1 17,5 35,00 0 1 18000 0,2

lepopaine-

kertoimet

Pohjamaa 1: Savi

Maa-

kerroken 

paksuus

tilavuus-

paino

tehokas 

kitka-

kulma

ödometri-

moduuli

Poissonin 

luku

tehokas 

koheesio

DA3 h γ'ssoil φ' POP OCR Eoed, C,ref ν c' K0,ssoil K*0,ssoil

[m] [kN] [°] [kN/m2] [kPa] [kN/m2]

Pengermateriaali 5 20 33,87 0 1 60000 0,3

Pilarin täyttömateriaali 6,5 20 33,87 0 1 60000 0,3

Savi1 2 16 13,99 10 1 850 0,2 3,02 0,76 1

Savi2 2 15 13,99 0 1 780 0,2 3,02 0,76 1

Savi3 2,5 17 13,99 7 1 1100 0,2 3,04 0,76 1

Hiekka 1 17,5 29,26 0 1 18000 0,2

lepopaine-

kertoimet

Pohjamaa 1: Savi

Materiaali-

malli

Drained/ 

undrained Interfaces

K0 

determi-

nation

e0 Eur ref E50 ref λ* k* Kx&y Kz

kN/m2 kN/m2
m/d m/d

Pengermateriaali 180000 60000 10 10 HS Drained Manual (0,7) Autom.

Pilarin täyttömateriaali 180000 60000 10 10 HS Drained Manual (0,7) Autom.

Savi1 2 0,13 0,02 8E-05 0,000004 SS Undrained A Manual (0,7) Autom.

Savi2 2 0,16 0,02 1E-04 6,2E-06 SS Undrained A Manual (0,7) Autom.

Savi3 1 0,09 0,01 3E-04 0,00014 SS Undrained A Manual (0,7) Autom.

Hiekka 0,5 54000 18000 1 1 HS Drained Manual (0,7) Autom.

Hardening Soil Veden-läpäisevyysSoft Soil
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4.1.2 Tutkimuskohde 2: Siltti 

Toisessa tutkimuskohteessa savikerroksen tilalle vaihdettiin tasalaatuinen silttinen poh-

jamaa. Helsingin alueella silttinen pohjamaa ei ole kovin yleistä, mutta Keski-Euroopassa 

geolujitettuja kiviainespilareita on käytetty runsaasti kohteissa, joissa pohjamaa on hiek-

kaa tai silttiä. Koska geolujitettuja kiviainespilareita on käytetty paljon silttisessä pohja-

maassa ja sen toimivuus on todennettu, on silttisen pohjamaan tapaus järkevää ottaa mu-

kaan tarkasteluun jo pelkästään vertailun näkökulmasta. Jotta laskentojen vertailukelpoi-

suus säilyisi hyvänä, silttisen maakerroksen paksuus pidettiin samana kuin kohteessa 1 

savikerrosten yhteenlaskettu paksuus, eli 6,5 metriä. Tällöin myös käytettävät geolujitetut 

kiviainespilarit ovat saman mittaisia.  

Silttikerroksen maaparametrit ovat kuvitteelliset eivätkä ne siten edusta mitään tiettyä ra-

kennuskohdetta. Arvot pyrittiin kuitenkin määrittämään sellaisiksi, että ne vastaisivat 

mahdollisimman hyvin Suomen maaperässä esiintyvää silttiä. Laskennassa käytetyt maa-

parametrit on esitetty taulukoissa 15 ja 16. 

Taulukko 15. Laskennassa käytetyt materiaaliparametrit: Silttinen  

pohjamaa, mitoitusmenetelmä DA2*. 

 

Taulukko 16. Laskennassa käytetyt materiaaliparametrit: Silttinen  

pohjamaa, mitoitusmenetelmä DA3. 

 

Elementtimenetelmälaskennassa materiaalimallit määritettiin kuten laskentakohteessa 1.  

  

Pohjamaa 2: Siltti

Maa-

kerroken 

paksuus

tilavuus-

paino

tehokas 

kitka-

kulma

ödometri-

moduuli

Poissonin 

luku

tehokas 

koheesio

DA2* h γ'ssoil φ' POP OCR Eoed, C,ref ν c' K0,ssoil K*0,ssoil

[m] [kN] [°] [kN/m2] [kPa] [kN/m2]

Pengermateriaali 5 20 40,00 0 1 60000 0,3

Pilarin täyttömateriaali 6,5 20 40,00 0 1 60000 0,3

Siltti 6,5 17 29,00 0 1 6000 0,2 0,2 0,52 1

Hiekka 1 17,5 35,00 0 1 18000 0,2

lepopaine-

kertoimet

Pohjamaa 2: Siltti

Maa-

kerroken 

paksuus

tilavuus-

paino

tehokas 

kitka-

kulma

ödometri-

moduuli

Poissonin 

luku

tehokas 

koheesio

DA3 h γ'ssoil φ' POP OCR Eoed, C,ref ν c' K0,ssoil K*0,ssoil

[m] [kN] [°] [kN/m2] [kPa] [kN/m2]

Pengermateriaali 5 20 33,87 0 1 60000 0,3

Pilarin täyttömateriaali 6,5 20 33,87 0 1 60000 0,3

Siltti 6,5 17 23,91 0 1 6000 0,2 0,16 0,59 1

Hiekka 1 17,5 29,26 0 1 18000 0,2

lepopaine-

kertoimet
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Numeerisessa laskennassa tarvittiin taulukoiden 15 ja 16 tietojen lisäksi tietoa esimerkiksi 

materiaalien vedenläpäisevyys sekä ns. soft soil –parametrit, jotka on esitetty taulukossa 

17. 

Taulukko 17. Plaxis 3D:ssa käytettävät materiaaliparametrit: Silttinen  

pohjamaa, mitoitusmenetelmät DA2* ja DA3. 

 

Elementtimenetelmälaskenta suoritettiin Plaxis 3D ohjelmalla. Laskenta on käsitelty tar-

kemmin luvussa 6. 

4.1.3 Tutkimuskohde 3: Turve 

Kolmannessa laskentakohteessa Pohjamaaksi valittiin turve. Esimerkiksi Helsingin kau-

pungin alueella on useita suunnitteilla olevia rakennuskohteita, jossa pohjamaan ylin osa 

koostuu luonnontilaisesta turpeesta. Yleisin turpeella käytetty pohjanvahvistuskeino on 

massastabilointi, mutta joissakin massastabilointikohteissa on syntynyt myöhemmissä 

vaiheissa ikäviä hajuhaittoja, joiden epäillään johtuvan massastabiloinnista. Tästä syystä 

Helsingin kaupunki on kiinnostunut etsimään uusia keinoja myös turvealueiden pohjan-

vahvistukseen. 

Turpeesta ei tehty erikseen analyyttistä laskentaa. Pääsyy tähän oli, että yksi laskennassa 

käytettävistä parametreista on materiaalin ödometrimoduuli Es,oed jonka määrittäminen 

voi turpeen laadusta riippuen olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Koska kyseisen laskenta-

tapauksen kohde on kuvitteellinen, katsottiin ödometrimoduulin arviointi liian epävar-

maksi. Myötävaikuttavana tekijänä päätökselle oli, ettei analyyttinen laskenta huomioi 

materiaalin kokoonpuristuvuutta, vedenjohtavuutta tai vedenjohtavuuden riippuvuutta 

materiaalin jännitystilaan. Analyyttinen laskenta olettaa myös pilarin ja maan väliset pai-

numat samoiksi, mikä numeerisen laskennan osalta todettiin paikkansa pitämättömäksi 

oletukseksi alhaisella pinta-alasuhteella.  

Turpeen materiaaliparametrit pyrittiin määrittämään niin, että ne vastaisiva mahdollisim-

man hyvin todellisia parametreja. Materiaaliparametrien määrityksessä hyödynnettiin 

Teemu Mäkisen diplomityötä ”inklinometrimittausten käyttö radan stabiliteetin arvioin-

nissa (2015)”, jossa turvetta on tutkittu erittäin laajasti (Mäkinen 2015). Rakenteen ko-

konaispaksuus pidettiin jälleen samana kuin tutkimuskohteessa 1, mutta savikerrokset 

korvattiin 3 metrin paksuisella turvekerroksella, jonka alla on 3,5 metrin paksuinen savi-

kerros. 

Pohjamaa 2: Siltti

Materiaali-

malli

Drained/ 

undrained Interfaces

K0 

determi-

nation

e0 Eur ref E50 ref λ* k* Kx&y Kz

kN/m2 kN/m2
m/d m/d

Pengermateriaali 180000 60000 10 10 HS Drained Manual (0,7) Autom.

Pilarin täyttömateriaali 180000 60000 10 10 HS Drained Manual (0,7) Autom.

Siltti 1 18000 6000 0,01 0,01 SS Undrained A Manual (0,7) Autom.

Hiekka 54000 18000 1 1 HS Drained Manual (0,7) Autom.

Hardening Soil Soft Soil Veden-läpäisevyys
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Tutkimuskohteen turpeisen maaperän 3 materiaaliparametrit on kuvattu taulukoissa 18 ja 

19. 

Taulukko 18. Laskennassa käytetyt maaparametrit: Turpeinen pohjamaa,  

mitoitusmenetelmä DA2*. 

 

Taulukko 19. Laskennassa käytetyt maaparametrit: Turpeinen pohjamaa,  

mitoitusmenetelmä DA3. 

 

Turpeisesta pohjamaata tarkasteltiin laskennallisesti edellisistä kohteista poiketen aino-

astaan elementtimenetelmämalli. Elementtimenetelmälaskennassa tarvittavat lisäpara-

metrit on esitetty taulukossa 20. 

Taulukko 20. Plaxis 3D:ssa käytettävät materiaaliparametrit:  

Turpeinen pohjamaa, mitoitusmenetelmät DA2* ja DA3. 

 

Elementtimenetelmälaskenta suoritettiin Plaxis 3D ohjelmalla. Laskenta on käsitelty tar-

kemmin luvussa 6. 

Pohjamaa 3: Turve

Maa-

kerroken 

paksuus

tilavuus-

paino

tehokas 

kitka-

kulma

ödometri-

moduuli

Poissonin 

luku

tehokas 

koheesio

h γ'ssoil φ' POP OCR Eoed, C,ref ν c' K0,ssoil K*0,ssoil

DA2* [m] [kN] [°] [kN/m2] [kPa] [kN/m2]

Pengermateriaali 5 20 40,00 0 1 60000 0,3

Pilarin täyttömateriaali 6,5 20 40,00 0 1 60000 0,3

Turve 3 10,5 32,00 0 1 0,15 3

Savi 3,5 17 17,30 7 1 1100 0,2 3,8 0,70 1

Hiekka 1 17,5 35,00 0 1 18000 0,2

lepopaine-

kertoimet

Pohjamaa 3: Turve

Maa-

kerroken 

paksuus

tilavuus-

paino

tehokas 

kitka-

kulma

ödometri-

moduuli

Poissonin 

luku

tehokas 

koheesio

h γ'ssoil φ' POP OCR Eoed, C,ref ν c' K0,ssoil K*0,ssoil

DA2* [m] [kN] [°] [kN/m2] [kPa] [kN/m2]

Pengermateriaali 5 20 33,87 0 1 60000 0,3

Pilarin täyttömateriaali 6,5 20 33,87 0 1 60000 0,3

Turve 3 10,5 26,56 0 1 0,15 2,4

Savi 3,5 17 13,99 7 1 1100 0,2 3,04 0,76 1

Hiekka 1 17,5 29,26 0 1 18000 0,2

lepopaine-

kertoimet

Pohjamaa 3: Turve

Materiaali-

malli

Drained/ 

undrained Interfaces

K0 

determi-

nation

e0 Eur ref E50 ref λ* k* Kx&y Kz

kN/m2 kN/m2
m/d m/d

Pengermateriaali 180000 60000 10 10 HS Drained Rigid Autom.

Pilarin täyttömateriaali 180000 60000 10 10 HS Drained Rigid Autom.

Turve 10,4 0,23 0,05 0,01 0,01 SS Undrained A Rigid Autom.

Savi 3E-04 0,00014 SS Undrained A Rigid Autom.

Hiekka 54000 18000 1 1 HS Drained Rigid Autom.

Hardening Soil Soft Soil Veden-läpäisevyys
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Geolujitteet 

Laskennassa käytettiin HUESKERin Ringtrac –geolujitteita. Geolujitteesta tarvittavia 

ominaisuuksia oli sekä analyyttisessä laskennassa että numeerisessa laskennassa lujitteen 

kestävyys ja jäykkyys. Lujitteiden mitoitusarvot ovat maaparametreistä poiketen samat 

sekä mitoitusmenetelmässä DA2* että menetelmässä DA3, ja ne on esitetty taulukossa 

21. 

Taulukko 21. Geolujitteiden kestävyyden laskennalliset arvot,  

mitoitusmenetelmät DA2* ja DA3. 

 

HUESKER antoi laskentoja varten myös 5 % venymällä määritetyt geolujitteiden jäyk-

kyyden arvot. Ringtrac –geolujitteiden jäykkyys on kuitenkin HUESKERin mukaan sa-

laista tietoa, eikä jäykkyyden arvojen julkaisemiseen diplomityössä saatu tästä syystä lu-

paa. 

4.2 Kuvitteellinen koerakenne ja kuormat 

4.2.1 Koepenger 

Eri pohjaolosuhteissa tarkasteltavien geolujitettujen kiviainespilariperustusten vertailta-

vuuden parantamiseksi kaikissa tutkimustapauksissa halutiin käyttää samoja kuormia. 

Luvussa 6 on kuitenkin esitetty, että rakennetta jouduttiin muokkaamaan turpeiselle poh-

jamaalle sopivammaksi. 

 Geolujitettuja kiviainespilareita kuormittavaksi rakenteeksi valittiin tiepenger, jolloin pi-

lareita kuormittaa pysyvien kuormien lisäksi liikennekuorma. Penkereen korkeudeksi va-

littiin viisi metriä, sillä sen tiedettiin etukäteistarkastelun perusteella olevan riittävän suuri 

tuomaan rakenteiden välisiä eroja esiin. Viiden metrin korkuisen penkereen arvioitiin ole-

van myös käytännössä mahdollinen esimerkiksi toista väylää ylittävän sillan tulopenke-

reenä. Väylän poikkileikkaus valittiin julkaisussa ”Liikenneviraston ohjeita 29/2013 – 

Geolujitteet

Lyhytaikaisen 

kestävyyden 

ominaisarvo

Pitkäaikaisen 

kestävyysen 

ominaisarvo

Pitkäaikaisen 

kestävyyden 

mitoitusarvo

kN/m kN/m kN/m

Ringtrac 100/100 100 39,03 27,88

Ringtrac 100/200 200 78,07 55,76

Ringtrac 100/300 300 117,10 83,64

Ringtrac 100/400 400 156,13 111,52

Ringtrac 100/500 500 195,17 139,41
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tien poikkileikkauksen suunnittelu” esitetyistä väylän perus- ja vähimmäispoikkileik-

kauksista. Käytettäväksi poikkileikkaukseksi valittiin suurin valta- ja kantateillä käytet-

tävä yksiajoratainen poikkileikkaus 10,5 / 7,5, joka on esitetty kuvassa 13. 

Merkintä 10,5 / 7,5 tarkoittaa, että väylän leveys on vasemman sisäluiskan yläreunasta 

oikean sisäluiskan yläreunasta 10,5 metriä, ja vasemman ajoradan ulkoreunasta oikean 

ajoradan toiseen ulkoreunaan 7,5 metriä. Kyseinen väyläpoikkileikkaus on tarkoitettu 

väylille, joiden ajonopeus on 100 km/h ja keskivuorokausiliikenne (KVL) 4000-9000 au-

toa/vrk.  

 

Kuva 13. Yksiajorataisen tien poikkileikkaus 10,5 / 7,5 (Liikenneviras-

ton ohjeita 29/2013 - Tien poikkileikkauksen suunnittelu 2013). 

Kun tien KVL on yli 1500 autoa/vrk ja nopeustaso vähintään 80 km/h, muotoillaan 

tiepenkereen sisäluiska luiskakaltevuuteen 1:4. Yli 3,0 metrin pengerkorkeuksilla sisä-

luiska voidaan rakentaa tilan säästämiseksi luiskin 1:6 ja 1:3 siten, että penkereen ylin 

metri on luiskattu kaltevuudella 1:6 ja alempi osa kaltevuudella 1:3. Tilan säästämiseksi 

voidaan käyttää myös 1:1,5 sisäluiskia ja reunakaidetta pengerkorkeuden ylittäessä 3 met-

riä. Yli 3 metriä korkealle penkereelle on siis kaksi eri vaihtoehtoa, jotka on esitetty ku-

vassa 14. (Liikenneviraston ohjeita 29/2013 - Tien poikkileikkauksen suunnittelu 2013) 

 

Kuva 14. Laskentapenkereen vaihtoehdot. 

Geolujitetun kiviainespilariperustuksen kuormituskestävyyden laskennan kannalta luis-

kakaltevuudella ei ole merkitystä. Sen sijaan luiskakaltevuudella on suuri merkitys raken-

teen kokonaisvakavuuteen. 
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4.2.2 Mitoituksessa käytettävät kuormat 

Geolujitettuun kiviainespilariperustukseen haluttiin kohdistaa sekä pysyviä että muuttu-

via kuormia. Koska eurokoodin mukaisessa mitoituksessa pysyvät ja muuttuvat kuormat 

vaikuttavat eri tavalla, tulee kaikki rakenteeseen kohdistuvat kuormat kyetä tunnistamaan 

ja erottamaan toisistaan mitoituksessa. Kuormitusyhdistelyt on esitetty aikaisemmin koh-

dassa 3.2.3. 

Pysyviä kuormia voi muodostua useammasta tekijästä, mutta eurokoodin mukaisessa mi-

toituksessa niitä käsitellään aina yhtenä kokonaisuutena eli kaikille pysyville kuormille 

käytetään samaa osavarmuuskerrointa. Ainoa poikkeus on pysyvät epäedulliset kuormat, 

joiden merkitystä yleensä pienennetään tai niitä ei huomioida lainkaan. Tutkittavissa ta-

pauksissa pysyvä kuorma koostuu kokonaan kuvitteellisen koerakenteen maa-aineksen 

tilavuuspainon muodostamasta kuormasta. 

Myös muuttuvia kuormia voi olla useita, ja ne voivat olla luonteeltaan, toistuvuudeltaan 

sekä merkittävyydeltään hyvin erilaisia. Kuten aikaisemmin on esitetty, muuttuvat kuor-

mat käsitellään eurokoodin mukaisessa mitoituksessa aina toisistaan eroteltuina. Eri tyyp-

pisillä muuttuvilla kuormilla on tyypillisesti toisistaan poikkeavia osavarmuuslukuja ja 

yhdistelykertoimia. Tutkittavissa tapauksissa ei kuitenkaan esiinny muita muuttuvia 

kuormia kuin liikennekuorma, mikä tekee kuormitusyhdistelystä yksinkertaisempaa. 

Liikenneviraston julkaisemassa eurokoodin soveltamisohjeessa on määritetty, minkä suu-

ruisia liikennekuormat ovat. Kuvassa 15 on esitetty, miten liikennekuorma tulisi mallin-

taa: 

 

Kuva 15. Tien liikennekuormat (Eurokoodin soveltamisohje - Geotek-

ninen suunnittelu NCCI 7 2017). 

Kuva esittää useita rinnakkaisia kolmen metrin levyisiä kaistoja. Kuvan mukaisesti yh-

delle kaistoista sijoitetaan 3 m * 5 m laajuinen 40 kPa suuruinen kuormaa, ja muilla kais-

toilla käytetään 9 kPa suuruista jatkuvaa. 40 kPa:n kuormitus voidaan sijoittaa mille ta-

hansa kaistalle, ja yhdistelmistä valitaan aina epäedullisin. 
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Rakenteen kestävyystarkastelussa kuorman suuruudeksi oletettiin kaikissa tapauksissa 40 

kPa, sillä rakenteen tulee kestää kyseinen kuormitus missä tahansa pisteessä, ja tarkastel-

tavat alueet olivat pieniä.  

Liikenteen aiheuttamasta kuormituksesta aiheutuu usein myös dynaamista kuormitusta. 

Liikenneviraston ilmoittamiin liikennekuormiin on valmiiksi lisätty dynaamisen kuormi-

tuksen aiheuttama sykäyslisä, eikä dynaamista kuormitusta tästä syystä tarvitse huomi-

oida erillisenä kuormanlisäyksenä käytettäessä liikenneviraston liikennekuormia.  
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5. ANALYYTTINEN LASKENTA 

5.1 Analyyttisen laskennan tavoite ja kulku 

5.1.1 Analyyttisen laskennan tavoite 

Analyyttisen laskennan laskentojen tavoitteena oli vertailla laskennallisesti erilaisten 

pohjaolosuhteiden soveltuvuutta geolujitetun kiviainespilariperustuksen käyttökohteeksi, 

sekä vertailla eri mitoitusmenetelmiä. Laskentaesimerkeillä pyrittiin kuvaamaan syrjäy-

tysmenetelmällä asennettuja halkaisijaltaan 0,8 metrisiä geolujitettuja kiviainespilareita. 

Kuten kohdassa 4.1.3 on esitetty, ei turpeista pohjamaata tarkasteltu useiden haasteiden 

vuoksi lainkaan analyyttisellä laskennalla, vaan analyyttinen laskenta käsittelee ainoas-

taan savista ja silttistä pohjamaata.  

Savisen pohjamaan mitoitukset HUESKERin mukaan on esitetty liitteessä D, ja silttisen 

pohjamaan liitteessä E. HUESKER teki mitoituksen myös Saksassa käytettävällä mene-

telmällä, joka yhdistää DA2 ja DA3 mitoitusmenetelmiä. Menetelmällä saadut tulokset 

olivat lähellä DA2* ja DA3 menetelmällä saatuja tuloksia, mutta koska se poikkeaa suo-

malaisesta mitoitustavasta ei kyseistä menetelmää käytetty analyyttisessä laskennassa. 

HUESKERin laskemat tulokset on kuitenkin esitetty liitteissä D ja E. 

Analyyttisen laskennan pohjatiedoksi pyydettiin HUESKERia mitoittamaan rakenne an-

nettujen lähtötietojen pohjalta. HUESKERin laskentaohjelma perustuu samaan analyytti-

seen laskentatapaan kuin diplomityön analyyttinen käsinlaskenta. Rakenteen vakavuus-

tarkastelua ei tehty analyyttisesti, vaan laskenta keskittyi pelkästään rakenteen kestä-

vyystarkasteluun STR/GEO murtorajatilassa. 

5.1.2 Laskennan kulku 

Rajatilassa STR/GEO tarkastellaan rakenteen ja maapohjan kestävyyttä murron ja liialli-

sen muodonmuutoksen suhteen (Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu 

NCCI 7 2017). Tämä tarkoittaa, että kuormien vaikutusten mitoitusarvon tulee olla pie-

nempi tai yhtä suuri kuin kestävyyden mitoitusarvo. Vaikka rakenteellinen mitoitus suo-

sitellaan tehtäväksi mitoitusmenetelmällä DA2*, geolujitettujen kiviainespilareiden mi-

toitus tehtiin sekä mitoitusmenetelmällä DA2* että DA3 mitoitusmenetelmällä. Syynä 

menettelylle on se, että DA2* mitoitusmenetelmä lasketuista tuloksista puuttuvat kestä-

vyyden osavarmuudet, mikä saattaa johtaa alimitoitukseen. 

