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Lyhenteet
konsolidaatio
Maaperän tiivistyminen ja lujittuminen kuormituksen vaikutuksesta.
kulmaliikekytkin
Poistaa tangon ja maan välisen väännön, joka aiheuttaa tuloksiin virhettä.
pohjavesiputki
Pohjavesiputkista mitataan pohjaveden korkeutta ja otetaan vesinäytteitä.
6°/min

Siiven pyöritysnopeus. 6 astetta minuutissa.

1 kN

Vastaa noin 100 kg:n painoa.

CPTU

Cone penetration test. suom; puristin–heijarikairaus.

in situ

Latinankielinen ilmaisu, tarkoittaa ”paikassa, asemassa”

LaSa

Laiha savi. Savi jossa < 000,2 mm:n lajitteen määrä >30…50 %

LiSa

Lihava savi. Savi jossa < 000,2 mm:n lajitteen määrä > 50 %

saSi

Savinen siltti. Päämaalaji siltti, joka sisältää yli 30 % savea.

ST 1

Häiriintynyt maanäyte. Näyte ei vastaa luonnontilaista maata. Yleisin käytetty näytteenottoväline on kierrekaira.

ST 2

Häiriintymätön maanäyte. Näyte on luonnontilassa. Yleisen käytetty näytteenottoväline on mäntäkaira.

s1

Siipikairauksen häiriintymätön leikkauslujuuden arvo

s2

Siipikairauksen häiriintynyt leikkauslujuuden arvo

s3

Siipikairauksen jäännösarvo. Arvoa ei esitetä diagrammissa.
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1

Johdanto
”Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen
kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä
horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Se taas, joka kuulee mutta ei tee, on
kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, ilman perustusta. Kun tulvavedet
syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle.” Luukas 6: 43-49

Vanhan tarinan opetus pitää edelleen paikkansa. Aina ei kuitenkaan voida rakentaa kallioisille seuduille. Huonommille alueille rakennettaessa korostuu maaperätutkimukset ja
niiden oikeanlaisuus.

Tämä opinnäytetyö tehtiin Vantaan kaupungin Maatutkimusyksikössä. Työni valvojina
toimi geotekniikkapäällikkö Heikki Kangas Vantaan kaupungilta. Työn ohjaajana toimi
Jussi Laari Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Kiitokset Heikille, jonka kalenterista löytyi
aina aikaa minun sparraamiseeni.

Erityiskiitos rakkaalle vaimolleni, joka järjesti aikaa päättötyöni tekemiselle pitämällä kotijoukkoja ojennuksessa. Tiedän – se ei aina ole helppoa!

Tuusulassa 24.3.2018

Miika Kotovuo
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1.1

Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma

Siipikairaus on yleinen pohjatutkimusmenetelmä, joka on ollut Suomessa käytössä aina
1950-luvulta lähtien. Ensimmäisen siipikairan kehitti ruotsalainen J. Olsson vuonna
1918. Siipikairauksen periaate on edelleen sama kuin n. 100 vuotta sitten. [1.]

Ongelmaksi on muodostunut se, että siipikairauksella määritellyissä maan leikkauslujuuksissa on paljon epävarmuustekijöitä. Kalustosta ja tekijästä riippuen saadaan erilaisia tulkintatuloksia määrittäessä saven leikkauslujuuksia.

Siipikairauksia on tehty vuosien saatoissa erilaisilla laitteistoilla. Aiemmin käytetyt momenttiavaimet, sekä mekaaniset Nilcon-siipikairat ovat korvautuneet sähköisillä siipikairoilla. Samoin siipitulosten tulkinta on siirtynyt tietokonepohjaiseksi.

Nykyisillä laitteistoilla, jossa siiven pyöritysnopeus on standardisoitu, pystytään saamaan
tarkempia tuloksia kuin vanhemmilla mekaanisilla laitteilla. Mekaanisen laitteen suurimmaksi ongelmaksi muodostui etenkin häiriintymättömässä siipikairauksessa tangon liian
suuri ja epästabiili pyörintänopeus. Nykyisillä sähköisillä siipikairoilla nopeus saadaan
hyvin tarkasti määriteltyä oikeanlaiseksi: 6°/min. [2.]

Siipikairaus on yksi menetelmä muiden maaperätutkimusmenetelmien joukossa. Geoteknistä suunnitelmaa tehtäessä käytetään varmuuskertoimia riskin pienentämiseksi.
Pelkästään yhteen tutkimusmenetelmään ei luoteta, vaan työmailla tehdään tutkimuksia
useilla eri menetelmillä.

1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

Opinnäytetyön tavoitteena on esittää siipikairaukseen liittyviä epävarmuustekijöitä verrattaessa sitä muihin maaperän tutkimusmenetelmiin. Esimerkkikohteeksi otin Vantaan
kaupungin alueella sijaitsevan Luhtaanmäen peltoalueen. Peltoalue sijaitsee Hämeenlinnan moottorien itäpuolella Klaukkalaan kääntyvän rampin välittömässä läheisyydessä.
Peltoalueelle ollaan suunnittelemassa rekka-autojen pysähdyspaikkaa ja huoltoasemaa.
Suunnittelualueen koko on 330 m x 240 m eli yhteensä noin 8 hehtaaria.
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Kuva 1. Luhtaanmäen tutkimusalueen rajaus. Kuva: Vantaan kaupunki.