Analyyttinen laskenta tehtiin yleisimmin käytetyllä, saksalaisessa EBGEO 2010 -julkai-

sussa esitetyllä analyyttisellä menetelmällä, johon sovellettiin eurokoodi 7:ssä ja euro-

koodin kansallisessa soveltamisohjeessa NCCI7 esitettyjä osavarmuuksia ja kuormia. 



57 

Kaikissa laskennoissa valittiin käytettäväksi 0,8 metrin halkaisijainen Ringtrac geolujite-

sukka. Tällöin pilarin säde 𝑟𝑝 = 0,4 𝑚. Geolujitteen tyyppi valittiin kaikissa mitoitusta-

pauksissa vastaamaan HUESKERin tekemää mitoitusta. Laskennan aluksi päätetään geo-

lujitettujen kiviainespilareiden halkaisija (rp ja rgeo), käytettävä geolujite, pilareiden ja 

maan välinen pinta-alasuhde (aS). Kuormituksen jakautumiskertoimelle E voidaan antaa 

mielivaltainen arvo väliltä 0…1, mutta käytännössä arvoksi kannattaa asettaa aluksi esi-

merkiksi 0,7. Kun laskenta on suoritettu ensimmäisen kerran, voidaan arvoja alkaa muut-

taa siten, että laskennan tulos olisi lähempänä oikeaa.  

Maaperä jaetaan yhden metrin paksuisiin kerroksiin, joissa kussakin mitoitus tehdään 

erillisenä. Geolujitteen venymän ja jännityksen suhteen mikä tahansa kerros voi olla mi-

toittava, mutta useimmiten suurimmat arvot esiintyvät ylimmässä maakerroksessa. Pai-

numalaskennassa jokaisen tarkasteltavan kerroksen painuma lasketaan yhteen sekä ym-

päröivän saven että pilarin osalta. Työn lukemisen helpottamiseksi laskenta on raportoitu 

siten, että varsinaisessa työssä on esitetty laskennan välivaiheet ylimmän maakerroksen 

suhteen, ja loput välivaiheet on esitetty diplomityön liitteinä (Liite B ja C). 

Toimivaan lopputulokseen voidaan päästä monella eri tavalla, mutta tämän diplomityön 

Analyyttisessa laskennassa mitoitus tehtiin noudattaen seuraavaa periaatetta: 

1. Ensiksi tehdään mitoitus painumien suhteen vaihtelemalla kuormituksen jakautu-

miskerrointa E. Mitä suurempi suhdeluku on, sitä enemmän pilari painuu ja ym-

päröivän maa-aineksen painumat pienenevät, mutta samalla myös geolujitteeseen 

muodostuvaa vaakasuuntainen jännitys ja venymä kasvavat. 

2. Mikäli pilarin painumaa ei saada vastaamaan ympäröivän maan painumaa ilman, 

että kuorman jakautumissuhde joudutaan nostamaan huomattavan lähelle arvoa 

1,0, tai jos geolujitteen kestävyys tai venymä ylittyy, vaihdetaan geolujite jäykem-

pään ja kestävämpään. Tämän jälkeen muutetaan jälleen kuorman jakautumisen 

suhdelukua E. 

3. Jos tulos ei edelleenkään ole toivottu, tai esimerkiksi painumat ovat liian suuria, 

kasvatetaan pilareiden pinta-alasuhdetta aS. Käytännössä siis lisätään pilareiden 

määrää pinta-alaa kohden. Pinta-alasuhde voi olla välillä 10…20 %. 

Usein on taloudellisesti kannattavampaa kasvattaa geolujitteen kestävyyttä ennen pinta-

alasuhteen kasvattamista. Tämä johtuu siitä, että vaikka kestävämpi geolujite on kalliim-

paa, on pilareiden asennustyön kustannus pienempi ja materiaalimenekit ovat pienempiä. 

Tästä syystä mitoitus kannattaa aina aloittaa oletuksesta jossa 𝑎𝑆 =
𝐴𝑃

𝐴𝐸
= 10 %. Tällöin 

vierekkäisten pilareiden keskipisteiden välinen etäisyys on taulukon 1 mukaisesti 2,41 

metriä. Geolujitteen halkaisijan kasvattamisella ei ole juurikaan vaikutusta mitoitustulok-

seen, eikä sitä siksi yleensä vaihdeta kesken mitoituksen. Useimmiten käytetään 0,8 met-

rin halkaisijaista geolujitesukkaa, ellei erityisiä perusteita pienemmän halkaisijan käytölle 

ole. 
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5.2 Kohde 1: Savinen pohjamaa 

5.2.1 Kuormien vaikutukset 

Kuormien vaikutukset lasketaan mitoitusmenetelmässä DA2* kuormitusyhdistelyillä 

6.10a ja 6.10b, jotka on esitetty työn aikaisemmassa osassa (kaavat (23) ja (24)). Kuor-

mien laskennassa käytetään taulukon 8 osavarmuuslukuja. Yhdistelyjen 6.10a ja 6.10b 

tuloksista valitaan määräävämpi eli suurempi. Ensiksi tarkastellaan pysyvien ja muuttu-

vien kuormien yhteisvaikutusta kuormitusyhdistelyn 6.10b avulla. Mikäli muuttuvia 

kuormia on enemmän kuin yksi, sijoitetaan määräävin kuorma termin 𝑄𝑘,1 paikalle ja 

kuormien yhteisvaikutus otetaan huomioon yhdistelykertoimen 𝜓0,𝑖 avulla. Kaavan (24) 

mukaisesti saadaan: 

𝐸𝑑 = 1,15 ∗ 100 𝑘𝑃𝑎 + 1,35 ∗ 40 𝑘𝑃𝑎 = 𝟏𝟔𝟗 𝒌𝑷𝒂      

Tämän jälkeen tarkastetaan varmuus käyttäen pelkkiä pysyviä kuormia kuormitusyhdis-

telyn 6.10a avulla (kaava (23)): 

𝐸𝑘 = 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 = 100 𝑘𝑃𝑎        

𝐸𝑑 = 𝛾𝐹 ∗ 𝐸𝑘 = 1,35 ∗ 100 𝑘𝑃𝑎 = 𝟏𝟑𝟓 𝒌𝑷𝒂       

Kuormitusyhdistelystä 6.10a saatu tulos on pienempi kuin kuormitusyhdistelmällä 6.10b, 

eli yhdistelmä 6.10b on tässä tapauksessa mitoittavampi. Mitoitusmenetelmällä DA2* 

käytettävä kuormien vaikutuksen mitoitusarvo on siis Ed = 169 kPa. 

Pelkillä pysyvillä kuormilla tehtävä kuormitusyhdistely 6.10a tulee määrääväksi tapauk-

sissa, joissa pysyvän kuorman arvo on merkittävästi muuttuvia kuormia suurempi. Ky-

seisessä tapauksessa liikennekuorman suhde kuormien kokonaismäärään on suhteellisen 

suuri, jonka vuoksi kuormitusyhdistelyn 6.10b tulos on määräävä.  

Mitoitusmenetelmässä DA3 käytetään ainoastaan kuormitusyhdistelmää 6.10, joka on 

esitetty kaavassa (25). Laskennassa käytetään taulukossa 9 esitettyjä osavarmuuslukuja. 

DA3 mitoitusmenetelmällä kuormien vaikutuksen mitoitusarvon Ed arvoksi saadaan: 

𝐸𝑑 = 1,0 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 1,0 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝛾𝑄,1 ∗ 𝑄𝑘,1 + ∑( 𝛾𝑄,𝑖 ∗ 𝜓0,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖)   

𝐸𝑑 = 100 𝑘𝑃𝑎 + 1,15 ∗ 40 𝑘𝑃𝑎 = 146 𝑘𝑃𝑎 

Mitoitusmenetelmällä DA3 käytettävä kuormien vaikutuksen mitoitusarvo on siis Ed = 

146 kPa. 

Kuormitusyhdistelyt on esitetty myös liitteessä B. 
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5.2.2 Muodonmuutosominaisuuksien arviointi 

Savisessa pohjamaassa mitoitusparametrit määritettiin seuraavasti: 

Käytettävä geolujite on 0,8 metrin halkaisijainen Ringtrac 100/500. Pilareiden pinta-ala-

suhde aS = 0,1, ja yksittäisen pilarin pituus on 6,5 metriä. Usean iteraatiokierroksen jäl-

keen kuormien jakautumissuhteeksi on saatu E = 0,89. 

Kuormittamattomassa maakerroksessa ja kuormittamattomassa pilarissa vallitsee maa-ai-

nesten ominaispainojen erosta johtuen erisuuruiset jännitykset 𝜎𝑣,0,𝑝 ja 𝜎𝑣,0,𝑚. Jännitys 

lasketaan metrin paksuisen maakerroksen keskellä. Ylimmässä maakerroksen keskellä 

syvyydellä z jännitykset ovat: 

 𝜎𝑣,0,𝑝 = 𝑧 ∗ 𝛾𝑝 = 0,5𝑚 ∗ 20𝑘𝑁/𝑚3 = 𝟏𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝜎𝑣,0,𝑚 = 0,5𝑚 ∗ 15𝑘𝑁/𝑚3  = 𝟕, 𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Jännitykset ovat samat molemmilla mitoitusmenetelmillä, sillä kuten taulukosta 10 näh-

dään, tilavuuspainon osavarmuusluku on molemmissa menetelmissä suuruudeltaan 1,0. 

Tästä laskennan vaiheesta eteenpäin mitoitusmenetelmät eroavat toisistaan, ja mitoitus on 

esitetty erikseen mitoitusmenetelmällä DA2* ja DA3. 

Kuorman jakautumissuhteen E vaikutuksesta pilareita ympäröivään maahan kohdistuva 

jännitys lasketaan kaavalla (2). Jännitys σ0 on kuormitusyhdistelyllä määritetty jännitys, 

ja sen arvot eroavat mitoitusmenetelmien välillä: 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝜎𝑣,𝑚 =
𝜎0−𝐸∗𝜎0

(1−𝑎𝑆)
=

169𝑘𝑁/𝑚2−0,89∗169𝑘𝑁/𝑚2

1−0,1
= 𝟐𝟎, 𝟕𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝑫𝑨𝟑: 𝜎𝑣,𝑚 =
146𝑘𝑁/𝑚2−0,89∗146𝑘𝑁/𝑚2

1−0,1
= 𝟏𝟕, 𝟖𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Tarkasteltavassa kerroksessa jännitys 𝑝∗ määritettään yhdistämällä kaavan (18) sisältö 

kaavaan (17): 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝑝∗ =
(𝜎𝑣,0,𝑚+𝜎𝑣,𝑚−𝜎𝑣,0,𝑚)

𝑙𝑛(
𝜎𝑣,0,𝑚+𝜎𝑣,𝑚

𝜎𝑣,0,𝑚
)

=
17,5𝑘𝑁

𝑚2 +
20,7𝑘𝑁

𝑚2 −
17,5𝑘𝑁

𝑚2

ln(

17,5𝑘𝑁

𝑚2 +
20,7𝑘𝑁

𝑚2

17,5𝑘𝑁

𝑚2

)

= 𝟐𝟔, 𝟓𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝑫𝑨𝟑: 𝑝∗ =
17,5𝑘𝑁/𝑚2+17,8𝑘𝑁/𝑚2−17,5𝑘𝑁/𝑚2

ln (
17,5𝑘𝑁/𝑚2+17,8𝑘𝑁/𝑚2

17,5𝑘𝑁/𝑚2 )
= 𝟐𝟓, 𝟒𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Saatu jännitys sijoitetaan kaavaan (16) ja lasketaan maakerroksen yhdistetty kimmomo-

duuli 𝐸𝑠,𝑚. Maakerroksesta mitatut kimmomoduulin 𝐸𝑠,𝑚,𝑟𝑒𝑓 arvot on esitetty taulukossa 

12 (DA2*) sekä taulukossa 13 (DA3). 
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 𝑫𝑨𝟐∗: 𝐸𝑠,𝑚 = 𝐸𝑠,𝑚,𝑟𝑒𝑓 ∗ (
𝑝∗+𝑐′

𝑚∗𝑐𝑜𝑡𝜑′𝑚

𝑝𝑟𝑒𝑓
)

𝑚

= 850𝑘𝑃𝑎 ∗ (
26,5𝑘𝑁

𝑚2 +
12,1𝑘𝑁

𝑚2

100𝑘𝑃𝑎
) =

𝟑𝟎𝟖, 𝟖𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝑫𝑨𝟑: 𝐸𝑠,𝑚 = 850𝑘𝑃𝑎 ∗ (
25,4𝑘𝑁

𝑚2 +
12,1𝑘𝑁

𝑚2

100𝑘𝑃𝑎
) = 𝟐𝟗𝟗, 𝟗𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Menetelmässä DA3 osavarmuudet huomioidaan tehokkaassa koheesiossa sekä tehok-

kaassa kitkakulmassa. Saatu kimmomoduuliluku sijoitetaan kaavaan (11). Materiaalin 

poissonin luku 𝑣𝑚 on esitetty taulukossa 14, ja sen arvo on sama sekä mitoitusmenetel-

mässä DA2* että DA3: 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝐸∗ = (
1

1−𝑣𝑚
+

1

(1−𝑣𝑚)∗𝑎𝑆

) ∗
(1+𝑣𝑚)∗(1−2𝑣𝑚)

(1−𝑣𝑚)
∗ 𝐸𝑠,𝑚 = (

1

0,8
+

1

0,8∗0,1
) ∗

1,2∗0,6

0,8
∗ 308,8𝑘𝑁/𝑚2 = 𝟐𝟔𝟔𝟑, 𝟔𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝑫𝑨𝟑: 𝐸∗ = (
1

0,8
+

1

0,8∗0,1
) ∗

1,2∗0,6

0,8
∗ 299,9𝑘𝑁/𝑚2 = 𝟐𝟓𝟖𝟔, 𝟖𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Kaikkien maakerrosten välivaiheiden tulokset on esitetty liitteessä B. Diplomityön lu-

vussa 3.2.1 on esitetty, että pilarin aktivoitumislaajentuminen ja pilarin asentamisen ai-

heuttama oletettu ympäröivän maan tiivistyminen voidaan huomioida laskennallisesti. 

Tämän huomioiminen analyyttisessä laskennassa on kuitenkin huomattavan työläs pro-

sessi. Myös erityisesti herkästi häiriintyvän saven suhteen pilarin syrjäyttämän maan lu-

jittuminen on epätodennäköistä, ja pilarin asentaminen todennäköisesti häiritsee ja jopa 

heikentää savea. Koska kyseistä ilmiötä ei ole tutkittu riittävästi, ei aktivoitumislaajene-

mista ja ympäröivän maa-aineksen lujittumista huomioida käsin laskennassa. 

5.2.3 Geolujitteen venymän määritys  

”Geolujitetut maarakenteet (2012)” julkaisun mukaan geolujitteen laskennallisen veny-

män arvon tulee alittaa sallitun kokonaisvenymän arvo, eli ɛsall ≤ 5%. Geolujitteen ve-

nymä määritetään kaavalla (14): 

 𝑫𝑨𝟐∗: ∆𝑟𝑝 =
𝐾𝑎,𝑃∗(

1

𝑎𝑠
∗𝜎0−

1−𝑎𝑠
𝑎𝑠

∗𝜎𝑣,𝑚+𝜎𝑣,0,𝑝)−𝐾0,𝑚∗𝜎𝑣,𝑚−𝐾0,𝑚
∗ ∗𝜎𝑣,0,𝑚+

(𝑟𝑔𝑒𝑜−𝑟𝑝)∗𝐽

𝑟𝑔𝑒𝑜
2

𝐸∗

(1 𝑎𝑠⁄ −1)∗𝑟𝑝
+

𝐽

𝑟𝑔𝑒𝑜
2

=

0,284∗(
1

0,1
∗

169𝑘𝑁

𝑚2 −
0,9

0,1
∗

20,7𝑘𝑁

𝑚2 +
10𝑘𝑁

𝑚2 )−0,7∗
20,7𝑘𝑁

𝑚2 −1∗
7,5𝑘𝑁

𝑚2 +𝑋

2663,6𝑘𝑁/𝑚2

(
1

0,1
−1)∗0,4𝑚

+𝑋
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟗𝒎  

 𝑫𝑨𝟑: ∆𝑟𝑝 =
0,284∗(

1

0,1
∗

146𝑘𝑁

𝑚2 −
0,9

0,1
∗

18,8𝑘𝑁

𝑚2 +
10𝑘𝑁

𝑚2 )−0,7∗
18,8𝑘𝑁

𝑚2 −1∗
7,5𝑘𝑁

𝑚2 +𝑋

2586,8𝑘𝑁/𝑚2

(
1

0,1
−1)∗0,4𝑚

+𝑋
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟎𝒎  

Tehokkaan kitkakulman kautta osavarmuudet vaikuttavat menetelmässä DA3 maanpai-

nekertoimiin 𝐾𝑎,𝑃 sekä 𝐾0,𝑚. Laskennassa jakoviivan ylä- ja alapuolisten lausekkeiden 
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viimeinen termi on merkitty kirjaimella X, sillä se sisältää geolujitteen jäykkyyden arvon 

jonka julkaisemiseen HUESKER ei ole antanut lupaa. Venymät täytyy vielä suhteuttaa 

geolujitteen kehän pituuteen, jolloin saadaan geolujitteen suhteellinen venymä prosent-

teina. Saadut venymän arvot prosentteina ovat: 

 DA2*: ɛgeo = 2,7 % 

 DA3: ɛgeo = 3,1 % 

Venymä tulee tarkastella erikseen jokaisessa tarkasteltavassa maakerroksessa, ja minkä 

tahansa kerroksen venymä voi olla mitoittava. kohteessa 1 ylimmän maakerroksen veny-

män arvot ovat mitoittavat.  Kaikkien maakerrosten venymän tulokset on esitetty liitteessä 

B. 

5.2.4 Kehäjännityksen määritys  

Geolujitteessa vallitseva kehäjännitys 𝐹𝑅 määritetään kaavalla (5). Geolujitteen valmis-

taja HUESKER luovutti laskennassa tarvittavat jäykkyyden arvot, mutta ei ole antanut 

lupaa jäykkyyden arvojen esittämiseen diplomityössä. Tästä syystä kehäjännityksen las-

kennan välivaiheita ei ole esitetty. Jännitykset on määritetty Ringtrac 100/500 geolujit-

teella. 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝐹𝑅 = 𝟏𝟏𝟗, 𝟕𝐤𝐍/𝐦  

 𝑫𝑨𝟑: 𝐹𝑅 = 𝟏𝟑𝟔, 𝟗𝐤𝐍/𝐦  

Geolujitteen jäykkyys riippuu siitä, minkä tyyppistä geolujitetta käytetään. Koska ke-

häjännityksen suuruus riippuu geolujitteen jäykkyydestä, täytyy käytettävä geolujite olla 

tiedossa. HUESKER ilmoittaa käytettävän geolujitteen jäykkyyden arvon pyydettäessä.  

5.2.5 Geolujitteen kestävyyden määritys 

Geolujitteen kestävyys lasketaan HUESKERin käyttämällä menetelmällä. Kaavassa käy-

tettäviä eri materiaalikertoimia on esitetty taulukossa 7, ja eri osavarmuuskertoimia tau-

lukossa 11.  

Rakenteen suunnitteluiäksi oletetaan 120 vuotta, ja ympäristön pH –arvo lähelle neutraa-

lia. Pilarimateriaalin oletetaan olevan karkeaa mursketta, jonka asennusvaurion materiaa-

likerroin arvioitiin suureksi. Liikenneviraston liikennekuormissa dynaamisen kuorman 

materiaalikerrointa ei tarvitse käyttää. Valmistusmenetelmästä johtuen myöskään valmis-

tusmenetelmän materiaalikerrointa ei tarvitse huomioida.  
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Taulukossa 22 on esitetty taulukkojen 7 ja 11 perusteella määritetyt materiaali- ja osavar-

muuskertoimet.  

Taulukko 22. Geolujitteen kestävyyden määrityksessä käytetyt  

materiaalikertoimet. 

 

Asennusvaurioitumisen osavarmuuskertoimella 1,8 pyrittiin kuvaamaan teräväsärmäisen 

murskatun kiviaineksen aiheuttaman asennusvaurion määrää. Kerroin on ainoastaan ar-

vio, eikä se perustu asennusvauriokokeesta saatuihin tuloksiin kuten todellisessa tapauk-

sessa tulisi olla.  

Yhdistämällä kaavat (19) ja (20) voidaan laskea geolujitteen vetolujuuden mitoitusarvo 

kehän suunnassa. Käytetty geolujite on tyyppiä Ringtrac 100/500, eli sen lyhytaikaisen 

vetolujuuden ominaisarvo 𝑅𝑝,𝑘0
 = 500 kN/m. Lasketaan lujitteen kestävyyden mitoitus-

arvo 𝑅𝑝,𝑑: 

𝑅𝑝,𝑑 =
𝑅𝑝,𝑘0

𝐴1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐴3 ∗ 𝐴4 ∗ 𝐴5∗𝛾𝑀

=
500𝑘𝑁/𝑚

1,52 ∗ 1,8 ∗ 1 ∗ 1,03 ∗ 1 ∗ 1,4
= 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝒌𝑵/𝒎 

Mitoitusarvo on sama sekä mitoitusmenetelmässä DA2* että DA3, sillä käytettävä osa-

varmuus ei riipu mitoitusmenetelmästä. Luvussa 5.2.4 laskettuja kehäjännityksen arvoja 

𝐹𝑅 verrataan geolujitteen vetokestävyyden mitoitusarvoon 𝑅𝑝,𝑑 kaavan (20) mukaisesti. 

Tällöin saadaan: 

 𝑫𝑨𝟐∗: 119,7kN/m ≤ 139,4kN/m 

 𝑫𝑨𝟑: 136,6kN/m ≤ 139,4kN/m 

Molemmilla mitoitusmenetelmillä lasketut geolujitteen kehäjännityksen arvot alitavat 

geolujitteen mitoitusvetolujuuden arvon. Kaavan (22) ehto toteutuu, ja laskennallisesti 

rakenne kestää. 

5.2.6 Rakenteen painuman käyttörajatilatarkastelu 

Painumamitoitus tehdään muusta mitoituksesta poiketen käyttörajatilassa (KRT). Tämä 

tarkoittaa, ettei osavarmuuslukuja käytetä. Painumalaskenta lähtee oletuksesta, jossa sekä 

pilarin että ympäröivän maan painumat ovat saman suuruiset (kaava (9)). Aikaisemmin 

on esitetty, että sijoittamalla ympäröivän maan painuman kaava (10) ja pilarin painuman 

kaava (12) kaavaan (9) saadaan aikaan kaavan (15) mukainen yhtälö. Sijoittamalla arvot 

yhtälöön saadaan pilarin ja pilaria ympäröivän maakerroksen painuma tarkasteltavassa 

Viruman materiaalikerroin A1 1,52

Asennusvaurioitumisen materiaalikerroin A2 1,8

Valmistusmenetelmän materiaalikerroin A3 1

Sään ja kemiallisen vaikutuksen materiaalikerroin A4 1,03

Dynaamisen kuorman materiaalikerroin A5 1
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yhden metrin paksuisessa maakerroksessa. Kaavan (15) molemmat puolet lasketaan erik-

seen. Kokonaispainuma saadaan laskemalla kaikkien kerroksien painumat yhteen. Pilaria 

ympäröivän maan painuma 𝑠𝑚 lasketaan seuraavasti: 

𝑠𝑚 = {
𝜎𝑣,𝑚

𝐸𝑠,𝑚
−

2

𝐸∗
∗

𝑣𝑀

1−𝑣𝑀
[𝐾𝑎,𝑃 ∗ (

1

𝑎𝑆
∗ 𝜎0 −

1−𝑎𝑆

𝑎𝑆
∗ 𝜎𝑣,𝑀 + 𝜎𝑣,0,𝑃) − 𝐾0,𝑀 ∗ 𝜎𝑣,𝑀 − 𝐾0,𝑀

∗ ∗

𝜎𝑣,0,𝑀 +
(𝑟𝑔𝑒𝑜−𝑟𝑃)∗𝐽

𝑟𝑔𝑒𝑜
2 −

∆𝜎𝑃∗𝐽

𝑟𝑔𝑒𝑜
2 ]} ∗ ℎ = {

17,1𝑘𝑁/𝑚2

800𝑘𝑁

𝑚2

−
2

2566,4𝑘𝑁

𝑚2

∗ ∗
0,2

1−0,2
[0,22 ∗ (

1

0,1
∗

140𝑘𝑁

𝑚2 −

1−0,1

0,1
∗

17,1𝑘𝑁

𝑚2
+

10𝑘𝑁

𝑚2
) − 0,7 ∗

17,1𝑘𝑁

𝑚2
− 1 ∗

7,5𝑘𝑁

𝑚2
+ 𝑋1 − 𝑋2]} ∗ 1𝑚 = 0,056𝑚  

𝛴𝑠𝑚 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟐𝒎  

Lausekkeen viimeisiä termejä ei ole esitetty, sillä ne sisältävät geolujitteen jäykkyyden 

arvon jonka julkaisuun HUESKER ei antanut lupaa. Pilarin painuma lasketaan vastaa-

vasti kaavan (15) oikeanpuoleisella lausekkeella: 

𝑠𝑝 = [1 −
𝑟𝑃

2

(𝑟𝑃+∆𝑟𝑃)2] ∗ ℎ = [1 −
0,42

(0,4+0,009)2] ∗ 1𝑚 =0,043m  

𝛴𝑠𝑝 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟏𝒎  

On tärkeää huomata, että vaikka käytetyt termit ovat samat kuin aikaisemmin esitetyissä 

lausekkeissa, painuman laskennassa käytetyt arvot on laskettu käyttörajatilassa, ja siten 

ne poikkeavat aikaisemmissa vaiheissa lasketuista arvoista. Yhtälöllä saadut painuman 

arvot ovat painumat tarkasteltavassa yhden metrin paksuisessa maakerroksessa, ja kaik-

kien kerrosten yhteenlaskettua kokonaispainumaa on merkitty termeillä 𝛴𝑠𝑚 ja 𝛴𝑠𝑝. Kun 

kokonaispainumat on laskettu, verrataan pilarin kokonapispainumaa ympäröivän maan 

kokonaispainumaan. Kokonaispainumien välisen eron tulee olla ≤ 0,01 metriä eli alle yh-

den sentin suuruinen.  

∆𝑠 = |𝛴𝑠𝑝 − 𝛴𝑠𝑚| = 0,261𝑚 − 0,252𝑚 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝒎 < 𝟎, 𝟎𝟏𝒎  

Vaadittu ehto täyttyy myös painuman osalta. Rakenteellinen mitoitus on tehty onnistu-

neesti. Kohteen 1 maakerroskohtaiset painumat ja kokonaispainuman laskenta on esitetty 

liitteessä B. 
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5.3 Kohde 2: Silttinen pohjamaa 

5.3.1 Kuormien vaikutukset 

Kuormien vaikutusten laskenta vastaa kohdassa 5.2.1 tehtyä kuormien laskentaa, eivätkä 

kuormien arvot muutu rakenteen pysyessä samana. Käytettävät kuormat ovat siis samat 

kuin kohteen 1 kuormat: 

 DA2*: Ed = 146 kPa. 

 DA3: Ed = 169 kPa. 

Kohteen 2 kuormien vaikutusten laskenta on esitetty liitteessä C. 

5.3.2 Muodonmuutosominaisuuksien arviointi 

Silttisessä pohjamaassa mitoitusparametrit määritettiin seuraavasti: 

Käytettävä geolujite on 0,8 m halkaisijainen Ringtrac 100/200. Pilareiden pinta-alasuhde 

aS = 0,1, ja yksittäisen pilarin pituus 6,5 metriä. Usean iteraatiokierroksen jälkeen kuor-

mien jakautumissuhteeksi määräytyi E = 0,52. 

Lujuusparametrien arviointi tehdään kuten kohdassa 5.2.2. eikä kaavoja tai kaavoihin si-

joittamista tästä syystä esitetä uudelleen. Kuormittamattomassa pilarissa vallitseva maa-

ainesten ominaispainojen erosta syntyvät erisuuruiset jännitykset ovat: 

 𝜎𝑣,0,𝑝 = 𝟏𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝜎𝑣,0,𝑚  = 𝟖, 𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Kuorman jakautumissuhteen E vaikutuksesta pilareita ympäröivään maahan kohdistuvat 

jännitykset ovat: 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝜎𝑣,𝑚 = 𝟗𝟎, 𝟏𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝑫𝑨𝟑: 𝜎𝑣,𝑚 = 𝟕𝟕, 𝟗𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Seuraavaksi määritetään jännityksen 𝑝∗ arvot: 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝑝∗ = 𝟑𝟔, 𝟖𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 𝑫𝑨𝟑: 𝑝∗ = 𝟑𝟑, 𝟔𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Tämän jälkeen lasketaan maakerroksen yhdistetty kimmomoduuli 𝐸𝑠,𝑚: 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝐸𝑠,𝑚 = 𝟐𝟐𝟐𝟕, 𝟖𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝑫𝑨𝟑: 𝐸𝑠,𝑚 = 𝟐𝟎𝟑𝟔, 𝟕𝒌𝑵/𝒎𝟐  
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Ja lopuksi: 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝐸∗ = 𝟏𝟗𝟐𝟏𝟒, 𝟕𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 𝑫𝑨𝟑: 𝐸∗ = 𝟏𝟕𝟓𝟔𝟔, 𝟕𝒌𝑵/𝒎𝟐  

Kaikkien maakerrosten laskettujen välivaiheiden tulokset on esitetty liitteessä C. Myös-

kään kohteessa 2 ei huomioida geolujitteen aktivoitumislaajentumista laskennan moni-

mutkaisuuden vuoksi. 

5.3.3 Geolujitteen venymän määritys  

Geolujitteen venymä tarkasteltavassa kerroksessa määritetään kuten kohdassa 5.2.3. Saa-

dut venymän arvot ovat: 

 𝑫𝑨𝟐∗: ∆𝑟𝑝 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟗𝒎  

 𝑫𝑨𝟑: ∆𝑟𝑝 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟎𝒎  

Venymät täytyy vielä suhteuttaa geolujitteen kehän pituuteen, jolloin saadaan geolujitteen 

suhteellinen venymä prosentteina. Venymän suuruudet prosentteina mitattuna ovat: 

 DA2*: ɛgeo = 2,2 % 

 DA3: ɛgeo = 2,6 % 

Venymä tulee tarkastella erikseen jokaisessa yhden metrin paksuisessa maakerroksessa, 

ja näistä valtiaan mitoittavin. kohteessa 2 ylimmän maakerroksen venymän arvot ovat 

mitoittavat. Kaikkien maakerrosten venymän tulokset on esitetty liitteessä C. 

5.3.4 Geolujitteen kehäjännityksen määritys 

Kehäjännitys määritetään kuten kohdassa 5.2.4 on esitetty. Silttisessä pohjamaassa geo-

lujitteen kehäjännityksen arvot ovat kuitenkin pienemmät kuin edellisessä tapauksessa, 

sillä käytettävä geolujite on ominaisuuksiltaan heikompi Ringtrac 100/200. 

 𝑫𝑨𝟐∗: 𝐹𝑅 = 𝟑𝟔, 𝟖𝐤𝐍/𝐦  

 𝑫𝑨𝟑: 𝐹𝑅 = 𝟒𝟒, 𝟗𝐤𝐍/𝐦  

Laskennassa käytetyt osavarmuus- ja materiaalikertoimet ovat samat kuin kohteessa 1, ja 

ne on esitetty taulukossa 22. 
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5.3.5 Geolujitteen kestävyyden määritys 

Käytetty geolujite on tyyppiä Ringtrac 100/200, eli sen lyhytaikaisen vetolujuuden omi-

naisarvo 𝑅𝑝,𝑘0
 = 200 kN/m. Geolujitteen kestävyys lasketaan kuten kohdassa 5.2.5, käyt-

täen samoja materiaalikertoimia sekä osavarmuuslukua. 

𝑅𝑝,𝑑 =
𝑅𝑝,𝑘0

𝐴1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐴3 ∗ 𝐴4 ∗ 𝐴5∗𝛾𝑀

=
200𝑘𝑁/𝑚

1,52 ∗ 1,8 ∗ 1 ∗ 1,03 ∗ 1 ∗ 1,4
= 𝟓𝟓, 𝟕𝟔𝒌𝑵/𝒎 

Mitoitusarvo on jälleen sama sekä mitoitusmenetelmässä DA2* että DA3. Kohdassa 5.3.4 

laskettua kehäjännityksen arvoa 𝐹𝑅 verrataan geolujitteen vetokestävyyden mitoitusar-

voon 𝑅𝑝,𝑑 kaavan (22) mukaisesti. Tällöin saadaan  

 𝑫𝑨𝟐∗: 36,8kN/m ≤ 55,46kN/m 

 𝑫𝑨𝟑: 44,9kN/m ≤ 55,76kN/m 

Molemmilla mitoitusmenetelmillä lasketut geolujitteen kehäjännityksen arvot alitavat 

geolujitteen mitoitusvetolujuuden arvon. Kaavan (22) ehto täyttyy, eli laskennallisesti ra-

kenne kestää. 

5.3.6 Rakenteen painuman käyttörajatilatarkastelu 

Painumamitoitus tehdään käyttörajatilassa kohdan 5.2.6 mukaan kaavalla (15). Yhtälöllä 

saadut painuman arvot ovat painumat tarkasteltavassa maakerroksessa. Pilarin ja ympä-

röivän maa-aineksen kokonaispainumat lasketaan, ja niitä verrataan toisiinsa. Lasketaan 

ensin ympäröivän maan painuma 𝑠𝑚 tarkasteltavassa maakerroksessa sekä kokonaispai-

numa 𝛴𝑠𝑚.  

𝑠𝑚 = 0,037𝑚, 𝑗𝑎 𝛴𝑠𝑚 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟕𝒎  

Lausekkeen viimeisiä termejä ei sijoiteta, sillä ne sisältävät geolujitteen jäykkyyden ar-

von jonka julkaisuun HUESKER ei antanut lupaa. Lasketaan myös pilarin painuma 𝑠𝑝  

sekä kokonaispainuma 𝛴𝑠𝑝: 

𝑠𝑝 =0,036m, ja 𝛴𝑠𝑝 = 𝟎, 𝟏𝟑𝟗𝒎  

Jälleen on tärkeää huomata, että vaikka käytetyt termit ovat samat kuin aikaisemmin esi-

tetyissä lausekkeissa, painuman laskennassa käytetyt arvot on laskettu käyttörajatilassa. 

Kun kokonaispainumat on laskettu, verrataan pilarin kokonapispainumaa ympäröivän 

maan kokonaispainumaan. Kokonaispainumien välisen eron tulee olla ≤ 0,01 metriä eli 

alle yhden sentin suuruinen.  

∆𝑠 = |𝛴𝑠𝑝 − 𝛴𝑠𝑚| = 0,139𝑚 − 0,147𝑚 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝒎 < 𝟎, 𝟎𝟏𝒎  
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Vaadittu ehto täyttyy myös painuman osalta. Kohteen 2 rakenteellinen mitoitus on tehty 

onnistuneesti. Maakerroskohtaiset painumat ja kokonaispainuman laskenta on esitetty 

liitteessä C. 
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6. RAKENTEEN NUMEERINEN TARKASTELU 

ELEMENTTIMENETELMÄLLÄ 

6.1 Numeerisen laskennan tavoitteet 

Numeerisen laskennan laskentaesimerkeillä pyrittiin kuvaamaan jo analyyttisessä lasken-

nassa käytettyä rakennetta: syrjäytysmenetelmällä asennettuja, halkaisijaltaan 0,8 metri-

siä geolujitettuja kiviainespilareita jotka on asennettu maaperään 10 % pinta-alasuhteella. 

Numeerisen laskennan tavoitteet olivat: 

 Erilaisten pohjaolosuhteiden soveltuvuuden laskennallinen vertailu geolujitetun 

kiviainespilariperustuksen rakennuskohteeksi,  

 eri mitoitusmenetelmien välinen vertailu, sekä  

 eri mallinnusmenetelmien välinen vertailu.  

Koska tutkimuksen tavoitteisiin liittyy vahvasti tulosten vertailu, pyrittiin laskennoista 

tekemään ennen kaikkea mahdollisimman monella osa-alueella vertailukelpoisia keske-

nään, jotta tulosten välinen vertailu olisi mahdollisimman yksiselitteistä. Koska tutkimus-

kohteina oli pohjaolosuhteiltaan kolme hyvin erilaista kohdetta, on tiettyjen muuttujien 

salliminen järkevää. Vaikka joitakin kompromisseja jouduttiin tekemään, niiden vaikutus 

tuloksiin on pyritty ottamaan huomioon myöhemmin tulosten esittelyn ja analysoinnin 

yhteydessä. 

6.2 Rakenteen mallinnus 

6.2.1 Pilarimaisen pohjanvahvistusrakenteen mallinnus Plaxis 

3D:llä 

Tarkasteltavat rakenteet mallinnettiin elementtimenetelmään perustuvalla Plaxis 3D oh-

jelmalla. Koheesiomaa-aines mallinnettiin Soft Soil (SS) -materiaalimallilla, ja kitkamaa-

ainekset, kuten pohjamaa, pilarin täyttömateriaali sekä pengermateriaali mallinnettiin pa-

remmin kitkamaan toimintaa kuvaavalla Hardening Soil (HS) -mallilla. Samoja materi-

aalimalleja on käytetty joissakin aikaisemmissa elementtimenetelmään perustuvissa geo-

lujitettujen kiviainespilareiden analyyseissä, esimerkiksi Alexiew et al. (2012). Kirjalli-

suudesta löytyy viitteitä myös muiden kuin HS ja SS- mallien käyttöön, kuten Mohr-

Coulomb (Chen et al. 2014). Plaxis 3D:llä luodut mallit toimivat oletusarvoisesti siten, 

että mallin reunat ovat Z- suunnassa vapaat ja X- ja Y- suunnassa lukitut. Tämä tarkoittaa, 

että esimerkiksi geolujite voi liikkua Z-suunnassa ylös tai alaspäin, mutta se ei voi irrota 

mallin pystysuuntaisista reunoista. 
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Rakenne mallinnettiin kahdella eri tavalla: UnitCell –menetelmällä sekä seitsemän pilarin 

pilariryhmällä. Laskentamallit on esitetty kuvassa 16. Kuvassa geolujitteet on esitetty kel-

taisella, ja mallin yläpuolella on tasainen liikennekuorma. Kuvan mallit ovat savisen poh-

jamaan laskentamalleja. 

 

Kuva 16. UnitCell- ja pilariryhmämallin periaatekuvat. 

UnitCell –malli on yksinkertaisemman rakenteensa vuoksi nopeampi tarkasteltava kuin 

useita pilareita käsittelevä pilariryhmämalli, ja sitä on laajalti käytetty kuvaamaan geolu-

jitettujen kiviainespilareiden toimintaa (Murugesan & Rajagopal 2006; Raithel & Kirch-

ner 2008; Khabbazian et al. 2014). UnitCell malli on yksinkertainen, sillä se sisältää vain 

yhden geolujitetun kiviainespilarin sekä sitä ympäröivän maa-aineksen ja penkereen. 

Malli pyrkii siis kuvaamaan pilariryhmän keskellä olevan yksittäisen pilarin ja sen vai-

kutusalueeseen kuuluvan ympäröivän maaperän toimintaa. Vaaka- eli XY-tasossa malli 

ulottuu pilarin keskipisteestä puolikkaan pilarivälin ulospäin. Tutkittavassa tapauksessa 

pilariväli on kolmiomuodostelmaan asennetuilla pilareilla taulukon 1 mukaan 2,41 metriä 

(aS = 0,1), jolloin mallin koko XY-tasossa oli 2,41 m x 2,41 m. Koska Plaxiksessa ympy-

rän muotoisen mallin luominen ei ole mahdollista, mallin ulottuu nurkkapisteistään hie-

man kuormien oletettua vaikutusaluetta kauemmaksi (kuva 17). 

Toisessa mallinnustavassa UnitCell -malli laajennettiin yhden pilarin ja ympäröivän 

maan yhdistelmästä seitsemän pilarin muodostamaan kokonaisuuteen. Pilarit sijaitsivat 

suorakaiteen muotoisessa mallissa siten, että yksi pilari sijaitsi mallin keskellä ja kuusi 

pilaria symmetrisesti sen ympärillä. Pilariryhmän mallissa mallin nurkka-alueille jäi huo-
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mattavasti UnitCell mallia suuremmat ”tyhjät alueet”, jota pyrittiin kompensoimaan siir-

tämällä mallin ulkoreunoja 1/6-kertaisen pilarivälin mitan verran lähemmäksi uloimpia 

pilareita. (kuva 17). 

 

Kuva 17. Plaxis 3D mallien dimensiot. 

Vaikka yksi geolujitettujen kiviainespilareiden mitoitusolettamista on pilarin ja ympäröi-

vän maa-aineksen saman suuruiset painumat, on painumien välillä todellisuudessa eroja. 

Plaxis –ohjelmassa laskennan jälkeen mielivaltaisesti valitun pisteen painuma voidaan 

esittää ainoastaan jokaisen laskentavaiheen lopussa. Tämä tarkoittaa, että diplomityön 

laskentatapauksissa painumasta saataisiin vain kolme laskettua tulosta. Määräämällä las-

kennan tarkastelupisteet ennalta ennen laskennan suorittamista voidaan painuman arvo 

saada erikseen jokaisen laskentaportaan jälkeen.  Näin painumisen kehityksestä saadaan 

tarkemmin kuormitusaikaan sidottua tietoa.  
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Rakenteen painumaa tarkasteltiin UnitCell- ja pilariryhmämallin eri osissa kuvan 18 mu-

kaisissa esivalituissa pisteissä: 

 

Kuva 18. Painumien mittauspisteet. 

UnitCell mallissa painumia tarkasteltiin kahdessa pisteessä, pilarin keskellä (piste A) sekä 

mallin reunalla (piste B). Koska UnitCell mallin pilari mielletään osaksi äärettömän laajaa 

pilarikenttää, piste B kuvaa kahden pilarin välistä pistettä kuten pilariryhmämallissa. Pi-

lariryhmämallissa painumia tarkasteltiin edellä mainittujen lisäksi mallin reunimmaisen 

pilarin keskellä (piste C) sekä kolmen pilarin välissä olevassa pisteessä (piste D). Kaikki 

tarkastelupisteet sijaitsivat pilarin yläpään tasolla korkeudella +0.0 m.  

Geolujitetut kiviainespilarit mallinnettiin siten, että pilarin kehä piirrettiin pilarin yläpään 

tasolle ”polycurve” –toiminnolla. Tämän jälkeen pilarin pituudeksi asetettiin 6,5 metriä 

”extrude” –toiminnolla. Syntyneestä ontosta sylinteristä luotiin geolujite ”create geo-

grid” –toiminnolla. Geolujitteen materiaaliksi valittiin haluttu geolujitetyyppi ”set mate-

rial” -toiminnolla. Luotu geolujite on vettä läpäisevä, ja materiaalille on mahdollista an-

taa sekä lujuus että kestävyys. Geolujitteen sisälle jäävän maa-aineksen tyyppi muutettiin 

pilarimateriaaliksi ”set material” –toiminnolla. Maan ja geolujitteen välinen liitos voi-

daan Plaxiksella mallintaa jäykäksi (rigid), tai vaihtoehtoisesti siten että maan ja lujitteen 

välillä vaikuttaa kitkakerroin. Kitkakerrointa käytettäessä on geolujitteeseen luotava niin 

sanotut rajapinnat ”create interface” toiminnolla. Liikennekuorma luotiin ”create sur-

face load” komennolla. Liikennekuorma merkittiin negatiiviseksi, sillä kuorman vaikutus 

on alaspäin. Kuorman vaikutusalueeksi asetettiin koko mallin pinta-ala sekä UnitCell 

mallissa, että pilariryhmämallissa.  

Valmiit mallit jaettiin elementteihin ”mesh” toiminnolla siten, että UnitCell malleissa 

käytettiin verkon tiheyden valintaa ”coarse” ja suuremmissa pilariryhmämalleissa ”very 

coarse”. Monimutkaisen mallin jakaminen suurempiin osiin nopeutti laskentaa, mutta 

yksinkertaistuksessa on aina riskinä tuloksiin aiheutuva epätarkkuus. 
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6.2.2 Kohde 1: Savinen pohjamaa 

Savisen pohjamaan UnitCell- ja pilariryhmän laskentamallit mallinnettiin Plaxis 3D:llä 

kuvien 17 ja 19 mukaisesti: 

 

Kuva 19. Geolujitettujen kiviainespilareiden laskentamallit savisessa 

pohjamaassa. 

Pilareiden yläpäät sijaitsevat tasolla +0.0 m, jonka yläpuolella on 0,1 metrin paksuinen 

hiekkakerros. Vaakasuuntainen geolujite mallinnettiin hiekkakerroksen päällä tasolle 

+0.1 m. Pilarien geolujitteiden ominaisuudet asetettiin vastaamaan Ringtrac 100/500 geo-

lujitetta. Koska vaakasuuntaista geolujitetta ei mitoitettu erikseen, asetettiin vaakasuun-

taisen lujitteen ominaisuudet vastaamaan geolujitesukan vahvemman suunnan ominai-

suuksia. Geolujitteiden ominaisuuksina käytettiin luvussa 5.2.5 laskettuja arvoja.  

Mallin eri maa-ainekset mallinnettiin siten, että Hardening Soil –materiaalimallia käytet-

tiin kuvaamaan kitkamaa-ainesten, eli penkereen, pilarin täyttömateriaalin sekä kantavan 

pohjamaan (hiekan) toimintaa. Kitkamaiden kuivatustyypiksi asetettiin avoin (drained). 