Päättötyöni koostuu kairaus- ja tutkimusmenetelmien läpikäymisestä sekä siipikairauksen vertailusta alueen muihin maaperätutkimusmenetelmiin. Tutkimustulosten laajuuden
vuoksi aihe rajattiin tarkoituksellisesti koskemaan ainoastaan Luhtaanmäen kohdetta
(kuva 1).
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2.1

Maaperän tutkimusmenetelmät

Etelä-Suomen ja Vantaan maaperä

Viimeisellä jääkaudella ja sen jälkeisillä geologisilla tapahtumilla on Suomen nykyisen
maaperän muodostumisessa erittäin suuri merkitys. Suomen maaperän peitti 2–3 kilometrin paksuinen mannerjäätikkö viimeisen jääkauden aikana. Mannerjää vetäytyi lopullisesti noin 10 000 vuotta sitten Etelä-Suomen alueelta, ja jääkausi päättyi Suomessa.
Jäätikön hävittyä maankuori on alkanut palautua vähitellen alkuperäiseen asentoonsa.
Tämä palautuminen on jatkuvasti käynnissä ja ilmenee Suomessa jatkuvana maanpinnan kohoamisena.

Jääkaudella jäämassat liikkuivat luode–kaakko-suunnassa aiheuttaen kalliopinnan rikkoontumista eli mekaanista rapautumista ja rapautumistuotteiden sekoittumista ennestään kallioperän pinnalla olleisiin maalajeihin. Näistä maa- ja kallioaineksista muodostui
jääkauden aikana ja sen jälkeen pääosa Suomen nykyisistä maaperämuodostumista.
[2.] (kuva 2)

Kuva 2. Tyypillinen maaperä Etelä-Suomessa [3].

Vantaalla on näkyvissä tyypilliset eteläsuomalaisen rannikkoalueen geologiset piirteet:
alueella on runsaasti kallioisia, osin ohuen moreenin peittämiä mäkiä sekä niiden välisiä
laaksoja ja tasankoja, joiden pintamaalajina on savi tai siltti (kuva 3). Vantaan alueella
kulkee kaksi alueen maastoa muokannutta jokea: Vantaanjoki ja Keravanjoki. Näiden
lisäksi Vantaalla on useita puroja ja suuria ojia. [4.]
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Kuva 3. Jääkauden jälkeen muodostuneiden maalajikerrosten luokittelu.

2.2

Siipikairaus

Siipikairaus soveltuu maan suljetun leikkauslujuuden määrittämiseen savi- ja liejusavimaissa, liejussa sekä maatuneessa turpeessa. Siipikairalla voidaan yleensä määrittää
leikkauslujuutta savessa, hieno- ja keskisiltissä sekä suuntaa antavasti maatumattomassa turpeessa ja karkeasiltissä. [5.]

Siipikairauksessa neljästä toisiaan vastaan kohtisuoraan olevasta levystä muodostettu
siipi painetaan häiriintymättömään maahan ja siipeä kierretään vakiopeudella (kuva 4).
Siiven kärjestä muodostuva leikkautumispinnan momentti mitataan kairatankojen yläpäässä. Leikkauslujuus saadaan määriteltyä siiven kiertämiseen tarvittavan momentin ja
leikkautumispinnan geometrian avulla. Siipikokoja on useita. Niiden leveys x korkeus
ovat pienimmästä suurimpaan 45 x 90 mm, 55 x 110 mm, 65 x 130 mm ja 80 x 160 mm.
Suurin siipi on yleisin käytössä oleva ja tarkoitettu erittäin pehmeille maille, pienin on
tarkoitettu kuivakuorikerroksiin. Teräkoon valinnalla pyritään saamaan momentti niin
isoksi, että se on hyvin havainnoitavissa, mutta se ei kuitenkaan rasita liikaa laitteistoa.
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Kuva 4. Siipikairauksessa käytettyjä siipiä. Siipikoot vasemmalta oikealle 55 x 110 mm, 56 x
130 mm ja 80 x 160 mm.

Siipikairauksesta määritelty leikkauslujuus on arvio saven suljetusta leikkauslujuudesta
eli maan tilavuuden ja vesipitoisuuden otaksutaan kokeen aikana pysyvän muuttumattomina.

Siipikairaus tehdään tavallisesti 0,5 m:n syvyysvälein, joskus homogeenisilla savikoilla
suurilla syvyyksillä 1,0 m:n välein. Kun siipi on upotettu kuhunkin syvyyteen, tankoja kierretään vakionopeudella kiertomomenttia piirturimittarilla mitaten, kunnes siipi leikkaa
maasta sylinterin muotoisen kappaleen (kuva 5). Mitattu maksimimomentti edustaa häiriintymätöntä leikkauslujuutta. Tämän jälkeen siipeä kierretään vakionopeudella 20 kierrosta, minkä jälkeen mitataan häiriintynyt leikkauslujuus vastaavalla tavalla. Siipikairalla
määritetty lujuus joudutaan redusoimaan savilla, joiden hienousluku on suuri. Erityisen
häiriintymisherkissä silttipitoisissa maissa siipi on vaikea saada upotetuksi maahan niin,
että maa pysyy riittävän häiriintymättömänä. [6.]

7

Kuva 5. Periaatekuva siipikairauksesta [2].

Suomessa on paljon osaamista siipikairauksesta ja maaperätutkimuksista. Suomessa
on kehitetty sähköinen siipikairalaite GM 4W, jota käyttämällä päästään eroon monista
siipikairauksien virhelähteiden aiheuttajista.

2.3

Puristin–heijarikairaus

Puristin–heijarikairauksessa on yhdistetty puristinkairaus ja heijarikairaus. Kairauksessa
käytetään irrallista maahan jäävää kärkikappaletta (kuva 6). Puristinkaira on erinomainen tutkimusväline hienojakoisissa kivettömissä maissa. Heijarikaira on liian järeä tunnistamaan pehmeiden ja löyhien maiden piirteitä, mutta keskitiiviissä ja tiiveissä maissa
se on paras Suomessa käytetyistä kairausmenetelmistä. Näiden kairojen yhdistelmä toimii hyvin yli koko maaperäasteikon. [7.]

Puristin-heijarikairausten tulosten perusteella voidaan selvittää kovan pohjan sijainti ja
arvioida muun muassa maan kitkakulmaa, suhteellista tiiviyttä ja kokoonpuristumisominaisuuksia. Arviot parametreista perustuvat CPTU-kairaukselle kehitettyihin kaavoihin.
Koska kärkikappaleet ovat kooltaan ja muodoltaan erilaiset, menetelmien kärkivastusten
vastaavuus tulee varmistaa aluekohtaisesti. [8.]

Puristin-heijarikairaus aloitetaan alkukairauksella, jotta pintakerros ei pääse vääristämään tuloksia. Varsinainen kairaus alkaa puristinkairauksella, jota jatketaan, kunnes
saavutetaan käytettävissä olevan laitteen suurin mahdollinen puristusvoima. Puristusno-
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peuden tulee olla 20 ± 5 mm/s. Puristusvoima on yleensä 30 kN, kevyemmissä kairauskoneissa 15 kN. Kun suurin mahdollinen puristusvoima on saavutettu, siirrytään heijarikairaukseen, jolla jatketaan kairauksen päättymistasoon asti. Jos kairauksen aikana
0,2 m:n painumiseen tarvittavien lyöntien määrä laskee viiteen tai alle yli 0,4 m:n matkalla, siirrytään takaisin puristinkairaukseen. Puristin-heijarikairaus päätetään aina heijarikairaukseen ja kairauksen lopetussyy merkitään poikkileikkaukseen. [7.]

Kairauksen aikana kairaustankoja pyöritetään vakionopeudella, jotta ne pysyvät suorassa ja samalla kitka pienenee. Pyöritysnopeus on noin 12 kierrosta minuutissa. Kairauksen aikana rekisteröidään puristusvoima 4–5 cm:n välein ja tankojen pyörittämiseen
tarvittava momentti 20 cm:n välein. [7.] Heijarikairauksen aikana iskujen lukumäärä tallennetaan 40 cm:n välein, vaikka tulokset esitetään lyöntiä / 20 cm. Vääntömomentti mitataan tankojen liikkeen aikana, mikä saattaa aiheuttaa momentin suurehkoa vaihtelua.
[8.]

Kuva 6. Puristin–heijarikairauksessa käytetty kärki [7].
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2.4

CPTU-kairaus

CPTU-kairaus on puristinkairaus, jolla voidaan mitata myös maaperän huokosvedenpainetta. CPTU-kairauksella arvioidaan maakerrosten jatkuvuus ja kerrosrajat sekä saadaan yleiskäsitys maan ominaisuuksista. [8.]

Menetelmässä maahan puristetaan vakionopeudella 20 ± 2 mm/s kärkikappaletta, joka
mittaa kärkivastusta, vaippakitkaa ja huokosvedenpainetta. Mittaukset rekisteröidään
tarvittaessa jopa 0,01 m:n välein eli syntyy lähes yhtenäinen käyrä (kuva 7). Puristinkairaus on hyvin samanlainen kuin puristin–heijarikairaus, mutta kärkikappale ja mittaustavat ovat erilaiset. [8.]

CPTU-kairauksessa kairaa puristetaan maahan ja samalla mitataan sähköisesti kairan
kärjestä kärkivastusta, vaippakitkaa ja huokospainetta. Kärkeen kohdistuvia parametreja
mitataan jännitys-venymäliuska-antureilla, jotka on sijoitettu kärkiosaan siten, että virhelähteet, kuormituksen epäkeskisyys tai mahdolliset lämpötilamuutokset aiheuttavat mahdollisia mittausepätarkkuuksia mahdollisimman vähän. Muita mahdollisia virhelähteitä
ovat sisäiset kitkahäviöt, mittauslaitteiston virheet tai väärä kairaustapa. [8.]

Kuva 7. CPTU-kairausdiagrammi.
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2.5

Porakonekairaus

Porakonekairauksia käytetään, kun halutaan luotettavasti tietää kallion pinnan sijainti.
Muilla kairausmenetelmillä asiasta jää aina pieni epävarmuus. Porakonekairauksilla
myös pystytään läpäisemään täyttöjä tiealueilla. Täyttö voidaan ottaa pois joko poraamalla reikä tai käyttämällä suojaputkia. Tämän jälkeen voidaan täytön läpi tehdä mm.
siipikairaus ilman, että täyttö aiheuttaa muihin kairauksiin häiriötekijöitä.