Soft Soil –materiaalimallia käytettiin puolestaan kaikkien kolmen savikerroksen mallin-

nuksessa, ja niiden kuivatustyypiksi valittiin suljettu (undrained A). Käytetyt maapara-

metrit on esitetty taulukoissa 12…14. 
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Geolujitetut kiviainespilarit mallinnettiin analyyttisen laskennan tavoin 0,8 metrin hal-

kaisijaisiksi. Pilareiden pinta-alasuhteeksi asetettiin 10 %, eli kuhunkin pilariin vaikutta-

van alueen halkaisija on 2,41 metriä. Maan ja geolujitteen välistä vuorovaikutusta kuvat-

tiin kitkalla (manual), ja kitkakertoimeksi asetettiin 0,7. Koska kuivakuorta ei maaperän 

yksinkertaistamisen vuoksi mallinnettu, pohjaveden pinnan taso asetettiin kaikissa las-

kentatapauksissa tasolle +0.0 m.  

6.2.3 Kohde 2: Silttinen pohjamaa 

Silttisen pohjamaan UnitCell- ja pilariryhmän laskentamallit mallinnettiin Plaxis 3D:llä 

kuvien 17 ja 20 mukaisesti: 

 

Kuva 20. Geolujitettujen kiviainespilareiden laskentamallit silttisessä 

pohjamaassa. 

Pilareiden yläpäät sijaitsevat tasolla +0.0 m, jonka yläpuolella on 0,1 metrin paksuinen 

hiekkakerros. Vaakasuuntainen geolujite mallinnettiin hiekkakerroksen päällä tasolle 

+0.1 m.  

Analyyttisen laskennan sekä HUESKERin tekemän mitoituksen perusteella Ringtrac 

100/500 olisi silttiseen pohjamaahan ylimitoitettu. Jotta numeerisen laskennan tulokset 

olisivat järkeviä, asetettiin geolujitettujen pilarien geolujitteen ominaisuudet vastaamaan 
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analyyttisen laskennan tavoin Ringtrac 100/200 geolujitetta. Koska vaakasuuntaista geo-

lujitetta ei mitoitettu erikseen, asetettiin vaakasuuntaisen lujitteen ominaisuudet vastaa-

maan geolujitesukan vahvemman suunnan ominaisuuksia. Geolujitteiden ominaisuuksina 

käytettiin luvussa 5.3.5 laskettuja arvoja.  

Mallin eri maa-aineksen mallinnettiin siten, että Hardening Soil –materiaalimallia käytet-

tiin kuvaamaan kitkamaa-ainesten, eli penkereen, pilarin täyttömateriaalin sekä kantavan 

pohjamaan (hiekan) toimintaa. Kuivatustyyppinä käytettiin avointa asetusta. Siltti miel-

letään usein sekä koheesio- että kitkamaan ominaisuuksia omaavaksi, ja tästä syystä silt-

tinen maakerros mallinnettiin Hardening Soil –materiaalimallilla, mutta heikomman ve-

denjohtavuutensa vuoksi siltin kuivatustyypiksi asetettiin suljettu (undrained A). Käytetyt 

maaparametrit on esitetty taulukoissa 15…17. 

Geolujitetut kiviainespilarit mallinnettiin analyyttisen laskennan tavoin 0,8 metrin hal-

kaisijaisiksi. Pilareiden pinta-alasuhteeksi asetettiin 10 %, eli kuhunkin pilariin vaikutta-

van alueen halkaisija on 2,41 metriä. Maan ja geolujitteen välistä vuorovaikutusta kuvat-

tiin kitkalla (manual), ja kitkakertoimeksi asetettiin 0,7. Koska kuivakuorta ei maaperän 

yksinkertaistamisen vuoksi mallinnettu, pohjaveden pinnan taso asetettiin kaikissa las-

kentatapauksissa tasolle +0.0 m.  

6.2.4 Kohde 3: Turpeinen pohjamaa 

Myös turpeisen pohjamaan mallissa Hardening Soil –materiaalimallia käytettiin kuvaa-

maan kitkamaa-ainesten, eli penkereen, pilarin täyttömateriaalin sekä kantavan pohja-

maan (hiekan) toimintaa. Kuivatustyyppinä käytettiin savisen pohjamaan tavoin avointa 

asetusta. Turve- ja savikerroksen materiaalimalliksi asetettiin Soft Soil –materiaalimalli, 

jonka kuivatustyypiksi asetettiin (undrained A). Käytetyt maaparametrit on esitetty tau-

lukoissa 18…20.  

Geolujitetut kiviainespilarit mallinnettiin 0,8 halkaisijaisiksi. Pilareiden pinta-alasuh-

teeksi asetettiin 10 %, eli kuhunkin pilariin vaikuttava ala on halkaisijaltaan 2,41 metriä. 

Pohjaveden pinnan taso asetettiin kaikissa laskentatapauksissa tasolle +0.0 m. 

Geolujitetuissa kiviainespilareissa käytettiin turpeisen pohjamaan numeerisessa lasken-

nassa savisen pohjamaan tavoin Ringtrac 100/500 geolujitetta. Koska vaakasuuntaista 

geolujitetta ei mitoitettu erikseen, asetettiin vaakasuuntaisen lujitteen ominaisuudet vas-

taamaan geolujitesukan vahvemman suunnan ominaisuuksia. Geolujitteen jännityskestä-

vyytenä käytettiin kohdassa 5.2.5 laskettuja jännityskestävyyden arvoja. 

Tarkasteltaessa geolujitettuja kiviainespilareita turpeisessa pohjamaassa ilmeni lasken-

nassa useita ongelmia. Viiden metrin korkuisen penkereen aiheuttama kuorma oli ilmei-

sesti rakenteelle liian suuri, jolloin rakenne käyttäytyi hallitsemattomasti eikä sitä saatu 
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kestämään. Toisinaan laskenta kaatoi ohjelman. Kestävyyttä olisi voitu parantaa kasvat-

tamalla pilareiden pinta-alasuhdetta, ja normaalissa suunnittelutilanteessa niin olisi myös 

tehty. Pinta-alasuhteen muuttaminen olisi kuitenkin heikentänyt merkittävästi rakenteen 

vertailtavuutta muihin mallinnettuihin rakenteisiin, ja vaihtoehtoisena ratkaisuna päätet-

tiin laskentamallia yksinkertaistaa ja kuormitusta vähentää.  

Laskentamallia muokattiin muuttamalla laskentaehtoja taulukon 23 mukaisesti siten, että 

laskentavaiheiden määrää kasvatettiin ja sallitun virheen määrää nostettiin. Tämän jäl-

keen laskentamallin rakennetta yksinkertaistettiin niin, että muissa rakenteissa käytettyä 

0,1 metrin paksuista suojahiekkakerrosta ei mallinnettu pilareiden yläpään, vaan vaaka-

suuntainen geolujite mallinnettiin suoraan pilareiden yläpään tasolle. Lisäksi geolujitteen 

ja maan välinen vuorovaikutus mallinnettiin jäykkänä (rigid).  

Laskennan yksittäisten vaiheiden virhe oli muutoksista huolimatta edelleen liian suuri, 

eikä laskenta siksi edennyt loppuun asti. Laskentamallia ei kuitenkaan voitu yksinkertais-

taa enempää muutamatta sitä olennaisesti muihin laskentamalleihin verrattuna. Jäljelle 

jäänyt vaihtoehto oli pilareita kuormittavan kuorman pienentäminen. Liikennekuorma ha-

luttiin kuitenkin säilyttää, sillä penkereen yläpintaan vaikuttavalla tasaisella kuormalla on 

laskennallisesti erilainen vaikutus rakenteen käyttäytymiseen kuin penkereen aiheutta-

malla kuormalla. Useiden laskentojen jälkeen seitsemää pilaria kuvaavan pilariryhmä-

mallin laskenta saatiin suoritettua loppuun onnistuneesti sekä DA2* että DA3 menetel-

mällä käyttäen 2 metrin korkuista pengertä ja liikennekuormaa. Lopuksi laskentaan yri-

tettiin palauttaa tehdyt rakenteelliset yksinkertaistukset 2 metrin pengerkorkeudella, tu-

loksena laskennan kaatuminen. Tästä syystä laskenta päätettiin suorittaa yksinkertaiste-

tulla mallilla. 
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Turpeisen pohjamaan UnitCell- ja pilariryhmän laskentamallit mallinnettiin Plaxis 3D:llä 

kuvien 17 ja 21 mukaisesti: 

 

Kuva 21. Geolujitettujen kiviainespilareiden laskentamallit turpei-

sessa pohjamaassa. 

Kaikista laskennalle tehdyistä muutoksista ja yksinkertaistuksista huolimatta laskenta 

toimi ainoastaan pilariryhmää kuvaavalla mallilla. UnitCell –menetelmällä tehtävän las-

kennan virhe oli edelleen todella korkea, eikä laskentaa saatu suoritettua loppuun ilman, 

että pengertä olisi madallettu lisää. Käytetty pengerkorkeus oli kuitenkin jo käytännössä 

pienin sallittu, ja turpeisen pohjamaan laskentamallien laskenta oli todella hidasta. Koska 

onnistuneenkaan laskennan tulokset eivät olisi olleet käyttökelpoisia, päätettiin UnitCell 

–mallin laskenta jättää tekemättä turpeisessa pohjamaassa. 

6.3 Laskennan kulku 

6.3.1 Laskennan vaiheet 

Numeerinen laskenta suoritettiin Plaxis-3D ohjelmalla.  Ohjelmassa laskenta voidaan ja-

kaa erilaisiin vaiheisiin/jaksoihin (phase), joilla simuloidaan rakentamisen eri vaiheita. 

Tutkittavissa tapauksissa laskenta koostui kolmesta vaiheesta:  

1. Initial phase - lähtötilanne 

2. Construction phase - rakennusvaihe 

3. Consolidation phase - konsolidaatiovaihe 
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Laskennan ensimmäinen vaihe, ”Initial phase” kuvaa nimensä mukaisesti alkuperäistä 

tilannetta, eli laskennan lähtötilannetta. Lähtötilanteella pyritään kuvaamaan pohja-

maassa ennen rakentamista vallitsevat olosuhteet, kuten jännitystila sekä huokosveden-

paine.  

Parhaiten todellisuutta kuvaisi lähtötilanne, jossa geolujitetut kiviainespilarit lisättäisiin 

malliin vasta lähtötilanteen jälkeen, ja pilarin asennuksen maata syrjäyttävä vaikutus ky-

ettäisiin huomioimaan laskennassa. Asennuksen vaikutuksen mallintamiseen ei löydetty 

Plaxis 3D:ssä sopivaa työkalua, jonka vuoksi geolujitetut kiviainespilarit jouduttiin mal-

lintamaan jo lähtötilanteeseen. Lähtötilanteella päädyttiin tästä syystä mallintamaan 

vaihe, jossa pilarit on asennettu maahan, ja pilareiden yläpuolelle on asennettu 0,1 metrin 

paksuinen tasauskerros sekä vaakasuuntainen geolujite (paitsi turpeisessa pohjamaassa, 

jossa geolujite mallinnettiin suoraan pilareiden yläpään tasolle). Malli kuvaakin tästä joh-

tuen paremmin harvemmin käytettyä kaivumenetelmällä asennettua geolujitettua kiviai-

nespilaria. Geolujitettujen kiviainespilareiden asennus saattaa teoriassa tiivistää tai häiritä 

pilaria ympäröivää maata, jonka vuoksi asennuksen vaikutuksen mallintamatta jättämi-

nen vaikuttaa mahdollisesti myös lopputulokseen. Toisaalta asennusta ja sen vaikutusta 

ei huomioitu myöskään analyyttisessä laskennassa. 

Laskennan toinen vaihe, ”construction phase”, kuvaa penkereen rakennusvaihetta, jossa 

penger rakennetaan. Laskentavaiheelle annetaan haluttu kesto, jonka aikana penger kas-

vaa tasaisesti täyteen kokoonsa. Rakennusvaiheessa huomioitiin ainoastaan penger, mutta 

ei liikennekuormaa. Eri pohjamaiden rakennusvaiheille määritetyt kestot on esitetty seu-

raavan luvun taulukossa 23. Koska rakennusaika on penkereen käyttöikään nähden 

yleensä todella lyhyt, tehdään laskenta rakennusvaiheessa suljetussa tilassa (undrained). 

Tämä tarkoittaa, että mallin reunat ovat suljetut, eikä kuorman kasvun aiheuttama huo-

kosveden ylipaine pääse purkautumaan mallin ”ulkopuolelle”. Suljettu tila on maan to-

delliseen käyttäytymiseen verrattuna laskennallinen oletus, joka aiheuttaa usein vääristy-

miä rakennusvaiheen aikaisessa huokospaineen kehityksessä ja rakenteen painumissa. 

Näitä vaikutuksia käsitellään laskennan analyysiosiossa. 

Kolmas ja viimeinen laskentavaihe, ”consolidation phase,” kuvaa rakenteen rakentami-

sen jälkeistä painumisvaihetta. Myös konsolidaatiovaiheelle asetetaan määrätty kesto, 

jolla pyritään kuvaamaan rakenteen käyttäytymistä pitkällä tarkasteluvälillä. Pitkän ajan 

tarkastelulle ominaisesti konsolidaatiovaiheen laskenta tehdään avoimessa tilassa (drai-

ned). Avoimessa tilassa huokosveden ylipainetta ei ole, ja huokosvedenpaine pääsee pur-

kautumaan vedenläpäisevyyden ja kuivatusolosuhteiden mukaan, jolloin koheesiomaa-

kerrokset painuvat sekä ylikonsolidoituvat. Huokosveden ylipaineen laskun nopeuteen 

vaikuttaa kunkin maa-aineksen vedenjohtavuus, sekä kuormituksen vaikutus vedenjohta-

vuuteen. 



78 

6.3.2 Laskennan ehdot ja kesto 

Plaxis 3D laskennat toteutettiin Tampereen teknillisen yliopiston tietokoneilla. Koska las-

kentoihin käytettävä aika oli rajallinen ja laskentoja tehtiin useita, oli yksittäisten lasken-

tojen keston rajoittaminen tarpeellista. Eri laskentatapausten vertailtavuuden vuoksi jo-

kaisessa tapauksessa laskennan vaiheet asetettiin aluksi kestoltaan ja ominaisuuksiltaan 

identtisiksi. Usean laskentakierroksen jälkeen joidenkin laskentavaiheiden kestoa muo-

kattiin hieman kuten taulukossa 23 on esitetty. 

Taulukko 23. Laskennan ehdot ja kesto eri laskennoissa. 

 

 Ensimmäisessä tarkasteltavassa rakenteessa, savisessa pohjamaassa rakennusvaiheen 

kesto määritettiin siten, että pengerkorkeus kasvoi viikon (7vrk) aikana yhden metrin, 

jolloin rakennusvaiheen kokonaiskestoksi tuli viiden metrin penkereellä 35 vuorokautta. 

Konsolidaatiovaiheen kestoksi asetettiin 150 vuorokautta, jolloin laskennan yhteenlas-

kettu kesto 185 vuorokautta vastasi noin puolen vuoden mittaista tarkastelujaksoa, jonka 

aikana valtaosan rakenteen muodonmuutoksista arvioitiin tapahtuvan. Laskennan ehtoja 

muokattiin Plaxis 3D:n oletusehdoista siten, että laskennan iteraatiokertojen tavoitemää-

riä nostettiin laskennan tarkkuuden parantamiseksi (taulukko 23). Yhden laskennan suo-

rittaminen savisessa pohjamaassa kesti noin 20...30 minuuttia. Pilariryhmämallin lasken-

nat olivat lähes yhtä nopea kuin UnitCell –mallin laskennat. DA3 mitoitusmenetelmällä 

laskenta oli hieman DA2* menetelmää hitaampaa. 

Silttisen pohjamaan laskenta tehtiin samoilla ehdoilla kuin savisessa pohjamaassa. Koska 

silttisen pohjamaan painumat ja huokosvedenpaineen lasku tapahtuivat huomattavasti sa-

vista pohjamaata nopeammin, ei konsolidaatiovaiheen keston pituudelle nähty tarvetta. 

Konsolidaatiovaiheen kestoa lyhennettiin 100:aan vuorokauteen, jolloin myös laskenta 

nopeutui hieman. Silttisessä pohjamaassa yhden laskennan suorittaminen kesti noin 

30…40 minuuttia. Silttisen pohjamaan laskenta oli savista pohjamaata hitaampi, sillä silt-

tisen pohjamaan konsolidaatiolaskenta sisälsi enemmän laskentavaiheita kuin savisessa 

pohjamaassa.  Vaikutus näkyi erityisesti DA3 mitoitusmenetelmän laskennassa, joka oli 

selvästi DA2* menetelmää hitaampi. 

Laskentaehdot
Savinen 

pohjamaa

Silttinen 

pohjamaa

Turpeinen 

pohjamaa

Laskentavaiheiden enimmäismäärä 250 250 500

Iteraatioiden enimmäismäärä 100 100 90

Iter. Tavoitemäärä, min 50 50 98

Iter. Tavoitemäärä, max 70 70 99

Sallittu poikkeama 0,01 0,01 0,05

Laskennan kesto

Rakennuvaiheen kesto [vrk] 35 35 60

Konsolidaatiovaiheen kesto [vrk] 150 100 200

Yhteiskesto [vrk] 185 135 260
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Turpeisen pohjamaan numeerisessa tarkastelussa ilmeni luvun 6.2.4 mukaisesti ongelmia, 

ja sekä rakennetta että laskentaehtoja jouduttiin muuttamaan. Laskentaportaiden määrä 

kasvatettiin kaksinkertaiseksi, ja laskennan sallittua 1 %:n virhettä kasvatettiin 5 %:iin. 

Rakennusajan kesto kaksinkertaistettiin 60 vuorokauteen, ja konsolidaatiovaiheen kestoa 

kasvatettiin 200 vuorokauteen. Laskentavaiheiden yhteenlaskettu kesto kasvoi silttiseen 

pohjamaahan verrattuna lähes kaksinkertaiseksi. Yksittäisen laskennan suorittaminen tur-

peisessa pohjamaassa kesti toimivalla pilariryhmämallilla 60…90 minuuttia. Savisessa 

pohjamaassa konsolidaatiovaiheen laskentavaiheita oli savista ja silttistä pohjamaata vä-

hemmän, mutta jokainen laskentavaihe sisälsi huomattavasti enemmän iteraatiokierrok-

sia, jonka vuoksi turpeisen pohjamaan laskenta oli huomattavasti malleista hitainta. DA3 

menetelmällä tehdyt laskennat kestivät DA2* menetelmää pidempään. 

6.3.3 Osavarmuuksien käyttö numeerisessa laskennassa 

Numeerinen laskenta osavarmuuksilla menetelmän DA2* mukaisesti 

Mitoitusmenetelmässä DA2* maan lujuusparametrien osavarmuudet huomioidaan vasta 

kuormien lasketuissa vaikutuksissa.  Maan lujuusparametrien näkökulmasta ongelmana 

on DA2* -menetelmässä analyyttisen laskennan tavoin se, ettei kestävyydelle ole ole-

massa sovellettavaa osavarmuuslukua.   

Myös kuormien osavarmuudet tulisi huomioida vasta kuormien vaikutuksissa. Esimer-

kiksi tukiseinän numeerisessa mitoituksessa toimitaan kuitenkin usein siten, että muuttu-

vien kuormien osavarmuus huomioidaan jo laskentavaiheessa pienennettynä, pysyvän ja 

muuttuvan kuorman osavarmuuksien suhteena. 

Pysyvien kuormien osavarmuus huomioidaan täytenä, ja vasta lasketuissa kuormien vai-

kutusten arvoissa, esimerkiksi geolujitteen venymissä. Pysyvien kuormien osavarmuu-

tena käytetään siis taulukon 8 mukaisesti arvoa 1,15, ja muuttuvien kuormien osavarmuu-

tena samassa taulukossa esitettyjen muuttuvien ja pysyvien kuormien osavarmuuksien 

suhdetta γQ,1 / γG.  

Numeerinen laskenta osavarmuuksilla menetelmän DA3 mukaisesti 

Mitoitusmenetelmässä DA3 osavarmuudet huomioidaan maan lujuusparametrien omi-

naisarvoissa, eli laskennassa käytetään osavarmuusluvulla heikennettyjä maaparametrejä. 

Maaparametrien osavarmuusluvut on esitetty taulukossa 10 (sarja M2) 

Kuormien laskennassa osavarmuudet sijoitetaan niin ikään kuormien ominaisarvoihin. 

Koska mitoitusmenetelmässä DA3 pysyvien kuormien osavarmuus on taulukon 9 mukai-

sesti 1,0 ei pysyviin kuormiin tullut muutosta. Muuttuva liikennekuorma sen sijaan ker-

rotaan kuorman osavarmuusluvulla 1,15. 
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7. TULOKSET JA ANALYSOINTI 

7.1 Analyyttisen laskennan tulokset ja analysointi 

Analyyttisen laskennan tuloksia analysoitiin tarkastelemalla kahta muuttujaa: Maaperän 

ja mitoitusmenetelmän (DA2* ja DA3) vaikutusta laskennan tulokseen. Kuten jo aikai-

semmin laskennan teoriaosassa on mainittu, on analyyttisen laskennan tulokset esitetty 

kokonaisuudessaan välivaiheineen savisen pohjamaan osalta liitteessä B sekä silttisen 

pohjamaan osalta liitteessä C. Turpeisesta pohjamaasta ei tehty analyyttistä laskentaa. 

Yksi analyyttisella laskennalla saatava geolujitetun kiviainespilarin sivusuuntainen laaje-

neminen, eli pilarin geolujitteen venymä. Taulukossa 24 on esitetty geolujitteen venymä 

eri syvyyksillä sekä silttisessä että savisessa pohjamaassa. 

Taulukko 24. Analyyttisesti lasketut pilarin geolujitteen venymät,  

savinen ja silttinen pohjamaa. 

 

Savisessa pohjamaassa käytettiin geolujitetta Ringtrac 100/500 ja silttisessä pohjamaassa 

Ringtrac 100/200. Venymät eivät ole tästä syystä suoraan verrattavissa, sillä jäykem-

mässä 100/500 geolujitteessa vastaava voima aiheuttaa pienemmän venymän kuin 

100/200 lujitteessa kuten taulukon 24 ja 25 tuloksia vertaamalla voi nähdä.  

Kaikissa maaperäolosuhteissa ja mitoitusmenetelmissä on havaittavissa, että geolujittee-

seen muodostuva venymä on suurin pilarin yläosassa, ja sen arvo pienenee pilarin ala-

päätä kohti. Tämä tukee mitoitusteoriaa, ja toisaalta myös väitettä siitä, että geolujitetun 

kiviainespilarin ylin osa on asennusvaurion tutkimuksessa tärkein. 

Kuten analyyttisen laskennan kohdassa 5.3.1 on esitetty, rakenteeseen kohdistuva kuorma 

on DA2* mitoitusmenetelmässä n. 15 % suurempi kuin menetelmässä DA3. Molemmissa 

laskentatapauksissa mitoitusmenetelmällä DA3 saadut tulokset ovat kuitenkin noin 15 % 

suurempia kuin mitoitusmenetelmällä DA2* jossa kuormat ovat suurempia. Tuloksen 

syynä on todennäköisesti DA2* menetelmän puuttuvat kestävyyden osavarmuudet, jotka 

DA2* DA3 DA2* DA3

Savi1 0,5 2,7 3,1 2,2 2,6 0,5 Siltti

1,5 2,6 3,0 1,7 2,1 1,5

Savi2 2,5 2,5 2,9 1,4 1,9 2,5

3,5 2,4 2,8 1,2 1,6 3,5

Savi3 4,5 2,3 2,7 1,0 1,4 4,5

5,5 2,1 2,6 0,8 1,2 5,5

6,5 2,0 2,4 0,6 1,0 6,5

Savi
Lujitteen 

venymä [%]

Lujitteen 

venymä [%]
Siltti

syvyys [m] syvyys [m]
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on puolestaan menetelmässä DA3 huomioitu. DA3 menetelmän laskennassa käytetään 

esimerkiksi heikennettyä kitkakulmaa, mikä vaikuttaa suoraan siihen kuinka suuri osa 

pystysuuntaisesta kuormituksesta kohdistuu vaaka- ja pystysuuntaan. 