Kallion varmistus tehdään poraamalla kalliota 3 metrin syvyyteen. Tällä tavoin saadaan
suuntaa antava tieto kallion pintaosan ehjyydestä, kun kairausvastus mitataan joko kelloa käyttäen (0,2 m tunkeutumaa kohti) tai automaattisella rekisteröintilaitteella ja tulostetaan diagrammiksi. Tarvittaessa kallion laatua voidaan selvittää syvemmältäkin. Rikkonaisessa kalliossa kallionpinnan tulkinta voi olla epävarma, varsinkin jos sitä peittää
tiivis, kivinen moreeni. Kairausvastuksen rekisteröintilaitteilla varustetuilla porakoneilla
saadaan suuntaa antavaa tietoa vaikeasti läpäistävien moreenien tiiviydestä, joko heijarikairauksen tueksi tai sen sijaan. Moreenin sisältämien lohkareiden tunnistaminen porauksen yhteydessä ja näiden havaintojen dokumentointi on tärkeää. [9.]

Useimmiten porakonekairausta tarvitaan kunnallistekniikan rakentamista varten (kuva
8). Kallioisilla seuduilla putket tulee asentaa roudan alapuolelle. Viettoviemäreiden asennuksessa tulee huomioida oikeat kallistuskulmat. Porakonekairauksilla saadaan urakkalaskentaa varten selville, kuinka paljon louhintaa tarvitaan.

Kuva 8. Porakonekairausta Geomachine GM65-kairakoneella tammikuussa 2015. Kairakoneen
takana Kaeser–paineilmakompressori.
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2.6

Painokairaus

Painokairaus on yleisin Suomessa käytetty kairausmenetelmä. Se antaa perustietoa
maaperästä pehmeiköltä lähtien aina keskitiiviisiin moreeneihin asti. Painokairauksen
yleisyyttä selittää Suomen maaperän nopea vaihtelevaisuus ja pienipiirteisyys, mikä vaatii tiheätä kairausruudukkoa rakennuspaikoilla.

Painokairaus alkaa alkukairauksella, jossa poistetaan kova pintamaa, asfaltti tai pintarouta. Alkukairauksen tavoitteena on poistaa kairaustulosta vääristävät elementit.

Alkukairauksen jälkeen aloitetaan varsinainen painokairaus kokeilemalla, painuuko kairan kärki maahan 1 kN:n kuormalla. Painoja apuna käyttäen saadaan kuormitussarja: 5–
15–25–50–75–100 kg. [7.] Painokairauksesta saadaan diagrammi, josta ilmenee maalajit, syvyys, koordinaatit, korkeus sekä puolikerrosten määrä (kuva 9).

Kuva 9. Painokairausdiagrammi.
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2.7

Tärykairaus

Tärykairauksessa maahan isketään 22 mm halkaisijaltaan olevia metallitankoja maahan.
Tangon kärkenä voidaan käyttää painokairatangon teroitettua kärkeä tai hieman tankoa
paksumpaa erilliskärkikappaletta. Tankojen uppoamisnopeudesta ja äänihavainnoista
voidaan tehdä suuripiirteisiä havaintoja maalajeista. Tärykairausta käytetään pääasiassa
kallion pinnan havainnointiin (kuva 10). Menetelmä on nopea, mutta epävarma etenkin
runsas kivisissä maastoissa.

Parhaimmillaan tärykairaus soveltuu johtolinjojen ja tieleikkauksien pohjatutkimuksiin,
kun tarkoituksena on selvittää mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla,
jossa kalliota ei esiinny tietyn kaivuutason yläpuolella. [7.]

Kuva 10. Tärykairausdiagrammi.
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2.8

Heijarikairaus

Heijarikairaus on dynaaminen kairausmenetelmä, jossa kaira tunkeutuu maahan heijarin
lyömänä. Kairausvastus saadaan kairan maahantunkeutumisen syvyysyksikköä kohti
tarvittavien lyöntien määrästä. Heijarikairauksessa kairaa lyödään 65 kg:n heijarilla,
jonka annetaan pudota 0,6 ± 0,10 m:n korkeudelta kairatankoon (kuva 11). Lyöntien lukumäärä havaitaan jokaisen 0,2 m:n tunkeuman jälkeen, mistä tehdään merkintä kairauspöytäkirjaan.

Heijarikairausta käytettään karkearakenteisissa kerrostumissa, myös moreenimaissa.
Kivisissä moreenimaissa tunkeutuminen on heikkoa. Kairausvastuksen perusteella voidaan arvioida maakerrosten rajat ja kerrosten rakenteellinen tiiviys. Heijarikairauksella
voidaan melko luotettavasti selvittää pehmeiden kerrosten alla olevan kiinteän pohjakerroksen sijainti ja tiiviys tukipaalun tunkeutumissyvyyttä arvioitaessa. Heijarikaira tunkeutuu rakenteeltaan tiiviisiin maakerroksiin vähän paremmin kuin painokaira. [7.]

Kuva 11. 65 kg:n painoinen heijarikairauspuntti. Puntti liikkuu ketjulla ylös ja putoaa painovoimalla alas.
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2.9

2.9.1

Näytteenotto

Häiriintynyt näyte

Häiriintyneistä näytteistä saadaan selvitettyä näytteen kosteus, rakeisuus, routivuus ja
tarvittaessa humuspitoisuus (kuva 12). Valtaosa maanäytteistä otetaan häiriintyneinä
näytteinä. Häiriintyneen näytteen maalajin sisäinen rakenne on särkynyt, mutta aineisosat ovat tallessa alkuperäisessä suhteessa. Häiriintyneen näytteen ottamisen kustannus on yleensä vain pieni murto-osa häiriintymättömän näytteenoton kustannuksista.
[2.]

Kuva 12. Diagrammi, jossa esitettynä vesipitoisuus ja maalajit.

Yleisin näytteenottomenetelmä on kierrekaira (kuva 13). Näyte otetaan kiertämällä kairaa myötä päivään terän mitta alaspäin, minkä jälkeen se nostetaan kiertämättä ylös.
Näyte saada pussitettua kairan kierreosasta. Ennen näytteen pussittamista on tärkeää
ottaa näytteen pintaan jäänyt ”kuorrute” pois näytteestä.
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Kuva 13. Häiriintynyt näyte kierrekairassa.

2.9.2

Häiriintymätön näyte

Häiriintymättömiä näytteitä tarvitaan laboratoriossa tehtäviin lujuus- ja muodonmuunnos
kokeisiin (kuva 14). Häiriintymättömän näytteen voidaan katsoa edustavan luonnontilaista maata, jossa maalajin rakenne on säilynyt ehyenä. Häiriintymättömissä näytteissä
maan alkuperäinen jännitystila on kuitenkin muuttunut, minkä vuoksi laboratoriokokeissa
saatavat maalajiominaisuudet saattavat olla virheellisiä. [2.]

Kuva 14. ST 2:n–näytteenotto Luhtaanmäellä 28.10.2014.
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2.9.3

Koekuoppa

Koekuoppa on luotettavin tapa lähellä maanpintaa olevien maakerrosten tutkimisessa.
Koekuopan kaivun aikana ja sen jälkeen voidaan tehdä monipuolisia havaintoja kuopan
kaivuusyvyyttä vastaavista maakerroksista. Koekuoppa on eräänlainen koekaivanto,
jonka kaivuu antaa viitteitä mahdollisia tulevia pohjarakentamisen kaivutöitä varten. Koekuopasta tehdä havaintoja mm.


erilaisista maakerroksista ja niiden rajoista



maan kivisyydestä ja lohkareisuudesta



maan kaivuuominaisuuksista



kuopan seinämien pysyvyydestä



pohjaveden korkeustasosta



kallionpinnasta ja sen kaltevuudesta

Koekuopasta voidaan ottaa myös näytteitä tarkempia tutkimuksia varten. Etenkin pilaantuneita maita tutkittaessa koekuoppien kaivuu on suorastaan välttämätöntä. [2.]

Koekuoppa valokuvataan (kuva 15) ja siitä tehdään koekuoppakortti, josta on selvittävä
sijainti, maakerrosrajat, päiväys, tekijät. yms. Koekuoppia kaivetaan myös rakennusten
sokkelien kuntotutkimuksia tehtäessä. (Liite 1, koekuoppakortti)

Kuva 15. Kuva koekuopasta.
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2.9.4

Pohjavesi

Pohjavedenpinnan painetaso pehmeiden maakerrosten alapuolella, joka selväpiirteisissä olosuhteissa kuvaa myös pehmeissä kerroksissa vaikuttavaa vedenpainetta, voidaan luotettavasti mitata oikein asennetusta havaintoputkesta, jonka siiviläosa on sijoitettu riittävän läpäisevään maakerrokseen ja jonka toimivuus on tarkastettu. (Liite 2, pohjavesikortti), [5.]

Pohjaveden mittaustulokset esitetään pohjavesiohjelmassa. Ohjelmasta voidaan tulostaa pohjavesikortti. Kortista ilmenee koordinaatit, asennuspäivä, putken materiaali sekä
mittaustulokset (kuva 16)

Kuva 16. Pohjavesiputken 31/101P pohjaveden mittaustulokset.
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2.10 Laboratoriotutkimukset

2.10.1 Perustutkimukset
Luhtaanmäen tutkimusalueelta otettiin sekä häiriintyneitä että häiriintymättömiä maanäytteitä. Häiriintyneistä maanäytteistä tehtiin perustutkimukset. Niihin kuuluvat maalajien määritys, rakeisuuskäyrä sekä vesipitoisuus (kuva 17).

Eloperäisiä maalajeja ovat turve ja lieju. Näiden maalajien nimeäminen tehdään polttotutkimuksella. Näytteitä kuivataan 105-asteisessa uunissa vähintään 12 tuntia tavallisen
kosteuden poistamiseksi, jonka jälkeen näyte punnitaan. Tämän jälkeen näytteet asennetaan 800 asteiseen hehkutusuuniin ainakin tunnin ajaksi.

Hienorakeisiin maalajeihin kuuluvat savi ja siltti. Tähän ryhmään kuuluvat maalajit sisältävät alle 0,06 mm:n rakeita. Hienorakeisten maalajien perustutkimukset tehdään
yleensä areometrillä. Vesipitoisuus saadaan selville mittaamalla näytteen märkäpainon
ja kuivapainon välinen erotus. Areometrillä saadaan selvitettyä maalajit. (Liite 3, rakeisuuskäyrä)
l savi
l
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l

l
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l

l

Läpäisy %

a
6
5

b

30

d

0.001

c

l

l

0,00

0,00

0.01

l
0,0

l

0.1

l
0,

l
0,5

1

l
2

l

10
5

l
20

l

100
60

Kuva 17. Häiriintyneen näytteen rakeisuuskäyrä. Rakeisuus määritetty areometrillä.

Karkearakeisia maalajeja ovat hiekka, sora ja moreeni. Karkearakeisissa maalajeissa
näyte punnitaan märkänä, jonka jälkeen näyte kuivataan uunissa. Märkäpainon ja kuivapainon erotuksessa saadaan selville vesipitoisuus. Tämän jälkeen näyte seulotaan
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täryseulassa. Täryseula koostuu seulasarjasta. Yleisimmin käytettyjä seuloja ovat ylhäältä alaspäin 64, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0,125 ja 0.074 mm:n seulat. (Kuva 18.) Seuloja tärytetään vähintään 10 minuuttia. Jokainen seulasarja punnitaan erikseen ja ainemäärä muutetaan prosenteiksi suhteessa koko näytteen painoon ja piirretään rakeisuuskäyrä. [7.]