Pilarin geolujitteessa mobilisoituva jännitys on suoraan riippuvainen geolujitteen veny-

män suuruudesta ja geolujitteen jäykkyydestä. Taulukossa 25 on esitetty pilarin geoluji-

tesukan jännitys sekä murtorajatilamitoituksen mukainen jännityksen käyttöaste eri 

osissa pilaria. 

Taulukko 25. Analyyttisesti lasketut pilarin geolujitteen jännitykset ja  

kestävyydet, savinen ja silttinen pohjamaa. 

 

Koska geolujitteeseen muodostuva jännitys on suoraan riippuvainen geolujitteen veny-

mästä, lujitteen jännitykset muistuttavat selkeästi geolujitteen venymän tuloksia. Tulok-

sista voidaan nähdä selvästi pilareita ympäröivän maa-aineksen vaikutus rakenteen toi-

mintaan. Samalla pinta-alasuhteella saman mittaisen pilarin ja saman suuruisen kuorman 

vaikutuksesta silttisen pohjamaan heikompaan geolujitteeseen muodostuu selvästi pie-

nempi jännitys kuin savisessa pohjamaassa. Tämä johtuu siitä, että silttisen pohjamaan 

kokoonpuristuvuus on pienempi kuin saven, ja se pystyy kantamaan suuremman osan 

kokonaiskuormasta. Toisaalta laskentatapauksen siltti tarjoaa myös savea paremman vaa-

kasuuntaisen tuen pilareille, jolloin myös pilarin laajentuminen on vähäisempää.  

  

Fr 

[kN/m]

Käyttö-

aste [%]

Fr 

[kN/m]

Käyttö-

aste [%]

Fr 

[kN/m]

Käyttö-

aste [%]

Fr 

[kN/m]

Käyttö-

aste [%]

Savi1 0,5 119,7 85,8 136,9 98,2 36,8 66,0 44,9 80,5 0,5 Siltti

1,5 114,7 82,3 132,3 94,9 29,1 52,2 36,4 65,3 1,5

Savi2 2,5 110,2 79,1 128,3 92,0 24,5 44,0 31,6 56,6 2,5

3,5 105,9 76,0 124,5 89,3 20,5 36,8 27,4 49,1 3,5

Savi3 4,5 101,2 72,6 120,2 86,2 17,0 30,5 23,7 42,5 4,5

5,5 93,9 67,4 112,9 81,0 13,9 24,9 20,4 36,5 5,5

6,5 88,2 63,3 107,6 77,2 11,0 19,7 17,4 31,2 6,5

DA2* DA3 DA2* DA3

syvyys [m] syvyys [m]

Savi Siltti
Lujitteen jännitys Lujitteen jännitys
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Sama vaikutus on havaittavissa myös taulukossa 26 esitetyistä käyttörajatilamitoituksen 

painumalaskennan tuloksista. 

Taulukko 26. Analyyttisesti laskettujen painumien vertailu käyttö- 

rajatilassa (KRT), savinen ja silttinen pohjamaa. 

 

Kuten taulukosta voidaan nähdä, painumat ovat silttisessä pohjamaassa noin 50 % pie-

nempiä kuin savisessa pohjamaassa. Siltin parempi kuormituksen kesto näkyi selvästi 

myös pilareiden mitoituksessa: kohdassa 5.2.2 on esitetty, että savisen pohjamaan tapauk-

sessa kuormien jakautumissuhde pilarille on 89 % kokonaiskuormasta, kun taas kohdan 

5.3.2 mukaan silttisellä pohjamaalla kuormien jakautumissuhde pilarille on 52 %. Tämä 

tarkoittaa, että siltti kantaa jopa nelinkertaisen osuuden kokonaiskuormasta saveen ver-

rattuna.  Ero johtuu muun muassa siltin ja saven kokoonpuristuvuusominaisuuksien 

erosta: siltin ödometrimoduulina käytettiin laskennassa arvoa 6000 kPa, kun taas saviker-

rosten ödometrimoduulit vaihtelivat välillä 800…1200 kPa. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että sekä savisen että silttisen pohjamaan tapauksissa 

rakenteella on edelleen käyttämätöntä potentiaalia, sillä pilareiden pinta-alasuhteena käy-

tettyä 10 %:n vähimmäisarvoa kasvattamalla voidaan parantaa rakenteen kantavuutta 

vielä merkittävästi. Laskennallisesti pinta-alasuhdetta voidaan nostaa 10 %:sta aina 20 

%:iin saakka. Silttisen pohjamaan tapauksessa kantavuutta voidaan kasvattaa myös käyt-

tämällä parempaa geolujitetta. 

Analyyttisen laskennan tulosten vertailu HUESKERin tekemään mitoitukseen ja numee-

risen laskennan tuloksiin on tehty luvussa 7.3.  

Savi1 0,5 0,043 0,056 0,036 0,037 0,5 Siltti

1,5 0,041 0,044 0,028 0,025 1,5

Savi2 2,5 0,040 0,040 0,023 0,021 2,5

3,5 0,038 0,039 0,019 0,019 3,5

Savi3 4,5 0,036 0,035 0,015 0,017 4,5

5,5 0,033 0,020 0,011 0,015 5,5

6,5 0,030 0,018 0,008 0,014 6,5

0,261 0,252 0,139 0,147Kokonaispainuma Kokonaispainuma

ErotusErotus 0,009 -0,007

Painuma, KRT Painuma, KRT

sssoil 

[m]syvyys [m] syvyys [m]

Savi Siltti
scolumn 

[m]

sssoil 

[m]

scolumn 

[m]



83 

7.2 Numeerisen laskennan tulokset ja analysointi 

Numeerisen laskennan tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava virhe, joka havaittiin tu-

losten raportointivaiheessa. Laskennassa käytettävien liikennekuorman arvona käytettiin 

epähuomiossa kuorman ominaisarvoa, eikä liikennekuormaan ole siten huomioitu lain-

kaan eurokoodin mukaisia osavarmuuksia. Muuttuvien kuormien osavarmuuden aiheut-

tama kuorman kasvu on kuitenkin molemmissa mitoitusmenetelmissä melko pieni:  

𝐷𝐴2∗: ∆𝑄𝑘,1 = 40𝑘𝑃𝑎 ∗ (
1,35

1,15
) − 40𝑘𝑃𝑎 = +3,6𝑘𝑃𝑎   

𝐷𝐴3: ∆𝑄𝑘,1 = (40𝑘𝑃𝑎 ∗ 1,15) − 40𝑘𝑃𝑎 = +6𝑘𝑃𝑎  

Liikennekuorman vaikutuksen osuus kuormien kokonaisvaikutukseen verrattuna on kui-

tenkin melko vähäinen (kts. kohta 5.2.1), ja muuttuvan kuorman osavarmuuskertoimen 

aiheuttama kuorman lisäys vastaa karkeasti alle 5 %:n osuutta kokonaiskuormasta. Osa-

varmuuden huomioimatta jäämisestä aiheutuneen virheen merkitys ei tästä syystä ole 

merkittävän suuri. Analyyttisen laskennan tavoin myöskään numeerisen laskennan tulok-

sissa DA2* -mitoitusmenetelmän kestävyyden osavarmuutta ei ole voitu huomioida, sillä 

kyseistä osavarmuuslukua ei ole määritetty. 

Kaikissa laskentatapauksissa käsitellään kuvissa 19…21 esitettyjä rakenteita, joissa geo-

lujitetut kiviainespilarit ovat 6,5 metriä pitkiä ja niiden halkaisija on 0,8 metriä. Pilareiden 

pinta-alasuhde on 10 %, eli kahden pilarin keskipisteiden välinen etäisyys on 2,41 metriä. 

7.2.1 Savinen pohjamaa 

Numeerisella laskennalla saatiin tietoa rakenteen muodonmuutoksista sekä jännityksistä. 

Penkereen rakennusvaiheessa koheesiomaahan muodostuu maan kokoonpuristumisesta 

sekä heikosta vedenjohtavuudesta johtuen huokosveden ylipaine, jonka huippuarvot vaih-

telivat mitoitusmenetelmien välillä. Huokospaineen huippuarvot savisessa pohjamaassa 

on esitetty taulukossa 27. 

Taulukko 27. Numeerisesti laskettu huokosveden ylipaine,  

savinen pohjamaa. 

 

Huippuarvot ovat Plaxis 3D:n laskennasta automaattisesti löytämiä huokosveden maksi-

mipaineita. Arvoista ei kuitenkaan käy varsinaisesti ilmi missä kohtaa rakennetta maksi-

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
Huokosvedenpaine 

[kPa]

DA2* (UnitCell) 204,42

DA2* 305,36

DA3 (UnitCell) 184,92

DA3 280,98
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miarvot esiintyvät. Lisäksi arvot tehokkaan paineen arvoiksi epätavallisen korkeita: ra-

kenteen kuormitus kasvaa noin 150 kN/m2, mutta suurimmat huokosveden ylipaineet ovat 

kuormituksen kasvuun nähden kaksinkertaiset. Paineet ovat myös liian suuria jopa huo-

kosveden kokonaispaineeksi, jonka arvo tulisi pohjamaan pinnan tasolla -6.5 m olla noin 

250 kN/m2. Tulokset vaikuttavat epäluotettavilta, vaikka kuvassa 22 esitetty huokosveden 

ylipaineen kehittyminen ajan suhteen vaikuttaakin rakennusvaiheen paineen suuruutta lu-

kuun ottamatta normaalilta.  

 

Kuva 22. Numeerisesti laskettu huokosveden ylipaine  

kuormitusajan suhteen, savinen pohjamaa. 

Koska kuvassa 22 esitettyjen huokosveden ylipaineen arvojen paikkansapitävyydestä ei 

ole varmuutta, ei niihin oteta kantaa. Kuvaajien muodot ovat kuitenkin laskennalle omi-

naiset: laskennan alkuvaiheessa huokospaine kasvaa todennäköisesti liioitellun paljon 

siksi, että rakennusvaiheen aikainen laskenta tehdään suljetussa tilassa. Tästä johtuen 

avoimeen tilaan siirryttäessä myös paineen laskunopeus on nopea. Pilariryhmien lasken-

tatapauksissa huokosvedenpaine on jäänyt selvästi UnitCell –mallien painetta korkeam-

maksi. Tämä saattaa johtua siitä, että pinta-alallisesti laajemmassa mallissa huokospai-

neen purkautuminen mallin keskeltä kestää pidempään kuin pienemmässä mallissa.  

Koska huokosveden ylipaineen maksimiarvot olivat tulkinnanvaraisia, on tarkastelun 

apuna syytä käyttää suoraan Plaxis 3D:stä otettua poikkileikkausta, jossa huokosveden 

ylipaine voidaan esittää useilla erilaisilla visualisoinneilla. 
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Kuvassa 23 on esitetty huokosveden ylipaine kahdella ajanhetkellä. Vasemmanpuoleinen 

kuva edustaa rakennusvaiheen eli suljetun laskennan päättymishetkeä, ja oikeanpuoleinen 

kuva taas edustaa konsolidaatiovaiheen päättymishetkeä. 

 

Kuva 23. Huokosveden ylipaineen jakautuminen poikkileikkauksessa, 

savinen pohjamaa DA2*. 

Kuvia tarkasteltaessa voidaan havaita, että epäilykset taulukon 27 ja kuvan 22 arvojen 

paikkansapitävyydestä ovat perustellut. Kuvassa ei ole havaittavissa taulukon 27 mukai-

sia epärealistisia huokosveden ylipaineen huippuarvoja, ja ohjelman ilmoittamat maksi-

miarvot ovat todennäköisesti joitakin yksittäisiä laskentapisteitä, joissa paine on noussut 

huomattavan paljon todellista suuremmaksi esimerkiksi laskennassa olevien epätarkkuus-

tekijöiden vuoksi. Koska geolujitetut pilarit johtavat hyvin vettä, niissä ei ole havaitta-

vissa kuvan 23 mukaan huokosveden ylipainetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei pila-

reissa olisi lainkaan huokosveden painetta, vaan niissä vallitsee tavanomainen huokosve-

den paine. 

Rakennusvaiheen päätyttyä savikerroksissa vallitseva huokosveden ylipaine on kuvan 23 

mukaan huomattavasti realistisempi, suuruusluokaltaan 80…100 kN/m2, ja konsolidaa-
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tiovaiheen lopussa 150 vuorokauden kulutta penkereen rakentamisesta ylipaine on oike-

anpuoleisessa kuvassa laskenut saven ylintä osaa lukuun ottamatta lähes kokonaan nor-

maalille tasolle. Paine laskee ylimmässä savikerroksessa muita hitaammin siksi, että sille 

on annettu lähtötietona kolmesta savikerroksesta heikoin vedenjohtavuus (taulukko 14). 

Mallin reuna-alueilla paine on laskenut keskiosaa nopeammin, sillä reunaosista ylipaine 

pääsee purkautumaan mallin reunan ulkopuolelle lyhyempää reittiä kuin mallin keskeltä. 

Oikeanpuoleisen kuvan perusteella keskimmäisen. Tämä selittää kuvan 22 painumaku-

vaajista nähtävän huokosveden ylipaineen pilariryhmää kuvaavissa malleissa. 

Huokosveden ylipaine ja rakenteen painuma linkittyvät toisiinsa vahvasti. Kuten luvussa 

6.2.1 (kuva 18) on esitetty, painumalaskenta tehtiin esivallituista pisteistä. UnitCell –mal-

lissa esivalittuja pisteitä oli kaksi, ja pilariryhmämallissa neljä kappaletta. Esivalituissa 

pisteissä muodostuneet painumat on esitetty taulukossa 28. 

Taulukko 28. Pilarin ja ympäröivän maan keskimääräinen painuma,  

savinen pohjamaa. 

 

Analyyttisen laskennan tavoin painumalaskenta tehtiin numeerisessa laskennassa käyttö-

rajatilassa, eli osavarmuuksia ei huomioitu. Laskennan tulosten mukaan UnitCell –mal-

lissa painumat ovat pilariryhmän mallia suurempia. Tulokset osoittavat myös, että pila-

reiden välinen maa painuu hieman pilareita enemmän. Taulukon 28 painumat eivät kui-

tenkaan todennäköisesti edusta rakenteen kokonaispainumaa, sillä laskennassa käytetty 

150 vuorokauden konsolidaatioaika on suhteellisen lyhyt. 

Taulukossa on esitetty myös numeerisesti laskettu painuma DA3 mitoitusmenetelmän 

osavarmuuksilla laskettuna. Vaikka DA3 mitoitusmenetelmää ei yleensä käytetä painu-

malaskennassa, voidaan arvojen avulla nähdä miten materiaaliparametrien muutos vai-

kuttaa UnitCell- ja pilarimallin käyttäytymiseen. Vertailun perusteella maaparametrien 

vaikutus näyttäisi olevan UnitCell –mallissa hieman pilariryhmä-mallia suurempi; maa-

parametrien heikentäminen aiheutti UnitCell –mallissa noin 20 %:n painumalisäyksen, 

kun taas pilariryhmä –mallissa painumat kasvoivat vain noin 7 %. 

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä

KRT DA3

Piste A (keskimmäinen pilari) 0,402 0,489

Piste B (kahden pilarin väli) 0,425 0,561

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä

KRT DA3

Piste A (keskimmäinen pilari) 0,331 0,345

Piste B (kahden pilarin väli) 0,352 0,376

Piste C (Reunimmainen pilari) 0,329 0,338

Piste D (Kolmen pilarin väli) 0,355 0,377

UnitCell

Painuma [m]

Pilariryhmä

Painuma [m]
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Pilarin ja pilaria ympäröivän maan painuma on esitetty kuormitusajan suhteen kuvassa 

24. Taulukosta 28 poiketen kuvassa on esitetty rakenteen painumat ainoastaan käyttöra-

jatilassa. Lyhenteellä UC viitataan UnitCell –malliin. 

 

Kuva 24. Savisen pohjamaan painumat käyttörajatilassa (KRT). 

Painumakuvaajista on huokosveden ylipainekuvaajien tavoin havaittavissa laskennan 

alun suljettu rakennusvaihe, jonka aikana laskennalliset painumat ovat pieniä. Todelli-

suudessa rakenteen painuminen alkaisi heti kuormituksen alettua, eivätkä painumakuvaa-

jat vastaa tässä mielessä todellista tilannetta. Heikosti vettä johtavalla maaperällä ero 

maan todelliseen painumakäyttäytymiseen on todennäköisesti vähäisempi kuin hyvin 

vettä johtavilla materiaaleilla, joilla rakentamisen jälkeisen painuman osuus kokonaispai-

numasta on huomattavasti pienempi. Laskennan siirtyessä rakennusvaiheesta konsolidaa-

tiovaiheeseen laskenta ohitti noin 30 ensimmäistä vuorokautta, eikä niiden ajalta tästä 

johtuen ole laskettu painuman arvoa. Ongelma koski kuitenkin vain savista pohjamaata, 

ja silttisessä sekä turpeisessa pohjamaassa painuman arvoja saatiin heti konsolidaatiovai-

heen alusta asti. 

Kuva perusteella voidaan sanoa, että taulukosta 28 nähtävät UnitCell- ja pilariryhmämal-

lin väliset painumaerot syntyvät jo konsolidaatiovaiheen alussa. Tämän jälkeen eri mal-

linnusmenetelmien painumien välillä ei ole juuri eroa, ja painumanopeus on kaikissa las-

kentapisteissä lähes identtinen. Mallien välinen painumaero saattaakin johtua geolujitteen 

jännityserojen tapaan huokosveden ylipaineesta; UnitCell –mallissa huokosveden yli-

paine pääsee purkautumaan hieman nopeammin laskentamallin ulkopuolelle, jonka seu-

rauksena painumat kehittyvät alussa pilarimallia nopeammin. Pidemmän aikavälin tar-

kastelu todennäköisesti paljastaisi onko mallinnusmenetelmien välillä eroja painuman lo-

pullisessa arvossa. 
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Painumakuvaajien kulmakertoimen perusteella rakenne ei ole saavuttanut 185 vuorokau-

den tarkastelun päätyttyä lopullista painumaansa, eivätkä painuman arvot siten vastaa lo-

pullisen painuman suuruutta. Painuminen jatkuu edelleen noin yhden millin päivävauhtia, 

mutta suurimmat painumat ovat kuvaajan perusteella selvästi jo tapahtuneet. Pidemmän 

aikavälin tarkastelulla saataisiin myös selville rakenteen lopullisen painuman suuruus, 

mutta usean vuoden mittaiseen laskentaan ei valitettavasti ollut aikaa diplomityön aika-

taulurajoitteiden vuoksi. HUESKERin mukaan rakennusaikana tai sen välittömässä lä-

heisyydessä tapahtuu usein jopa 70 % rakenteen painumista, minkä perusteella painuma-

nopeuden voisi olettaa hidastuvan merkittävästi viimeistään 1…2 vuoden kuluttua raken-

tamisesta. Myös sekundaaripainuman eli viruman osuus on valmistajan mukaan huomat-

tavasti alhaisempi kuin lujittamattomalla maalla. 

Kuvassa 25 on nähtävissä pilarin muodonmuutoskäyttäytyminen kuormituksen alaisena. 

Oikeanpuoleisessa kuvassa muodonmuutoksia on korostettu skaalaamalla ne viisinker-

taiseksi todellisiin muodonmuutoksiin nähden. 

 

Kuva 25. Pilariryhmän muodonmuutoskäyttäytyminen käyttörajati-

lassa (KRT), savinen pohjamaa. 

Vasemmanpuoleisen kuvan skaala-asteikon suurin arvo on 380 mm, ja skaalaväli on 20 

mm. Pilarin ja pilaria ympäröivän maan painumien lievä epätasaisuus on nähtävissä myös 

poikkileikkauksen painumista (vas.) sekä vaakasuuntaisen geolujitteen pinnan muodoista 

(oik.). Pilareiden korostetusta muodonmuutoksesta on havaittavissa uloimpien pilareiden 

lievää kaartumista kohti mallin keskiosaa. On siis mahdollista, että pilareita ympäröivän 
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maan muodostama sivusuuntainen tuki ei ole riittävä, vaan pilarit taipuvat ja sortuvat. 

Keskimmäisessä pilarissa ei kuitenkaan ole havaittavissa taipumaa.  Käytös voikin johtua 

myös mallin rajauksesta johtuvasta reunimmaisten pilarien kuormien epäsymmetrisyy-

destä, joka näkyy myös reunimmaisten pilareiden ympäristön epätasaisena painumana. 

Oikeanpuoleisessa kuvassa painumaerot ilmenevät kohoamina vaakasuuntaisessa geolu-

jitteessa. Koska painumaeroja ilmenee vaakasuuntaisen geolujitteen tasossa, lujite venyy, 

jolloin lujitteeseen syntyvät jännitykset siirtävät penkereen kuormia pilareille. Vasemman 

puoleisen kuvan perusteella painumaerot penkereen yläreunan tasolla ovat hyvin pieniä. 

Kuvasta on myös nähtävissä, että pilarien alapäät painuvat hieman kantavaan pohjamaa-

han, mikä osaltaan tasoittaa pilarin ja ympäröivän maan välisiä painumia. Todellisessa 

tilanteessa pilarit asennettaisiin todennäköisesti hieman syvemmälle pohjamaahan, jol-

loin pilarin painuminen pohjamaahan olisi vähäisempää ja myös painumaerot saattaisivat 

siten olla hieman suurempia. 

Pilarin painumisen ja laajenemisen vaikutuksesta geolujitesukassa muodostuu kehän 

suuntainen, pilarin laajenemista vastustava jännitys. Muodostuneiden jännitysten enim-

mäisarvot on esitetty taulukossa 29. 

Taulukko 29. Numeerisesti lasketut geolujitteisiin muodostuvat jännitykset, savinen pohjamaa. 

 

Myös vaakasuuntaiseen lujitteeseen kohdistuu kuormitusta, joka ympäröivän maan pai-

nuessa muuttuu osittain geolujitteen jännitykseksi. Koska vaakasuuntaista geolujitetta ei 

kuitenkaan mitoitettu tässä diplomityössä, on siihen muodostunut jännitys esitetty ensisi-

jaisesti eri pohjamaissa tapahtuvien muodonmuutosten ja kuormitusten jakautumisen ver-

tailun helpottamiseksi. Mallin tarkastelun perusteella vaakasuuntaisen geolujitteen jänni-

tys oli suurimmillaan pilareiden kohdalla, ja pienimmillään pilareiden välissä. 