Kuva 18. Täryseulat.
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2.10.2 Kartiokoe
Kartiokokeella määritetään saven ja siltin leikkauslujuutta häiriintymättömästä näytteestä. Menetelmässä eripainoisia ja eri kärkikulman omaavia kartioita asetetaan hipomaan näytteen pintaa ja annetaan niiden pudota omalla painolla näytteeseen (kuva 19).
Näytteen leikkauslujuus saadaan kartiopiikin uppoaman perusteella määritettyä suoraan
taulukoista tai käyrästöistä. Kartiokoe soveltuu vain hienorakeisten maiden eli saven ja
siltin leikkauslujuuden määrittämiseen [7.]

Kokeeseen tarvitaan vähintään 30 mm paksu näyte. Mittauksessa kartiopiikin painuman
tulisi asettua 4-13 mm:n välille. Sopiva kartiokoko valitaan siten, että painumaehto toteutuu. Kartiota pudotetaan 5 kertaa eri kohtiin näytteen pintaa. Pudotuskohtien etäisyyden
toisistaan ja näytteen reunasta on oltava yli 10 mm. Kartio pudotetaan vapauttamalla
kojeessa oleva 14 sähkömagneettilaukaisin ja uppouma luetaan heti pudotuksen jälkeen, jottei mahdollista lisäpainumista ehdi tapahtua.

Kuva 19. Kartiokoelaite. Kokeessa näytteeseen pudotetaan eripainoisia kartioita.

Tuloksia analysoitaessa pienin ja suurin arvo jätetään huomioimatta ja lopuista lasketaan
keskiarvo. Näin saadun keskiarvon perusteella luetaan leikkauslujuuden arvo taulukosta
tai käyrästöstä. Koe on mahdollista tehdä käyttämällä kahta erikokoista kartiota, jolloin
lopuksi lasketaan kummallakin koesarjalla saadun tuloksen keskiarvo. [7.]

Yleensä kartiokoetta tehtäessä määritetään myös näytteen sensitiivisyys. Kun häiriintymättömän näytteen koe on tehty, voidaan leikkauslujuuden määritys tehdä häiriintyneelle
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näytteelle. Näytettä sekoitetaan voimakkaasti astiassa, tasataan sen pinta ja tehdään
kojeessa häiriintyneelle aineelle vastaavat mittaussarjat kuin häiriintymättömälle. [7.]

2.10.3 Ödometrikoe
Ödometrikokeella määritellään maalajien painumaominaisuuksia häiriintymättömistä
maanäytteistä. Koekappale, joka on otettu ST 2 -kairalla, asetetaan jäykkään ödometrirenkaaseen, joka estää sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sallii vain vertikaalista
muodonmuutosta pystysuoran kuormituksen lisääntyessä.

Koekappaleen asettamisen jälkeen sitä kuormitetaan portaittaisesti ja muodonmuutos
mitataan. Ensimmäinen kuormitusporras tulee valita siten, että arvioitu esikonsolidaatiopaine saavutetaan aikaisintaan kolmannella kuormitusportaalla tai sen jälkeen. Esikonsolidaatiopainetta voidaan etukäteen arvioida suljetun leikkauslujuuden avulla. Eurokoodissa esitetään kuormitusportaiksi 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 ja 3200 kPa,
mutta pehmeillä savilla yli 400 kPa:n kuormitusportailla ei yleensä ole käytännön merkitystä. Useimmiten vähintään kolme kuormitusporrasta esikonsolidaatiopaineen jälkeen
on riittävää. [7.]

Normaali kuormitusaika on 24 tuntia, mutta aikaa voidaan lyhentää tai pidentää tilanteen
mukaan. Esikonsolidaatiopainetta pienemmillä kuormitusportailla tulee välttää kuormitusaikaa, jonka aikana merkittävää sekundääripainumaa ehtii tapahtua. Yleensä kuormitusaika 15–60 minuuttia on riittävä pienemmillä kuormitusportailla. Kuormitusaika tulee
valita siten, että maakerroksen ominaisuudet ja rakenteen aiheuttama kuormitustilanne
tulevat parhaiten huomioon otetuksi. [2.]

2.10.4 Kolmiaksiaalikoe
Kolmiakselikoetta pidetään leikkauslujuuden ja jännitys- ja muodonmuutosominaisuuksien määritysmenetelmistä tarkimpana ja monipuolisimpana [2]. Kolmiaksiaalikokeen
ideana on kuormittaa sylinterinmuotoista näytekappaletta kolmen kohtisuoran akselin
suunnista (kuva 20). Tämä luo jännitystilaksi lähes normaalin maaperän suhteet. Puristus toteutetaan nesteellä, ja itse näyte on suojattu vettä läpäisemättömällä kalvolla. Nesteen luomaa painetta kutsutaan sellipaineeksi. [2.]
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Häiriintymätöntä näytettä aletaan tämän jälkeen puristaa pystysuunnassa tasaisella nopeudella. Huokosvedenpainetta voidaan lukea samalla painemittarista. Kun pystysuora
lisäjännitys saavuttaa suurimman arvonsa, on saavuttu murtotilanteeseen. Näitä kokeita
tehdään usealla eri sellipaineella ja niistä muodostuvista jännitysympyröistä saadaan
leikkauslujuuden kuvaajaksi yhteinen tangenttisuora. [2.]

Kuva 20. Esimerkkikuva kolmiaksiaalikojeesta [11].
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3

3.1

Luhtaanmäki

Sijainti

Luhtaanmäki on kaupunginosa Luoteis-Vantaalla Kivistön suuralueella (kuva 21). Luhtaanmäen maaseutumaisen maiseman halkaisee alueen poikki kulkeva Hämeenlinnanväylä. Luhtaanmäki rajautuu luoteessa Nurmijärven kuntaan ja sen suurinta taajamaa
Klaukkalaa vasten. Vantaan puolella naapurikaupunginosia ovat Riipilä, Seutula, Kivistö,
Keimola ja Vestra. [12.]

Kuva 21. Luhtaanmäen sijainti Vantaalla.

Luhtaanmäen alueelle on suunniteltu lähivuosina poistuvan Keimolanportin palvelualueen korvaavaa liikenneasemaa ja kaupallista keskittymää. Alueelle tulee myös linja-autojen ja rekkojen paikoitustiloja. (Kuva 22.) Liikenneasema edellyttää, että valtatie 3:n
nykyisiä ramppeja parannetaan liikennöitävyyden kannalta sujuvammiksi ja pohjoiseen
suuntautuvan rampin sijaintia muutetaan. Hankkeelle kaavailtu pinta-ala on noin neljä
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hehtaaria ja rakennusoikeus noin 3 000 kerros-m². Ensimmäisissä luonnoksissa on liikenneasemalle esitetty 15 pysäköintipaikkaa raskaille ajoneuvoille, mutta raskaan liikenteen pysäköintialueen laajentamismahdollisuutta naapuritontille on myös tutkittu. [13.]

Kuva 22. Arkkitehtitoimisto MK2 Oy Arkkitehtuuri & Rakennuttaminen. Havainnekuva liikenneasemasta [14].

3.2

Pohjasuhteet

Tutkimusalueen maanpinta on suhteellisen tasainen. Maanpinnan korkeus on välillä
+30,30…+34,80. Alue on pääosin peltoa. Tutkimusalueen luoteiskulma rajoittuu kolmion
muotoiseen metsäalueeseen. Lounaassa ja kaakossa olevissa metsäsaarekkeissa maaperä eroaa huomattavasti muusta tutkimusalueesta. Kairausten perusteella tutkimusalueella on 0,8–1, 5 metriä paksu kuivakerrossavi. Peltoalueilla kuivakerrossaven alapuolella on 8–15 metriä paksu savikerros. Saven alapuolella on vielä ohuita siltti- ja hiekkakerroksia. [15.]

Luhtaanmäen tutkimusalueen maaperä on tyypillinen Etelä-Suomen pehmeikköalueilla.
Pehmeikköalueet ovat yleensä peltoa ja niillä on hienorakeisia maalajeja: savea, silttiä
sekä paikoin eloperäisiä maalajeja, kuten liejua ja turvetta. (Kuva 23.)
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Savikkojen pinnan muodostaa yleensä 0,5–2,0 metriä paksu kuivahko kerros, nk. kuivakuori. Kuivakuori on yleensä sitä lujempi, mitä korkeammalla savikko sijaitsee ympäristöönsä (vallitsevaan pohjaveden pintaan) nähden.

Hienorakeiset maalajit ovat yleensä routivia, ja ne puristuvat kokoon kuormittaessa. Ne
kantavat heikosti, joten niille rakentaminen edellyttää aina yksityiskohtaisia pohjatutkimuksia kantavuuden selvittämiseksi. Maapohjalle rakenteista aiheutuva lisäkuormitus
joudutaan usein siirtämään esimerkiksi paaluin alapuolisiin kantaviin maakerroksiin tai
kallioon. Teitä ym. maarakenteita tehtäessä joudutaan maapohjaa usein lujittamaan.
[16.]

Kuva 23. Luhtaanmäen tutkimusalueen maalajikartta.

Luhtaanmäen alueelle on asennettu kolme pohjavesiputkea. Pohjaveden pinta vaihtelee
tasolla +28.85….+32.79. (Kuva 24.) Pohjaveden pinta on maanpintaa korkeammalla joten alueella on paineellista pohjavettä.

Pohjavesipinnan asema on tärkeä lähtötieto geoteknisissä laskelmissa, ja sillä on vaikutusta perustumistaparatkaisuihin ja niissä käytettäviin työtapoihin. Pohjaveden korkeus
vaihtelee vuodenaikojen ja sateisuuden mukaan. Luhtaanmäessä tulee ottaa huomioon
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vettä läpäisemätöntä maakerrosta lävistäessä, että paineellinen pohjavesi saattaa purkautua reiästä. Tämä johtaa pohjaveden painetason alenemiseen. [2.]

33.5

31/102P

31/101P

31/100P

32.5
31.5

30.5
29.5
28.5
27.5
26.5

Kuva 24. Luhtaanmäen pohjavesiputkien korkeuden vaihtelut eri vuodenaikoina.
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4

4.1

Siipikairausmenetelmästä

Siipikairausten luotettavuuden kehittyminen

Siipikairauksien epävarmuustekijöitä aiheuttavat ensisijaisesti väärät työtavat sekä vanhentuneen laitteiston käyttö. Periaatteeltaan tutkimustapa on pysynyt samana, mutta laitteistot ovat kehittyneet sadan vuoden aikana mekaanisista momenttiavaimista sähköisiin
siipikairoihin. Tuloksia ei enää tulkita paperikiekosta kolmioviivaimella ja laskimella vaan
tietokoneohjelmilla.