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
jännitys 

[kN/m]

Käyttöaste 

[%]

DA2* (UnitCell) 134,7 96,6

DA2* 121,8 87,4

DA3 (UnitCell) 146,4 105,0

DA3 107,3 77,0

Keskiarvo 127,5 91,5

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
jännitys 

[kN/m]

Käyttöaste 

[%]

DA2* (UnitCell) 12,5 9,0

DA2* 12,8 9,2

DA3 (UnitCell) 24,6 17,6

DA3 18,3 13,1

Vaakasuuntainen lujite

Pilarin geolujite
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Geolujitetun kiviainespilarin kehäjännityksen maksimiarvot noudattavat mallinnusmene-

telmän suhteen päinvastaista logiikkaa kuin huokosveden ylipaine: pilariryhmässä muo-

dostuneet kehäjännitykset ovat hieman UnitCell –mallin kehäjännityksiä pienempiä. Toi-

saalta pilarimallissa jäljellä olevan korkeamman huokosveden ylipaineen voidaan katsoa 

lisäävän pilareita ympäröivän saven antamaa tukea pilarille. 

Käytettyjen mitoitusmenetelmien suhteen tarkastelu ei ole kovin yksiselitteinen: se, 

kumpi menetelmä on mitoittava, vaihtelee tapauskohtaisesti. Kaikissa laskentatapauk-

sissa DA2* ja DA3 menetelmien välinen ero on alle 10 %:n suuruinen, mutta koska geo-

lujitteen käyttöaste on kaikissa tapauksissa lähellä maksimikäyttöastetta, menetelmien 

välinen ero aiheuttaa käyttöasteen ylittymisen 5 %:lla UnitCell –mallin DA3 mitoitusta-

pauksessa. Vaikka laskentojen keskiarvo jää geolujitteen mitoituskestävyyden (139,41 

kN/m) alle, olisi rakenteen mitoitus syytä tehdä uudelleen jo siitä syystä, etteivät tulokset 

huomioi liikennekuorman osavarmuutta. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että mitoi-

tustapa DA2* on mitoittava pilariryhmän mallia käytettäessä siitä huolimatta, ettei DA2* 

menetelmässä käytetä kestävyyden osavarmuutta, jolloin kestävyys on laskennallisesti 

parempi. DA3 -mitoitusmenetelmä on puolestaan mitoittava UnitCell mallilla. 

Kuten analyyttisessa laskennan tulosten analyysissä aikaisemmin jo todettiin, geolujite-

sukan kehäjännitys ei ole tasainen, vaan jännityksen suuruus riippuu tarkastelusyvyy-

destä. Numeerisessa laskennassa jännitteiden jakautumista pilarin geolujitteessa on esi-

tetty kuvassa 26. 
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Kuva 26. Numeerisesti lasketut pilarin geolujitteen jännitysten jakau-

tuminen DA3. 

Kuvan skaala-asteikon suurin arvo on 150 kN/m, ja skaalaväli on 7,5 kN/m. Kuvassa 

vasemmalla on mitoitusmenetelmällä DA3 laskettu UnitCell –malli ja oikealla saman mi-

toitusmenetelmän pilariryhmämalli. Visualisoinnin selkeyttämiseksi pilariryhmän pila-

reista esitetään yhtäaikaisesti vai kaksi, joista vasemmanpuoleinen on keskimmäinen pi-

lari ja oikeanpuoleinen reunapilari. Kuvasta tulee hyvin esille UnitCell- ja pilariryhmä-

mallissa muodostuvien jännitysten suuruusero, ja se miten UnitCell –mallissa geolujitteen 

mitoituskestävyys ylittyy. Muiden savista pohjamaata kuvaavien mallien vastaavat kuvat 

on esitetty liitteessä F. 

Silmämääräisen tarkastelun perusteella voidaan sanoa, että numeerisessa tarkastelussa 

jännityserot pilarin yläpään ja alapään välillä ovat hieman analyyttista laskentaa vähäi-

sempiä. Kuitenkin voidaan nähdä, että jännitys on analyyttisen laskennan tavoin pilarin 

alaosissa alhaisempi kuin pilarin yläosassa, joten pilarit toimivat oletetulla tavalla.  

Pilariryhmää kuvaavaa mallia luodessa heräsi epäilys siitä, että reunimmaisten pilareiden 

kuorma jäisi pienemmäksi kuin keskimmäisillä pilareilla. Kuvan 26 perusteella näin ei 

kuitenkaan näytä olevan, vaan ainakin silmämääräisesti numeerinen tarkastelu osoittaa 

keskimmäisen ja reunimmaisen pilarin jännitykset saman suuruisiksi. Toisaalta kyseinen 
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seikka voidaan nähdä myös jossain määrin tukevan teoriaa siitä, että kuormat jakautuvat 

pilareiden välillä mukautuvasti. 

Jännityksiä muodostuu geolujitteen lisäksi koko rakenteessa. Kuvassa 27 on esitetty jän-

nitysten jakautuminen geolujitetun kiviainespilarirakenteen poikkileikkauksessa. 

 

Kuva 27. Tehokkaiden jännitysten (vas.) ja kokonaisjännitysten (oik.) 

jakautuminen poikkileikkauksessa, savinen pohjamaa DA3. 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa punaiset viivat kuvaavat jännityksiä siten, että viivojen 

suunta kuvaa pääjännityksen suuntaa, ja viivojen esiintymistiheys kertoo jännityksen suu-

ruudesta. Oikeanpuoleisessa kuvassa samaa asiaa on esitetty eri tavalla. 

Vertailemalla kuvaa 26 ja kuvan 27 oikeaa puolta huomataan, että vaikka pilarin koko-

naisjännitykset kasvavat pilarin alapäätä kohti, geolujitteessa mobilisoituvat kehäjänni-

tykset pienenevät. Syynä tähän on se, että maan pilariin kohdistaman tukivoiman ja pila-

rin vaakasuuntaisen voiman jännitysero on pilarin alapäässä pienempi kuin pilarin ylä-

päässä. Tarkasteltaessa pilareiden yläpuolella olevaa pengertä, voidaan sekä vasemman- 

että oikeanpuoleisesta kuvasta nähdä, että pengermateriaali holvautuu ja pilareiden väli-

set kuormat siirtyvät suurelta osin pilareille. Poikkileikkauksesta on myös selvästi havait-

tavissa, että suurin osan jännityksestä siirtyy pilaria pitkin suoraan kantavaan maaperään, 

kun taas pilareita ympäröivässä maaperässä jännitykset ovat huomattavasti pienempiä. 

Muiden laskentatapausten vastaavat kuvat on esitetty liitteessä F. 
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Kuvassa 28 on esitetty Kokonaisjännitykset savisessa maaperässä ennen (vas.) ja jälkeen 

rakenteen painumaerojen muodostumista. 

 

Kuva 28. Kokonaisjännitykset rakenteessa, savinen pohjamaa, DA2* 

Kuvasta voidaan nähdä, että rakennusvaiheen lopussa, jolloin painumia ei ole juuri muo-

dostunut, kokonaisjännitys jakautuu rakenteessa tasaisesti, ja jännityserot pilarien ja ym-

päröivän maan välillä ovat vähäisiä. Kokonaisjännitys pilareiden alapään tasolla on noin 

200 kN/m2, josta noin puolet muodostuu pengerkuormasta (liikennekuorma ei vielä akti-

voitunut) ja puolet pohjamaan omasta painosta. Konsolidaatiovaiheen lopussa pilareita 

ympäröivän maan kokonaisjännitys on laskenut pilareiden alapään tasossa noin 120 

kN/m2:iin vaikka liikennekuorma on aktivoitunut. Pelkästään maanvaraisesti perustetun 

penkereen vaikutus alimman savikerroksen alapinnassa olisi noin 240 kN/m2 kokonais-

jännitys, mutta geolujitetun kiviainespilariperustuksen vuoksi jännitys on vain noin 50 % 

suuruinen. Kokonaisjännitys pilareiden alapään tunkeutumistasolla vastaa yhden metrin 

korkuisen maanvaraisen penkereen vaikutusta.  

Tulosten perusteella geolujitetun kiviainespilarin voidaan katsoa toimivan savisessa poh-

jamaassa odotetulla tavalla. Tutkittavaan koerakenteeseen verrattuna rakenteen kantoky-

vyssä on vielä käyttämätöntä potentiaalia. 
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7.2.2 Silttinen pohjamaa 

Analyyttisten laskelmien perusteella tiedettiin odottaa, että silttisessä pohjamaassa pilarit 

käyttäytyvät jossain määrin eri tavalla kuin savisessa pohjamaassa. Tarkastelu aloitetaan 

savisen pohjamaan tavoin Plaxis 3D:stä saaduilla huokosveden ylipaineen enimmäisar-

voilla, jotka on esitetty taulukossa 30. 

Taulukko 30. Huokosveden ylipaine, silttinen pohjamaa. 

 

Silttisen pohjamaan enimmäisarvot ovat DA2* pilariryhmää lukuun ottamatta savista 

pohjamaata realistisemmat. DA2* pilariryhmän arvo tulisi hylätä suoraan virheellisenä, 

ja muiden tulosten paikkansapitävyys tarkastetaan ohjelmasta otetun poikkileikkauksen 

avulla (kuva 30). Kuvassa 29 on esitetty huokosveden ylipaineen kehitys ajan suhteen. 

 

Kuva 29. Numeerisesti laskettu huokosveden ylipaine kuormitusajan 

suhteen, silttinen pohjamaa. 

Silttisen maan laskennallinen huokosveden ylipaine laskee käytännössä välittömästi avoi-

men laskentavaiheen alettua. Paremman vedenjohtavuutensa vuoksi siltin huokosveden 

ylipaineen kehitys kuormitusajan suhteen on vääristyneempi kuin saven. Todellisessa ti-

lanteessa huokosveden ylipainetta ei todennäköisesti juurikaan muodostuisi, vaan paine 

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
Huokosvedenpaine 

[kPa]

DA2* (UnitCell) 134,47

DA2* 303,99

DA3 (UnitCell) 133,33

DA3 157,97
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purkautuisi rakenteesta melko nopeasti. Vaikka silttisen pohjamaan huokosveden ylipai-

neen huippuarvot ovat selvästi savisen pohjamaan arvoja alhaisempia, kuvan 30 perus-

teella myös silttisen pohjamaan huokosveden ylipaineen arvot ovat hieman ylisuuret. 

 

Kuva 30.  Huokosveden ylipaineen jakautuminen poikkileikkauksessa, 

silttinen pohjamaa, DA2* ja DA3 

Vasemmanpuoleisen kuvan huokosveden ylipaine on laskettu DA2* menetelmällä, ja oi-

keanpuoleinen vastaavasti DA3 menetelmällä. Kuvien perusteella Plaxis 3D:n ilmoitta-

mat huokosveden ylipaineen arvot ovat eivät ole täysin epärealistisia, mutta keskimäärin 

ylipaine on kuitenkin merkittävästi alhaisempi tarkasteltaessa kuvan 30 poikkileikkausta. 

DA2* mallissa (vasen) on havaittavissa selviä pistemäisiä alueita, joissa paine on kohon-

nut ylisuureksi. Taulukon 30 virheet aiheutuvat todennäköisesti juuri tällaisista pisteistä.  

DA3 –mitoitusmenetelmällä saatu huokosveden ylipaine on hieman suurempi kuin me-

netelmällä DA2* laskettu. Ero on pieni, mutta havaittavissa pilareiden ympärillä. Pilari-

ryhmän ja UnitCell –mallin välisessä huokosveden ylipaineiden tarkastelussa ei havaittu 

eroavaisuuksia. 
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Kuten huokosveden ylipaineesta voidaan päätellä, silttisessä pohjamaassa painumat ovat 

pienempiä ja tasaisempia kuin savisessa pohjamaassa (taulukko 31). 

Taulukko 31. Pilarin ja ympäröivän maan keskimääräinen painumat, 

 silttinen pohjamaa. 

 

Painumien mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 18. Rakenteen painumat on esi-

tetty myös kuormitusajan suhteen kuvassa 31. Lyhenne UC viittaa UnitCell –malliin. 

 

Kuva 31.  Numeerisesti lasketut silttisen pohjamaan painumat käyttö-

rajatilassa. 

Siltin painumalaskennan tuloksissa rakennusvaiheen suljettu vaihe vääristää painumaku-

vaajia savista pohjamaata enemmän, ja siirtymävaihe suljetusta avoimeen laskentaan on 

dramaattinen. Valtaosa painumista tapahtuu rakennusvaiheen loppumisen jälkeen muuta-

man vuorokauden sisällä. Konsolidaatiovaiheessa painumat ovat melko vähäisiä, ja tu-

lokset ovat lähellä toisiaan kaikissa mittapisteissä. Laskennan lopussa tulosten välinen 

hajonta on vain 5 millimetriä. Painumaeroja ei siis juurikaan synny. Taulukossa 31 esite-

tyistä painuman arvoista voidaan myös päätellä, että maaparametrien heikentämisellä 

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä

KRT DA3

Piste A (keskimmäinen pilari) 0,110 0,113

Piste B (kahden pilarin väli) 0,115 0,117

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä

KRT DA3

Piste A (keskimmäinen pilari) 0,108 0,107

Piste B (kahden pilarin väli) 0,113 0,111

Piste C (Reunimmainen pilari) 0,107 0,106

Piste D (Kolmen pilarin väli) 0,113 0,111

UnitCell

Painuma [m]

Pilariryhmä

Painuma [m]
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DA3 osavarmuuksien mukaisesti ei ollut yhtä suurta vaikutusta kuin savisessa pohja-

maassa. Savisen pohjamaan tavoin heikentäminen vaikuttaa kuitenkin hieman enemmän 

UnitCell –mallin käyttäytymiseen kuin pilariryhmää kuvaavassa mallissa. 

Pilarin ja vaakasuuntaisen geolujitteen jännitykset silttisessä pohjamaassa on esitetty tau-

lukossa 32. Tuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että silttisessä pohjamaassa käytet-

tiin geolujitteena Ringtrac 100/200 lujitetta muissa tapauksissa käytetyn 100/500 lujitteen 

sijaan. 

Taulukko 32. Geolujitteeseen muodostuvat jännitykset,  

silttinen pohjamaa. 

 

Vaakasuuntaisessa geolujitteeseen ei juuri muodostunut jännityksiä. Jännitysten vähäi-

syys selittyy vähäisillä painumaeroilla pilarin ja ympäröivän maan välillä. Tuloksissa nä-

kyy selvästi, että siltti kantaa vastaavan suuruisesta kuormasta huomattavasti savea suu-

remman osan. Vaakasuuntaista geolujitetta ei mitoitettu diplomityössä, vaan sen ominai-

suuksina käytettiin geolujitetun pilarin Ringtrac 100/200 -geolujitteen vahvemman suun-

nan ominaisuuksia. 

Pilarin geolujitteen käyttöaste on alhainen kaikissa laskentatapauksissa. Sekä pilariryh-

män että UnitCell –mallin tuloksista mitoitusmenetelmällä DA2* lasketut arvot ovat mi-

toittavia. Tämä poikkeaa savisen pohjamaan laskentamallista, jossa UnitCell –mallin jän-

nitykset olivat mitoittavat menetelmällä DA3 laskettuna, ja pilariryhmän mallissa mitoit-

tavat jännitykset saatiin DA2* mitoitusmenetelmällä. Mallinnus- ja mitoitusmenetelmien 

suhteen laskennoissa ei vaikuta olevan mitään tiettyä logiikkaa, mutta sadut tulokset ovat 

silti hyvin saman suuntaisia keskenään myös silttisessä pohjamaassa.  

  

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
jännitys 

[kN/m]

Käyttöaste 

[%]

UnitCell, DA2* 17,6 31,6

Pilariryhmä, DA2* 16,7 30,0

UnitCell, DA3 14,8 26,5

Pilariryhmä, DA3 14,9 26,6

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
jännitys 

[kN/m]

Käyttöaste 

[%]

DA2* (UnitCell) 1,1 2,0

DA2* 0,34 0,6

DA3 (UnitCell) 0,68 1,2

DA3 1,63 2,9

Pilarin geolujite

Vaakasuntainen geolujite
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Kuvassa 32 on esitetty geolujitetun kiviainespilarin kehäjännitykset mitoittavammalla 

DA2* menetelmällä laskettuna. 

 

Kuva 32. Numeerisesti lasketut pilarin geolujitteen kehäjännitykset, 

DA2*. 

Kuvassa vasemmalla on UnitCell- ja oikealla pilariryhmää kuvaava malli DA2* mitoi-

tusmenetelmällä laskettuna. Vaikka kehäjännityksen käyttöasteet ovat pieniä, voi kuvista 

kuitenkin nähdä selvästi, kuinka kehäjännitys pienenee pilarin alapäätä kohti. Myöskään 

silttisessä pohjamaassa pilariryhmämallin keski- ja reunapilareiden välillä ei esiinny jän-

nityseroa. 

Silttisen pohjamaan tapauksessa geolujitetun kiviainespilarin geolujitteen kehäjännityk-

sen arvo oli mitoittavin UnitCell –mallin DA2* laskentatapauksessa, siitäkin huolimatta, 

ettei DA2* kestävyyden osavarmuuksia voitu huomioida laskennassa. Savisessa pohja-

maassa mitoittavin oli UnitCell –mallin DA3 laskentatapaus. Muiden silttistä pohjamaata 

kuvaavien mallien vastaavat kuvat on esitetty liitteessä G. 
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Lopuksi tarkastellaan jännitysten jakautumisessa pilarien ja ympäröivän maa-aineksen 

välillä. Kuvan 33 oikean- ja vasemmanpuoleisissa kuvissa on kuvattu kahdella tavalla 

jännitysten jakautuminen geolujitetun kiviainespilarirakenteen sisällä. 

 

Kuva 33. tehokkaiden jännitysten (vas.) ja kokonaisjännitysten jakau-

tuminen poikkileikkauksessa, silttinen pohjamaa DA2*. 

Oikeanpuoleisen kuvan skaala-asteikon suurin arvo on -280 kN/m2, ja skaalaväli on 20 

kN/m2. Rakenteen jännitysten perusteella pilareiden ja maan välinen jännitysten jakautu-

minen on tasaisempaa, ja vaikuttaa siltä, että analyyttisessa laskennassa käytetty painon 

jakautumissuhde 0,52 vaikuttaa realistiselta. Vasemmassa kuvassa ei ole havaittavissa 

yhtä selkeitä jännitysten keskittymistä pilareille kuin savisessa pohjamaassa, vaan jänni-

tys jakautuu selvemmin myös pilareita ympäröivään maahan. Myöskään pengermateriaa-

lista ei ole havaittavissa yhtä selkeitä holvautumisen merkkejä, mikä johtuu pienemmistä 

painumaeroista pilarin ja maan välillä. Muiden silttistä pohjamaata kuvaavien mallien 

vastaavat kuvat on esitetty liitteessä G. 

Laskentatulosten perusteella geolujitettujen kiviainespilareiden voidaan katsoa soveltu-

van hyvin silttiseen pohjamaahan, ja rakenteessa on vielä runsaasti käyttämätöntä kuor-

mankantopotentiaalia.  
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7.2.3 Turpeinen pohjamaa 

Kuten kohdassa 6.2.5 on mainittu, turpeisen pohjamaan tapauksessa laskenta tehtiin ai-

noastaan pilariryhmää kuvaavalla mallilla. Mallia jouduttiin muokkaamaan melko paljon 

laskennan onnistumiseksi, ja suurin ero kahteen edelliseen tapaukseen verrattuna on 3 

metriä matalampi penger.  mallien väliset erot tulee huomioida vertailtaessa tuloksia.  

Huokosveden ylipaineen enimmäisarvot on esitetty taulukossa 33.  

Taulukko 33. Huokosveden ylipaine, turpeinen pohjamaa. 

 

Ylipaineen arvot ovat savisen ja silttisen pohjamaan tuloksia pienempiä, mutta turvetta 

kuormittava penger on vain kahden metrin paksuinen. Penger ja liikennekuorma muodos-

tavat kokonaisuudessaan noin 80 kN/m2 kuormanlisäyksen, joka huomioon ottaen mo-

lemmat huokosveden ylipaineen arvot ovat teoriassa realistiset. Eri mitoitusmenetelmillä 

saadut tulokset ovat myös hyvin lähellä toisiaan. Huokosveden ylipaine on esitetty kuor-

mitusajan suhteen kuvassa 33. 

 

Kuva 34. Numeerisesti laskettu huokosveden ylipaine kuormitusajan 

suhteen, turpeinen pohjamaa. 

Silttisen pohjamaan tavoin huokosveden ylipaine kasvaa suljetun rakennusvaiheen aikana 

voimakkaasti, ja laskee käytännössä välittömästi konsolidaatiovaiheen alussa. Muista ra-

kenteista poiketen kuvaajissa on lievä nousu välittömästi kuormituksen jälkeen. Teoriassa 

tämä voisi tarkoittaa, että pilareihin kohdistuvan kuorman kasvaessa turpeen tarjoama si-

vusuuntainen vastus on ollut liian heikko, ja pilarit ovat taipuneet, jolloin ympäröivään 

maahan kohdistuva kuorma on kasvanut väliaikaisesti. Todennäköisemmin on kuitenkin 

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
Huokosvedenpaine 

[kPa]

DA2* 83,79

DA3 81,05
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kyse laskennan alkuvaiheessa tapahtuneesta Plaxiksen laskentavirheestä, jota ohjelma on 

joutunut korjaamaan seuraavissa laskelmissa. 

Kuvassa 35 on esitetty huokosveden ylipaineen muodostuminen tupeiseen pohjamaahan 

tehdyn geolujitetun kiviainespilariperusteisen penkereen poikkileikkauksessa. Poikki-

leikkaukset vastaavat rakennusvaiheen päättymishetkeä. Vasemmanpuoleinen kuva edus-

taa DA2* mitoitusmenetelmää, ja oikeanpuolimmainen puolestaan DA3 menetelmää. 

 

Kuva 35. Huokosveden ylipaineen jakautuminen poikkileikkauksessa, 

turpeinen pohjamaa, DA2* ja DA3 

Kuvan perusteella voidaan todeta, että Taulukossa 33 ja kuvassa 34 esitetyt huokosveden 

ylipaineen enimmäisarvot ovat myös turpeisen pohjamaan osalta ylisuuria, ja johtuvat 

todennäköisesti yksittäisessä pisteessä laskettuun poikkeukselliseen tulokseen. 

Aikaisempien tapausten tavoin penkereessä ja pilareissa vallitsee kuvan 34 mukaan nor-

maali huokosveden paine. Turvekerroksessa huokosveden ylipainetta muodostuu tasai-

nen, noin 40…50 kN/m2 huokosveden ylipaine. Turpeen alapuolella olevaan savikerrok-

seen painetta muodostuu hieman epätasaisemmin, ja muodostunut ylipaine on noin 10 

kN/m2 suurempi kuin turvekerroksessa. Konsolidaatiovaiheen päättymishetkellä huokos-

veden ylipaine on laskenut koko rakenteesta.  
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Turpeisen pohjamaan numeerisesti lasketut painumat on esitetty taulukossa 34.  

Taulukko 34. Painumat, turpeinen pohjamaa. 

 

Painuman arvot kuormitusajan suhteen ovat nähtävissä kuvassa 36. Taulukon 35 ja kuvan 

36 tuloksista näkyy selvästi, että turpeisessa pohjamaassa pilarin ja pilaria ympäröivän 

maan väliset painumaerot ovat omaa luokkaansa. Ero on jopa kolminkertainen, mikä viit-

taa suuriin vaakasuuntaisen geolujitteen venymiin sekä näkyviin painumaeroihin penke-

reen yläpinnassa.  

 

Kuva 36. Numeerisesti lasketut turpeisen pohjamaan painumat käyttö-

rajatilassa. 

Painumakuvaajista ei ole havaittavissa huokosveden ylipaineessa näkyvää pykälää, jonka 

arvioitiin johtuvan mahdollisesti pilarin äkillisestä painumasta. Muutoin painumat vas-

taavat huokospaineen kuvaajaa, ja huokospainetta mukaillen painumat muodostuvat kon-

solidaatiovaiheen alussa nopeasti. Suurin osa painumista on ehtinyt tapahtumaan 30 vuo-

rokauden kuluessa penkereen rakennusvaiheen loppumisesta. Turve reagoi taulukon 34 

mukaan myös selvästi DA3 –menetelmän maaparametrien heikentämiseen.  

  

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä

KRT DA3

Piste A (keskimmäinen pilari) 0,259 0,304

Piste B (kahden pilarin väli) 0,931 1,107

Piste C (Reunimmainen pilari) 0,265 0,318

Piste D (Kolmen pilarin väli) 0,980 1,152

Pilariryhmä

Painuma [m]
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Koko rakenteen painumat konsolidaatiovaiheen loputtua ovat nähtävissä kuvassa 37. 

 

Kuva 37. Numeerisesti lasketut geolujitetun kiviainespilarirakenteen 

muodonmuutokset, turpeinen pohjamaa (KRT). 

Vasemmanpuoleisen kuvan muodonmuutokset ovat todellisessa mittakaavassa. Oikean-

puoleisen kuvan skaala-asteikon suurin arvo on 1,0 m, ja skaalaväli on 0,05 m. Kuten 

vasemmanpuoleisesta kuvasta on nähtävissä, ovat painumat vaakasuuntaisen geolujitteen 

tasolla suuria. Mallin nurkkapisteet ovat vasemmanpuoleisen kuvan perusteella rakenteen 

selvästi eniten painuneet osat, ja niiden kohdalla suurimmat painumat olivat jopa 2 metrin 

suuruisia. Näitä painumia ei kuitenkaan ole huomioitu rakenteen painumatarkastelussa, 

sillä ne eivät kuvien 17 ja 18 mukaisesti kuulu varsinaisesti yhdenkään pilarin vaikutus-

alueeseen.  

 Oikeanpuoleinen kuva osoittaa, että painumaerot ovat suuria myös pengermateriaalin 

pinnan tasolla, ja ero penkereen pinnan suurimman ja pienimmän painuman välillä on 

jopa 0,6 metriä. Erot ovat huomattavia verrattuna saviseen ja silttiseen pohjamaahan, 

joissa painumaeroja ei juurikaan esiintynyt, vaan penkereen pinnalla erot olivat alle 2 

senttimetrin suuruisia. Suuria painumaeroja on vaikea ennakoida penkereen rakennusvai-

heessa, ja ne aiheuttavat ongelmia penkereen rakentamista seuraavissa rakennusvaiheissa. 
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Geolujitteeseen mobilisoituvat jännitykset on esitetty taulukossa 35. 

Taulukko 35. Geolujitteeseen muodostuvat jännitykset, 

 turpeinen pohjamaa. 

 

Turpeisessa pohjamaassa pilarin geolujitteen ja vaakasuuntaisen geolujitteen välinen jän-

nitysero on selvästi pienin: vaakasuuntaiseen lujitteeseen mobilisoitunut jännitys on yli 

puolet pilarin kehäjännityksestä. Vaikka vaakasuuntaista geolujitetta ei erikseen mitoi-

tettu, osoittaa suhde sen, että helposti kokoonpuristuva turve ei juurikaan kannattele pila-

reiden välissä olevaa pengertä, vaan painuu kasaan, jolloin lujitteen yläpuoliset kuormat 

siirtyvät vaakasuuntaista lujitetta pitkin pilareille ja vaakasuuntainen lujite venyy.  

Pilarin geolujitteen kehäjännitysten käyttöasteet ovat DA2* mitoituksessa 58,9 % ja DA3 

mitoituksessa 65,6 %. Savisessa pohjamaassa alin laskennallinen käyttöaste oli pilariryh-

mää kuvaavassa mallissa 77 %, mikä on vain hieman yli 10 % korkeampi kuin turpeen 

DA2* mitoituksessa. Savisen pohjamaan pysyvän ja muuttuvan kuorman yhteenlaskettu 

vaikutus on kuitenkin noin 140 kN/m2, kun taas turpeisessa pohjamaassa vastaava kuorma 

on vain noin 80 kN/m2. Suhde antaa käsityksen siitä, kuinka huonosti laskentatapauksessa 

käytetty luonnontilainen turve tukee pilareita sivusuunnassa. Kyseisessä kohteessa geo-

lujitetut pilarit tulisi ehdottomasti asentaa tiheämpään verkkoon, jolloin pienempi osa 

kuormasta jäisi vaakasuuntaisen geolujitteen varaan. 

  

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
jännitys 

[kN/m]

Käyttöaste 

[%]

DA2* 82,1 58,9

DA3 91,4 65,6

Mallinnus/ mitoitusmenetelmä
jännitys 

[kN/m]

Käyttöaste 

[%]

DA2* 47,0 33,7

DA3 45,6 32,7

Vaakasuuntainen geolujite

Pilarin geolujite
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Kuvassa 38 on nähtävissä geolujitteen kehäjännitys koko pilarin pituudella. 

 

Kuva 38. Numeerisesti lasketut pilarin geolujitteen kehäjännitykset, 

turpeinen pohjamaa, DA2* (vas.) ja DA3 (oik.). 

Kuvan skaala-asteikon maksimiarvo 110 kN/m ei vastaa geolujitteen maksimikäyttöas-

tetta. Kehäjännityksen jakautuminen on turpeisessa pohjamaassa aikaisemmista tutki-

tuista tapauksista poikkeavaa siinä mielessä, että suurin jännitys ei esiinny lähellä pilarin 

yläpäätä, vaan pilarin keskiosassa, turpeen alapinnan tasolla. Tämä viittaa selvästi siihen, 

että turpeen pilariin kohdistama vaakasuuntainen tuki kasvaa syvyyden suhteen hitaam-

min kuin pilarin täyttömateriaalissa oleva jännitys, mikä aiheuttaa jännityksen kasvun pi-

larin syvemmissä osissa. Savikerroksessa geolujitteen kehäjännitys pienenee kohti pilarin 

alapäätä. Jos turvekerros olisi paksumpi, olisi ero vielä dramaattisempi kuin tutkitussa 

tapauksessa. Geolujitteen kehäjännityksen suhteen mitoitusmenetelmä DA3 on mitoit-

tava, ja DA2* menetelmällä saatu huippuarvo on noin 20 % pienempi. Vaakasuuntaisen 

geolujitteen suhteen suuremmat jännitykset esiintyvät puolestaan mitoitusmenetelmällä 

DA2* tehdyissä laskelmissa. 
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Kuvassa 39 on esitetty jännitysten muodostuminen geolujitetun kiviainespilarin täyttö-

materiaalissa sekä pilaria ympäröivässä maassa.  

 

Kuva 39. Numeerisesti laskettu tehokkaiden jännitysten (vas.) ja koko-

naisjännitysten (oik.) jakautuminen poikkileikkauksessa, Turpeinen 

pohjamaa DA3. 

Oikeanpuoleisen kuvan skaala-asteikon suurin arvo on -600 kN/m2, ja skaalaväli on 40 

kN/m2. Molemmista kuvista voidaan nähdä, ettei turve juuri ota vastaan pystysuuntaisia 

kuormia, vaan valtaosa kuormista kohdistuu pilareihin. Jännitykset pilareita ympäröi-

vässä maassa ovat vähäisiä, mikä näkyy taulukon 35 mukaisesti vaakasuuntaisen geolu-

jitteen suurina jännityksinä sekä kuvan 37 mukaisina venyminä ja painumaeroina. Pen-

germateriaalin holvautumisesta on kyllä näkyviä viitteitä, mutta penkereen yläpinnan pai-

numat ovat silti suuria. Alhainen pengerkorkeus saattaa heikentää holvautumisen vaiku-

tusta. DA2* laskennan poikkileikkauskuvat on esitetty liitteessä H. 

Numeerisen laskennan tulosten perusteella luonnontilainen turpeinen pohjamaa näyttä 

soveltuvan geolujitettujen kiviainespilareiden rakennuskohteeksi huomattavasti huonom-

min kuin savinen tai silttinen pohjamaa. Painumaerot ovat suuria jo verrattain pienillä 

pengerkuormilla, eikä pilarin ja turpeen yhteistoiminnasta saatu selkeitä viitteitä. Tulos-

ten perusteella voidaan todeta ainakin se, että turpeisessa pohjamaassa pilareiden pinta-

alasuhteen tulisi olla suurempi, vaakasuuntaisen geolujitteen tulee olla riittävän jäykkä, 

eikä luonnontilainen turvekerros saa olla liian paksu. Luonnontilaisen turpeen tiivistämi-

nen ennen pilareiden asentamista saattaisi parantaa rakenteen toimivuutta. Korkeammalla 
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penkereellä rakenteen yläpinnan painumaerot saattavat olla holvautumisen ansiosta jopa 

pienempiä. 

7.3 Eri mitoitusmenetelmien tulosten vertailu 

Diplomityön luvuissa 7.1 ja 7.2 tutkittiin mallinnus- ja mitoitusmenetelmien välisiä las-

kennallisia eroja, sekä erilaisten pohja-olosuhteiden vaikutusta rakenteen käyttäytymi-

seen. Tässä luvussa tarkastelun keskipisteenä on erilaisten laskentatapojen välinen ver-

tailu. Vertailu perustuu luvuissa 7.1 ja 7.2 esitettyihin analyyttisen laskennan ja numeeri-

sen laskennan tuloksiin, sekä geolujitevalmistaja HUESKERin tekemiin laskentoihin 

jotka on esitetty liitteissä D ja E. 

Pilarin geolujitteeseen muodostuvat jännitykset eri mitoitusmenetelmissä on esitetty tau-

lukossa 36. 

Taulukko 36. Geolujitteessa mobilisoituvien kehäjännitysten  

maksimiarvojen vertailu. 

 

Geolujitteen jännityksen ja tarkastelusyvyyden suhdetta käsiteltiin jo aiemmin numeeri-

sen tarkastelun tulososiossa, eikä sitä siksi käsitellä uudelleen. Tuloksista voidaan pää-

tellä, että numeerisen ja analyyttisen mallin kehäjännityksen aleneminen tarkastelusyvyy-

den kasvaessa vastasivat odotuksia ja tulokset olivat saman suuntaisia. 

DA2* ja DA3 mitoitusmenetelmien välisten tulosten vertailussa ei ole havaittavissa var-

sinaista logiikkaa. Se, kumpi menetelmä on mitoittavampi, tuntui olevan hyvin tapaus-

kohtaista. Menetelmien väliset erot olivat kuitenkin pieniä, ja kaikki tulokset olivat sa-

massa suuruusluokassa. 

jännitys 

[kN/m]

Käyttöaste 

[%]

jännitys 

[kN/m]

Käyttöaste 

[%]

Savinen pohjamaa

Analyyttinen 119,7 85,9 136,9 98,2

Numeerinen (UnitCell)* 134,7 96,6 107,3 77,0

Numeerinen (pilariryhmä)* 121,8 87,4 146,4 105,0

Huesker 129,1 92,6 111,5 80,0

Keskiarvo 126,3 90,6 125,5 90,0

Silttinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 36,8 65,9 44,9 80,5

Numeerinen (plaxis, UnitCell)* 18,2 32,7 14,7 26,4

Numeerinen (plaxis, pilariryhmä)* 19,0 34,0 15,7 28,0

Huesker 40,5 72,5 35,0 62,8

Keskiarvo 28,6 51,3 27,6 49,4

Turpeinen pohjamaa

Numeerinen (plaxis, pilariryhmä)* 82,1 58,9 91,4 65,6

DA3DA2*

Laskentamenetelmä

*Li ikennkuorman osavamuus  puuttuu laskennasta
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HUESKERin laskelmat perustuvat samaan teoriaan kuin analyyttinen käsin laskenta. 

Tästä syystä tulosten voisi olettaa käyttäytyvän samalla tavalla. Tulokset DA2* ja DA3 

mitoitusmenetelmien välillä ovat kuitenkin täysin päinvastaiset: Hueskerin laskennassa 

DA2* menetelmä on mitoittava, kun taas analyyttisessa laskennassa DA3 on mitoittava. 

selitystä asiaan on pohdittu jäljempänä. 

Numeerisen ja analyyttisen laskennan tulokset ovat savisessa pohjamaassa saman suun-

taisia. Silttisessä pohjamaassa geolujitteen jännityskestävyyden käyttöaste on kuitenkin 

numeerisesti laskettuna merkittävästi pienempi kuin analyyttisesti laskettu. Ero analyyt-

tisen laskennan tuloksiin on noin kaksinkertainen, ja numeerinen laskenta johti täten huo-

mattavaan alimitoitukseen. Syynä saattaa olla siltin mallintaminen Hardening Soil –ma-

teriaalimallilla, ja materiaalimallin vaihtamisen vaikutusta tulisi tutkia. 

Pilarin geolujitteen kehänsuuntaisen venymän maksimiarvo eri mitoitus- ja laskentame-

netelmillä laskettuna on esitetty taulukossa 37. 

Taulukko 37. Pilarin geolujitteen kehän venymien vertailu. 

 

Myös venymät olivat samassa suuruusluokassa. Geolujitteen venymän arvioiminen Pla-

xis 3D:llä osoittautui monimutkaiseksi ja epätarkaksi, eikä lujitteen venymiä ole siksi esi-

tetty taulukossa. Venymät ovat kuitenkin yhteydessä geolujitteen kehäjännitykseen, ja 

koska kehäjännityksen arvoissa ei ollut suuria eroavaisuuksia numeerisen ja analyyttisen 

laskennan välillä, voidaan geolujitteen venymän olettaa noudattavan samaa linjaa. 

HUESKERin laskemat venymät ja siten myös jännitykset olivat samat sekä DA2* että 

DA3 mitoituksessa. Teoriassa tulosten välillä tulisi kuitenkin olla eroja erilaisten maapa-

rametrien ja kuormien vuoksi. Hueskerin laskennan tuloksia tarkasteltaessa havaittiin, 

DA2* DA3

Venymä 

[%] Venymä [%]

Savinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 2,7 3,1

Numeerinen (plaxis) - -

Huesker 2,4 2,4

Keskiarvo 2,55 2,75

Silttinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 2,2 2,6

Numeerinen (plaxis) - -

Huesker 1,9 1,9

Keskiarvo 2,05 2,25

Turpeinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) - -

Numeerinen (plaxis) - -

Huesker - -

Laskentamenetelmä
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että sekä DA2* että DA3 menetelmän laskennat oli tehty käyttäen samoja DA2* mene-

telmän heikentämättömiä maaparametrejä. Tästä syystä HUESKERin laskennan tulokset 

poikkeavat analyyttisen laskennan tuloksista. 

Pilareihin ja niitä ympäröivään maahan kohdistuvat jännitykset pilarin yläpään tasolla on 

esitetty taulukossa 38. 

Taulukko 38. Pilareihin kohdistuvien jännitysten ja  

kuormien vertailu. 

 

Jännitykset voitiin laskea analyyttisessa laskennassa melko tarkasti. Numeerisessa las-

kennassa jännitysten suuruus vaihtelee, ja siksi keskimääräisen suuruuden arvioiminen 

on vaikeampaa. Tästä syystä numeerisen laskennan tuloksiin tulee suhtautua varauksella, 

ja niitä voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina. Karkeasti arvioituna numeerisen ja 

jännitys 

[kN/m2]

Kuorma 

[kN]

jännitys 

[kN/m2]

Kuorma 

[kN]

Savinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 1504,1 756,0 1299,4 653,1

Numeerinen (UnitCell)* 1252,1 629,395 1396,0 701,7

Numeerinen (pilariryhmä)* 1335,0 671,025 1336,3 671,7

Huesker 1295,7 651,3 1295,7 651,3

Keskiarvo 1346,7 676,9 1331,8 669,5

Silttinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 878,8 441,7 759,2 381,6

Numeerinen (plaxis, UnitCell)* 573,1 288,075 598,6 300,9

Numeerinen (plaxis, pilariryhmä)* 607,4 305,325 549,5 276,2

Huesker 740 372,0 740 372,0

Keskiarvo 699,8 351,8 661,8 332,7

Turpeinen pohjamaa

Numeerinen (plaxis, pilariryhmä)* 429,3 215,8 585,5 294,3

Laskentamenetelmä

jännitys 

[kN/m2]

Kuorma 

[kN]

jännitys 

[kN/m2]

Kuorma 

[kN]

Savinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 20,7 109,8 17,8 94,4

Numeerinen (UnitCell)* ~30 ~160 ~30 ~160

Numeerinen (pilariryhmä)* ~30 ~160 ~30 ~160

Huesker 11,59 61,5 11,6 61,5

Keskiarvo 23,1 122,4 22,4 118,6

Silttinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 90,1 478,0 77,7 412,2

Numeerinen (UnitCell)* ~50 ~265 ~50 ~265

Numeerinen (pilariryhmä)* ~50 ~265 ~50 ~265

Huesker 73,3 388,9 73,3 388,9

Keskiarvo 65,9 349,4 62,8 332,9

Turpeinen pohjamaa

Numeerinen (plaxis, pilariryhmä) ~20 ~106 ~20 ~106

DA2* DA3

Laskentamenetelmä

Jännitys pilarin yläpäässä

*Li ikennkuorman osavamuus  puuttuu laskennasta

Jännitys maan pinnassa

DA2* DA3
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analyyttisen laskennan tulokset ovat kaikesta huolimatta suhteellisen lähellä toisiaan ja 

keskiarvoa, ja niistä voidaan nähdä kuorman todella jakautuvan pilareiden ja ympäröivän 

maan välillä oletetun mukaisesti. 

Muista laskenta-arvoista poiketen painumalaskenta tehdään useimmiten käyttörajatilami-

toituksella. Eri laskentamenetelmillä lasketut geolujitetun pilarin ja pilaria ympäröivän 

maan painuman arvot on koottu taulukkoon 39. Tuloksia vertaillessa tulee kuitenkin huo-

mioida, että analyyttisen laskennan ja HUESKERin laskennan arvot edustavat rakenteen 

kokonaispainumaa, kun taas numeerisessa laskennassa pilareille ja niitä ympäröivälle 

maalle on esitetty painumat erikseen. 

Taulukko 39. Geolujitetun kiviainespilarin painuma eri pohjamaissa. 

 

Analyyttisesti lasketut savisen pohjamaan painuman arvot olivat selvästi muita tuloksia 

alhaisemmat, mikä vaikutti myös tulosten keskiarvoon. Yksi syy tähän voi olla esimer-

kiksi se, että yksinkertaistettu analyyttinen ei huomioi lainkaan geolujitteen aktivoitumis-

laajenemista, jonka aikana pilari laajenee ja painuu, mutta lujitteen jännitys ei vielä ke-

hity. Geolujitteen valmistajan HUESKERin mukaan aktivoitumislaajenemisen vaikutuk-

sen suuruudeksi on osoittanut laskennallisissa tarkasteluissa noin 30 % tai vähemmän. 

Analyyttisen laskennan painuman arvo on noin 28 % keskiarvoa pienempi, joten ottaen 

huomioon aktivoitumislaajenemisen vaikutuksen ovat myös analyyttisen laskennan pai-

numan arvot saman suuntaisia muiden laskentamenetelmien kanssa.  

  

Laskentamenetelmä
Painuma, 

KRT [m]

Painuma, 

DA3 [m]

Savinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 0,257 -

Numeerinen, pilari (UnitCell)* 0,402 0,489

Numeerinen, maa (UnitCell)* 0,425 0,561

Numeerinen, pilari (pilariryhmä)* 0,331 0,345

Numeerinen, maa (pilariryhmä)* 0,352 0,377

Huesker 0,400 -

Keskiarvo 0,361 0,443

Silttinen pohjamaa

Analyyttinen (käsinlaskenta) 0,143 -

Numeerinen, pilari (UnitCell)* 0,110 0,113

Numeerinen, maa (UnitCell)* 0,115 0,117

Numeerinen, pilari (pilariryhmä)* 0,108 0,107

Numeerinen, maa (pilariryhmä)* 0,113 0,111

Huesker 0,130 -

Keskiarvo 0,120 0,112

Turpeinen pohjamaa

Numeerinen, pilari (Pilariryhmä)* 0,264 0,304

Numeerinen, maa (pilariryhmä)* 0,98 1,152
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Silttisen pohjamaan painumissa ero analyyttisen ja numeerisen laskennan välillä oli päin-

vastainen saviseen pohjamaahan verrattuna, ja mikäli aktivoitumislaajenemisen aiheut-

tama 30 % :n suuruinen painuman kasvu huomioitaisiin, olisi ero lähes kaksinkertainen 

numeerisen laskennan painuman arvoihin verrattuna. Selitystä käytökselle ei osattu esit-

tää. 

Numeerisen laskennan tuloksista on havaittavissa, että UnitCell –mallilla saadut painu-

man arvot ovat pilariryhmän painumia suuremmat. Sekä pilariryhmän että UnitCell –mal-

lin painumat ovat analyyttistä laskentaa pienempiä, ja UnitCell –mallin painumat ovat 

lähempänä HUESKERin mitoitusohjelmalla saatuja painumia. Mikäli painumien keskiar-

von laskennassa käytettäisiin aktivoitumislaajenemisen vaikutuksella korjattua analyytti-

sen laskennan arvoa, olisivat analyyttisesti laskettu painuma sekä pilariryhmän painuma 

hieman korjattua keskiarvoa alhaisempia.  

Tarkasteltaessa tuloksia kokonaisuutena eri laskenta- ja mitoitusmenetelmillä saadut tu-

lokset olivat melko yhtenäisiä. Tulokset kuitenkin vaihtelivat jonkin verran eri laskenta-

tapauksissa, ja varsinkin eri mitoitusmenetelmien välillä ei voida kumpaakaan menetel-

mää sanoa automaattisesti mitoittavaksi. Tämä tukee ajatusta siitä, että rakenteen mitoitus 

tehtäisiin aina sekä DA2* ja DA3 menetelmällä joista valitaan tapauskohtaisesti mitoit-

tavampi. 
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8. JATKOTOIMENPITEET GEOLUJITETTUJEN 

KIVIAINESPILAREIDEN KÄYTTÖÖNOTON 

MAHDOLLISTAMISEKSI 

8.1 Koerakentamisen etuja 

Koerakentamisen avulla on mahdollista tutkia geolujitetun kiviainespilarirakenteen: 

 Rakentamiskustannuksia, 

 laskennallisten muodonmuutosten ja jännitysten suhdetta toteutuneisiin rakenteen 

muodonmuutoksiin, 

 teräväsärmäisen kalliomurskeen sekä muiden kitkamaalajien aiheuttaman geolu-

jitteen asennusvaurioitumisen vaikutusta, 

 geolujitettujen kiviainespilareiden ympäristövaikutuksia sekä kierrätys- ja uusio-

materiaalien soveltuvuutta pilarin täyttömateriaaliksi. 

Dokumentointi ja monitorointi ovat suuressa roolissa menetelmän jatkotutkimuksissa. 

Luvussa 8.2 ja 8.3 on esitetty ohjeita jatkotoimien suorittamiseen. 

8.2 Asennusvauriokoe 

8.2.1 Testattava geolujite ja kiviaines 

Testattavan geolujitteen tulee olla käyttämätöntä ja vaurioitumatonta. Geolujite tulee säi-

lyttää ennen koetta suojattuna UV-valolta ja kemialliselta rasitukselta. Lujitteen altistu-

misaika tulee raportoida ja tarvittaessa huomioida kokeen tuloksissa. 

Käytettävien kiviainesten tulee olla CE-merkittyjä, ja vähintään kiviaineksen rakeisuus-

jakauma tulee olla tiedossa. Vaikka CE-merkintävelvollisuus ei koske kiviaineksia joiden 

raekoko on D90 ≥ 90 mm, tulisi myös näiden kiviainesten rakeisuusjakauma selvittää tut-

kimuksen toistettavuuden parantamiseksi. 

8.2.2 Kokeen kulku 

Asennusvauriokokeessa pilarin asennus tulee tehdä kuten se työmaaolosuhteissa tehtäi-

siin. Mikäli asennusvauriokoetta tehtäessä on tiedossa jokin tietty rakennuskohde, johon 

menetelmää aiotaan käyttää, saadaan kokeesta suurempi hyöty, jos käytettävä geolujite, 
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täyttökiviaines sekä asennettavan pilarin pituus ja halkaisija vastaavat suunniteltua raken-

netta. On myös suositeltavaa, että koe tehtäisiin samalla kalustolla kuin varsinainen asen-

nus työmaalla tehtäisiin. Pilarien asennusmenetelmät on kuvattu luvussa 2.2. 

Kokeen suorituspaikan pohjaolosuhteet tulee tutkia ennen kokeen suorittamista. Asen-

nusta varten tulee selvittää maakerrosrajat ja kantavan pohjamaan yläpinnan sijainti esi-

merkiksi puristin-heijarikairauksilla, jotta pilarin alapään oletettu tunkeutumasyvyys tie-

detään. Myös maanäytteenoton suorittaminen on suositeltavaa. Mikäli asennuskohteen 

pohjamaassa on esimerkiksi pilaantunutta maata tai -pohjavettä, tulee mahdolliset vaiku-

tukset geolujitteen kestävyyteen selvittää. 

Jotta kokeen tulokset olisivat luotettavia, ja poikkeavat tai virheelliset tulokset kyettäisiin 

tunnistamaan, tulee koeasennus toistaa muuttamatta pilarin ominaisuuksia. Asennusko-

keen otoskoon tulee olla vähintään n ≥ 3. Tutkittavia muuttujia, kuten käytetty geolujite, 

kiviaines ja pilarin pituus tulisi muuttaa yksi kerrallaan, jotta kunkin muuttujan vaikutus 

asennusvaurion syntymiseen voidaan todentaa. Jos siis halutaan testata esimerkiksi kol-

men erilaisen kiviaineksen vaikutusta, tulee asennuskokeet suorittaa niin että kutakin 

muutettua ominaisuutta kohden tehdään vähintään kolme koeasennusta, ja yhteensä koe-

asennuksia on tehtävä vähintään 9 kappaletta. 

8.2.3 Näytteenotto, testaus ja raportointi 

Vaurioitunut geolujite testataan asennusvaurion todentamiseksi asianmukaisin laborato-

riokokein. Geolujitteen testaus tehdään testausstandardin SFS-EN 13431”Geotekstiles 

and geotextile-related products – Determination of tensile creep and creep rupture be-

haviour” mukaan. Asennusvaurioituneen geolujitteen vetolujuuden arvoa verrataan kos-

kemattoman geolujitteen vetolujuuden arvoon, josta saadaan asennusvaurioitumisen 

määrää kuvaava materiaalikerroin RFID.  

Vaurioituneesta geolujitteesta otetaan näytteitä laboratorioanalyysiä varten. Geolujitetun 

kiviainespilarin ylin osa on rakenteen kestävyyden kannalta kriittisin osa, ja teoriassa 

myös suurin asennusvaurioituminen kohdistuu pilarin yläosaan. Tästä syystä näytteitä tu-

lisi ottaa vähintäänkin pilarin yläosasta. Ylin otettu näyte on kuitenkin suositeltavaa ottaa 

vähintään 250 mm pilarin yläpään alapuolelta. 

Näytekappaleen tulee olla kooltaan vähintään 600 mm (kehän suunnassa) * 250 mm (kor-

keussuunnassa). Mikäli geolujitteessa on liitos tai sauma, ei näytettä saa ottaa sauman 

kohdalta. 

Geolujitteen valmistaja HUESKER suosittelee, että geolujitteen katkaisemiseen ja leik-

kaamiseen käytetään kuumennettua metalliterää, joka näytepalaa leikatessa polttaa geo-

lujitteen polyesteripunosten päät ja vähentää siten näytteen reunojen purkautumista. 

Näytteet tulee pakata välittömästi UV-valolta suojaavaan pakkaukseen.  
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Näytteen yksilöidään siten, että jokaisen näytekappaleen alkuperä on jälkeenpäin tunnis-

tettavissa. Yksilöintit tulisi tehdä siten, että siinä on esitetty seuraavat tiedot: 

 Geolujitteen valmistuserä ja päivämäärä, 

 pilarin ja näytteenottokorkeuden yksilöivä tieto, 

 testatun geolujitteen tyyppi, 

 testatun pilarin pituus, 

 käytetyn asennusputken halkaisija, 

 asennuskalusto, 

 käytetyn kiviaineksen raekoko (raekokojakauma liitteenä), 

 altistus UV- valolle tunteina 

Laboratorioanalyysi voidaan tehdä esimerkiksi geolujitteen valmistajan toimesta, mutta 

myös missä tahansa muussa sertifioidussa laboratoriossa. Puolueettoman laboratorion 

käyttämistä rinnakkaisnäytteiden testaamiseen on suositeltavaa. 

8.3 Koerakenne 

8.3.1 Koerakenteen vaatimukset 

Koerakenne voi olla esimerkiksi luvussa 4.2.1 esitetyn tiepenkereen mukainen kitkamaa-

penger. Jos koerakenne ei ole osa rakennettua ympäristöä, voidaan pengerluiskat tehdä 

jyrkemmiksi kuin yleisesti vaaditaan. Tällöin ulkopuolisten pääsy koerakenteen alueelle 

on syytä estää esimerkiksi aitaamalla alue. Koerakenteen hallitulla sorruttamisella on 

mahdollista saada tarkempaa tietoa rakenteen todellisesta kestävyydestä, mutta tällöin ra-

kenteen muutosten tutkiminen pitkällä aikavälillä ei ole mahdollista. Sorruttamisessa tu-

lee huomioida, että sorruttamiseen vaadittava pengerkorkeus on todennäköisesti mitoitet-

tua korkeampi, sillä geolujitteen ikääntyminen ja muuta materiaaliominaisuudet otetaan 

huomioon suurilla materiaalivarmuuksilla, jotka saattavat lyhyen mitoitusiän vuoksi 

tuoda rakenteeseen ylimääräistä varmuutta. 

Jos koerakenteen tarkoituksena on seurata rakenteen käyttäytymistä pitkällä aikavälillä, 

tulisi rakenne rakentaa paikkaan jossa penkereen ja sen ympäristön olosuhteet muuttuvat 

mahdollisimman vähän seurantajakson aikana. Penkereen sijoituspaikka tulisi valita si-

ten, että pengertä voidaan seurata riittävän pitkään eikä sitä tarvitse purkaa kesken seu-

ranta-ajan esimerkiksi tulevan maankäytön tieltä. 

Koerakenteen suunnittelussa on suositeltavaa tehtävä alusta alkaen yhteistyössä geolujit-

teen valmistajan kanssa. Monipuolisen ja riittävän instrumentoinnin hinta saattaa muo-

dostaa merkittävän osan koepenkereen kokonaiskustannuksista, ja kustannukset on syytä 

tiedostaa jo koerakenteen suunnitteluvaiheessa. Koerakenteen instrumentointia käsitel-

lään seuraavassa luvussa. 
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8.3.2 Koerakenteen instrumentointi 

Rakenteen suunnittelussa on syytä huomioida instrumentointikustannukset, jotka saatta-

vat nousta rakenteen koosta riippuen melko suuriksi. Instrumentonti on kuitenkin ehdot-

toman tärkeä tapa saada tietoa rakenteen käyttäytymisestä. Liitteessä I on esitetty geolu-

jitevalmistaja HUESKERin suositus siitä, miten ja mitä geolujitetun kiviainespilariraken-

netta tulisi instrumentoida.  

Rakenteen painumia voidaan seurata painumalevyillä sekä painumaletkuilla. Painumien 

kannalta kriittisin syvyys on pilareiden yläpään sekä vaakasuuntaisen geolujitteen asen-

nustaso, ja mittalaitteet kannattaa asentaa tälle korkeudelle. Painumaletkujen asennuk-

sessa tulee letkuissa huomioida epätasaisen painumisen mahdollistava riittävä liikevara. 

Liian tiukaksi jätetty painumaletku saattaa katketa painumaerojen kasvaessa. Painuma-

mittauksen referenssipisteet tulee ankkuroida siten, ettei niiden liikkuminen mittauksen 

aikana aiheuta virhettä mittaustuloksiin. Sopivia ankkurointipisteitä voivat olla esimer-

kiksi metallinen pohjavesiputki tai maahan jätetty poratanko. Painumamittaus automaat-

tisella painumaletkulla saattaa tuoda huomattavaa lisäarvoa tutkimukselle erityisesti tark-

kailun alkuvaiheessa jossa painumat ovat nopeampia. Automaattinen painumaletku ja sen 

nestesäiliö tulee suojata suoralta auringonvalolta ja lämpötilavaihteluiden aiheuttamilta 

nesteen painevaihteluilta esimerkiksi peittämällä letku riittävän paksulla maakerroksella 

ja rakentamalla referenssianturin ja nestesäiliön ympärille katettu suoja betonisista kai-

vonrenkaista. 

Maaperän siirtymistä voidaan seurata inklinometreillä. On suositeltavaa käyttää auto-

maatti-inklinometrejä maaperän sivusuuntaisen siirtymän tarkkailuun ainakin koepenke-

reen rakentamisen aikana, jolloin rakenteen sortumisriski on suurin. Automaatti-

inklinometrieistä saatua tietoa voidaan täydentää manuaalisilla inklinometreillä. Mikäli 

rakenteessa on korkeita luiskia, tai rakennuskohteen lähellä on maaperän sivusiirtymille 

alttiita rakennuksia, on penkereen rakentamisvaiheessa sivusiirtymille syytä asettaa häly-

tysraja, jonka ylittyessä rakennustyöt on keskeytettävä.  

Pengermateriaalin holvautumista ja kuormien jakautumista pilareiden ja ympäröivän 

maan välillä voidaan tutkia maanpainelevyillä. Asentamalla mittauslevyt vierekkäisten 

pilareiden yläpäähän sekä pilareiden väliin saadaan tietoa siitä, kuinka suuri osa kuor-

masta todella kohdistuu pilareihin ja ympäröivään maahan. Painelevyt tulee valita siten, 

että ne kestävät pilarin yläpäähän vaikuttavan kovan paineen. Syntyvä paine on syytä 

tarkastaa laskennallisesti ennen maanpainelevyn valintaa. 

Pohjamaan konsolidaatioasteesta ja -nopeudesta saadaan tietoa huokosvedenpaineen 

avulla. Huokosvedenpaineantureita on suositeltavaa asentaa usealle eri syvyydelle, sekä 

koepenkereen alle, että penkereen luiskan alareunan lähelle. Näin huokospaineesta ja sen 

kehittymisestä saadaan mahdollisimman moniulotteinen kuva. Anturit kannattaa asentaa 
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mahdollisuuksien mukaan jo ennen pilareiden asennusta, jolloin myös asennuksen ai-

kaista huokospaineen vaihtelua voidaan tutkia. Koska pohjaveden korkeus saattaa vaih-

della suurestikin vuoden aikana, penkereen ulkopuolelle on suositeltavaa asentaa kont-

rollimittauspiste, johon muita huokospainemittauksia verrataan. Jotta penkereen vaikutus 

ei näkyisi kontrollipisteen tuloksissa, tulee kontrollipiste asentaa riittävän kauas penke-

reestä. 

Geolujitteen kuormituksesta aiheutuneen laajenemisen mittaaminen on haastavaa. 

HUESKER on käyttänyt koerakenteidensa instrumentoinnissa puolalaista Neostrain- ni-

mistä yritystä, jonka valmistamilla geolujitteen ulkopintaan asennettavilla venymämitta-

reilla pilarin laajenemista on mitattu (kuva 40).  

 

Kuva 40. Geolujitetun kiviainespilarin laajenemisen mittaaminen. 

(HUESKER Geosyntethics GmbH 2017) 

Instrumentointia suunniteltaessa tulee muistaa, että mikä tahansa käytetyistä mittauslaite 

saattaa lakata toimimasta esimerkiksi virheellisen asennuksen, instrumentin rikkoutumi-

sen tai ilkivallan vuoksi. Rikkoutumisen mahdollisuuden vuoksi mitään yksittäistä tutki-

musparametriä ei saa jättää yhden mittauslaitteen varaan, vaan mittauslaitteita tulee olla 

vähintään kaksi kappaletta tutkittavaa parametriä kohden. Kaikkien instrumenttien asen-

nuksessa, kuten johtojen asentamisessa, tulee huomioida rakenteen suuret painumat ja 

painumaerot. Ilkivallan välttämiseksi kaikki esille jäävät instrumentit on suositeltavaa 

suojata esimerkiksi betonisilla kaivonrenkailla tai aidoilla. 

Mittalaitteiden ja antureiden sijainti on syytä valita sellaiseksi, että samasta sijainnista 

saataisiin mahdollisimman laajasti tietoa. Hajanaisesti sijoitettujen mittalaitteiden sijaan 

olisi suositeltavaa, että samasta pisteestä tai sen läheisyydestä saataisiin mittausdataa esi-

merkiksi painumista, huokosveden ylipaineesta sekä maanpaineesta. Näin voidaan saada 

tietoa esimerkiksi muodonmuutosten vaikutuksesta huokosvedenpaineen kehitykseen. 
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8.3.3 Koerakenteen seuranta 

Koerakenteelle tehdään mittausohjelma, jossa määritetään eri mittauspisteiden mittaus-

taajuus. Seuranta tulee aloittaa jo rakennusaikana, ja ulottaa riittävän pitkälle aikavälille, 

esimerkiksi 5 vuoden ajalle. Seurannan tulee olla alkuvaiheessa tiheämpää, sillä lasken-

nallisista painumista suurin osa tapahtuu rakentamisen aikana ja heti rakentamisen jäl-

keen. 

Mittausohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa seurannasta saatujen tulosten perusteella. 

Ohjelmaa voidaan esimerkiksi lyhentää, tai mittaustaajuutta pidentää, jos mitattava suure 

ei enää muutu merkittävästi peräkkäisten mittausten välillä. 
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9. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Menetelmää tutkitaan enenevissä määrin, ja tutkimuksen lähdeaineiston tarjoaman tiedon 

valossa menetelmän testaamisessa voitaisiin edetä murskatun kiviaineksen aiheuttaman 

asennusvaurion selvittämiseen sekä koerakentamiseen, jolloin myös menetelmän kustan-

nuksista saataisiin tarkempaa tietoa. 

Geolujitettujen kiviainespilareiden analyyttinen ja numeerinen laskentatarkastelu onnis-

tuivat suhteellisen hyvin, ja menetelmien väliset laskentatulokset olivat samassa suuruus-

luokassa kaikilla osa-alueilla. Eri mitoitusesimerkkien perusteella geolujitetun kiviaines-

pilariperustuksen voidaan katsoa soveltuvan melko hyvin savisen ja silttisen maaperän 

pohjanvahvistukseen.  

Kolmannen mitoitustapauksen mukaisen luonnontilaisen turpeen pohjanvahvistukseen 

geolujitetut kiviainespilarit soveltuivat laskennallisesti heikommin kuin saveen ja silttiin. 

Luonnontilaisen turpeen tarjoama sivusuuntainen vastus on usein vähäistä, jolloin riski 

pilarin taipumiselle ja nurjahtamiselle on olemassa jo suhteellisen vähäisellä kuormituk-

sella. Laskennan mukaisen luonnontilaisen turpeen voimakas kokoonpuristuvuus aiheut-

taa vaakasuuntaisen geolujitteen jännityksen sekä venymän merkittävää kasvua, ja lisäksi 

asennusalustan rakentaminen turpeelle voi olla haastavaa. Turpeen tiivistäminen tai esi-

käsittely esimerkiksi massastabiloimalla ennen geolujitettujen kiviainespilareiden asen-

tamista parantaisi rakenteen kestävyyttä, mutta tällöin menetelmä muuttuu todennäköi-

sesti kustannusten näkökulmasta kannattamattomaksi. Nyrkkisääntönä voidaan arvioida, 

että mitä paksumpi vahvistettava luonnontilainen turvekerros on, sitä huonommin geolu-

jitetut kiviainespilarit soveltuvat kohteeseen. 

Toisaalta tulosten pohjalta turvetta ei voida myöskään hylätä käyttöön soveltumattomana 

rakennuskohteena. Tarkastelun kohteena oli ainoastaan yksi rakenneratkaisu kuvitteelli-

sissa pohjaolosuhteissa, jonka tarkoituksen oli tuoda eri rakennuskohteiden välisiä eroja 

esiin, ja kyseinen rakenneratkaisu soveltui turpeelle huonosti muun muassa suuren pila-

rivälinsä vuoksi. Mikäli Geolujitettujen kiviainespilareiden toimivuutta tupeisessa pohja-

maassa päätetään tutkia lisää, tulisi se tehdä käyttäen laskennassa realistista kohdetta ja 

suurempaa pilarien pinta-alasuhdetta. Kustannusten vertailua tulisi tehdä niin ikään kil-

pailevien menetelmien eli massa- ja pilaristabiloinnin kanssa. 

Geolujitettujen kiviainespilareiden materiaali- ja asennuskustannukset ovat merkittävä te-

kijä rakenteen käytön kannattavuudessa, vaikka kannattavuutta voidaankin tutkia myös 

esimerkiksi rakenteen elinkaaren tai ympäristövaikutusten kautta. Alustavan tiedon mu-

kaan menetelmä saattaa olla melko kallis, ja varsinkin pienillä pengerkuormilla mene-

telmä saattaa olla kannattamaton verrattuna esimerkiksi lyöntipaalutukseen. 
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Koska saksalainen geolujitevalmistaja HUESKER vastaa yleensä geolujitetun kiviaines-

pilariperustuksen mitoituksesta, on huolehdittava siitä, että mitoituskäytäntöjen eroavai-

suudet Saksan ja Suomen välillä tiedostetaan, ja että mitoitus tehdään suomalaisten euro-

koodin soveltamisohjeiden mukaisesti. Mitoituksista ja niistä saatujen tulosten perus-

teella voidaan geolujitetun kiviainespilarin mitoituskäytännöksi suositella seuraavaa: 

1. Mikäli mitoituksessa käytetään DA2* menetelmää, tulisi määrittää kerroin 

2. Rakenteellinen mitoitus on suositeltavaa tehdä kahdella menetelmällä, joina dip-

lomityön tapauksessa käytettiin menetelmiä DA2* ja DA3. Saatujen tulosten pe-

rusteella määritetään tapauskohtaisesti, kumpi mitoitustapauksista on mitoitta-

vampi vaihtoehto.  

Elementtimenetelmällä tehtyjen mallinnustapojen vertailun pohjalta voidaan todeta, että 

eri mallinnustavoilla saadut tulokset eroavat joiltakin osin toisistaan. Erot korostuvat eri-

tyisesti heikossa pohjamaassa, kuten turpeessa, jossa seitsemän pilarin pilariryhmä vai-

kuttaisi kuvaavan rakenteen toimintaan olennaisesti vaikuttavat asiat, kuten vaakasuun-

tainen geolujitteen sekä pengermateriaalin käyttäytymisen UnitCell-mallia realistisem-

min. Toisaalta pilariryhmää kuvaavan mallin rajaus on vaikeaa, ja reunimmaisten pilarei-

den taipumisen voidaan olettaa johtuvan osittain mallin rajauksesta johtuneesta epätasai-

sesta kuormituksesta. UnitCell-mallilla saadut tulokset olivat lisäksi useissa tapauksissa 

mitoittavampia kuin pilariryhmällä saadut tulokset. Koska UnitCell-mallilla tehdyt las-

kennat ovat myös selvästi yksinkertaisempia ja nopeampia, voidaan sen katsoa soveltu-

van hyvin erityisesti rakenteen alustavaan suunnitteluun ja erilaisten rakennevaihtoehto-

jen vertailuun. Seitsemän pilarin malli voidaan ottaa UnitCell-mallin tueksi suunnittelun 

tarkentuessa, ja molempien menetelmien rinnakkainen käyttö on suositeltavaa, jotta me-

netelmien välisistä eroista saataisiin enemmän kokemusta. Myös seitsemän pilarin mallia 

laajempia malleja voidaan testata. 

Käytetty laskentamenetelmä ei sovellu rakennusaikaisen huokospaineen tarkasteluun. 

Todellisessa tapauksessa pilareiden salaojittavan vaikutuksen vuoksi huokosveden muo-

dostunut ylipaine pääsisi purkautumaan rakenteesta hyvin, mutta rakennusvaiheen sul-

jettu laskentavaihe vääristää ilmiötä. Pitkän aikavälin tarkastelussa vaikutus on todennä-

köisesti vähäisempi. 

Geolujitettujen kiviainespilareiden yksi suurista haasteista käytön kannalta ovat mahdol-

lisesti menetelmän kustannukset. Esimerkiksi matalilla penkereillä stabilointipilarit ja 

lyötävät teräsbetonipaalut ovat todennäköisesti halvempia kuin geolujitetut kiviainespi-

larit. Menetelmä voisi kuitenkin olla kilpailukykyinen esimerkiksi kohteessa, jossa kuor-

mat ovat riittävän suuret, ja pilarin täyttömateriaali saadaan hankittua kustannustehok-

kaasti esimerkiksi suoraan rakennuskohteesta. 

Laskennallisessa mielessä saksalainen mitoitustapa vaikuttaa luotettavalta, eivätkä las-

kennan tulokset anna syytä epäillä menetelmän toimivuutta. Tuloksissa on joitakin epä-

varmuustekijöitä, joista suurimpiini virhettä aiheuttaviin tekijöihin voidaan lukea DA2* 
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menetelmän soveltuvuusongelmat, mahdolliset lähtötietojen tulkintaan ja arviointiin liit-

tyvät virheet sekä vähäinen kokemus eurokoodin mukaisessa mitoituksessa ja elementti-

menetelmän käytössä. Kokemuksen puutteen vuoksi joillakin työssä tehdyillä valinnoilla 

muun muassa elementtimenetelmämallin luomisessa saattaa olla vaikutusta tulosten paik-

kansapitävyyteen. Vaikutuksen merkitystä on kuitenkin vaikea arvioida. 
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Numeerinen laskenta: savinen pohjamaa, DA3 
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