Muita tulokseen virheellisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat


tangon liian nopea painaminen siipeämissyvyyteen



huonosti tehty alkureikä tai suojaputkitus



kulmaliikekytkimen jumiutuminen



tankolukon pettäminen



virheelliset työmenetelmät



vääntyneet kairatangot



mittalaitetta ei ole kalibroitu



siipikairaus tehdään liian lähellä toista tutkimuspistettä



siipikäyrän väärä tulkinta.

Ennen 1970-luvun puoliväliä siipikairausvastusta mitattiin useimmiten momenttiavaimella. Näiden vanhojen siipikairaustulosten luotettavuuden arvioinnissa pitää ottaa
huomioon, että menetelmä antaa saven leikkauslujuudelle liian suuren arvon verrattaessa sitä sähköisiin siipikairoihin tai muihin nykypäivän tutkimusmenetelmiin. Momenttiavaimen käytöstä on luovuttu ja sen käyttö tutkimusmenetelmänä on kielletty vuonna
1995 ilmestyneen siipikairausoppaan mukaan.

Ruotsalaisvalmisteiset Nilcon-merkkiset piirturimittarilla varustetut siipikairat korvasivat
1980-luvulla momenttiavaimien käytön siipikairauksessa. Aluksi Nilcon-siipikairaa kierrettiin käsiveivillä. Menetelmä ei ollut käyttäjäystävällinen, koska veivaamista piti tehdä
pitkiä aikoja samalla nopeudella ilman keskeytyksiä. Hyvin pian veivit korvattiin erillisillä
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sähkömoottoreilla, joita edelleen pidettiin käsin kiinni Nilconeissa. Sähkömoottoreita
käyttämällä saatiin pyöritysnopeus tasaiseksi. On epävarmaa, mille nopeudelle Nilconeiden yhteydessä käytettävät sähkömoottorit on kalibroitu ja ovatko ne riittävän voimakkaita säilyttämään nopeuden vakiona momentin kasvaessa. Nykyisin Nilconeihin on saatavilla kiinteitä sähkömoottoreita, jotka pitävät nopeuden tasaisena ja oikeana.

Kuva 25. Nilcon siipikairakiekon tulkinta. Tulkinta tehdään käyttäen kolmioviivainta, mittaustuloksista saadaan kaavan avulla laskettua leikkauslujuudet.

Sähköiset siipikairat yleistyivät 2000-luvun alussa. Näiden myötä siipikairauksessa siirryttiin uudelle aikakaudelle. Sähköisen siipikairan suurin etu verrattaessa aiempiin kairoihin on tasainen pyöritysnopeus sekä siiven tuloksen tulkinnan helppous verrattaessa
aiempaan. Sähköiset siipikairat piirtävät reaaliaikaista käyrää, josta käyttäjä voi todeta,
milloin murtuminen on tapahtunut ja siirtyä mittaamaan häiriintyneen maan lujuutta. Nilconeihin verrattuna sähköinen siipikaira on lähes joka tapauksissa hitaampi tehdä standardoidun pyörintänopeuden takia. Edelleen Nilcon on käytössä osittain myös sen takia,
että sillä saadaan nopeammin tuloksia.
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Kuva 26. Sähköisen siipikairakiekon tulkinta. Näytöltä määritetään hiirellä klikkaamalla tankovastus, murtumiskohta ja jäännösarvo. Näiden avulla ohjelma laskee leikkauslujuudet.

4.2

Siipikairausdiagrammin tulkinta

Siipikairauksia tulkitaan mekaanisesti Nilcon-siipikairalta tai tietokonepohjaisesti sähköisiltä siipikairoilta. Siipikairatulos esitetään infra-formaatissa ja piirretään diagrammina
painokairadiagrammin yhteyteen. Diagrammin oikealle puolelle (kuva 27) piirtyy häiriintymätön leikkauslujuuden arvo s1 ja häiriintynyt arvo s2. Jäännösarvoa s3 ei esitetä diagrammeissa.
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Kuva 27. Siipikairatulos diagrammina infra-formaatissa.

4.3

Laitteiston virhelähteet

Nykyisin käytettävillä sähköisillä siipikairoilla saadaan poistettua suurin virhelähteiden
aiheuttaja eli siiven liian suuri pyörimisnopeus (kuva 28). Standardinopeutta suuremmalla kiertonopeudella on mahdollista saavuttaa n. 20 %:n leikkauslujuuden kasvu. Mekaanisilla siipikairoilla saadaan suurempia leikkauslujuuden arvoja kuin sähköisillä siipikairoilla.

Siipilaite tulee kalibroida 1–2 kertaa vuodessa. Kalibroimaton siipilaite saattaa aiheuttaa
virhetuloksia. Siipilaite kalibroidaan kiinnittämällä siipilaite kalibrointipukkiin. Pukissa siipeä pyöritetään, ja mittalaite mittaa lineaarisesti siipilaitteen antamaa tulosta kilonewtoneina. Pukissa mitatun arvon ja siipilaitteen antamien arvojen tulee olla yhteneväiset.
(Liite 4, kalibrointitodistus.)
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Kuva 28. Vantaan kaupungin sähköinen siipikaira GM 4W.

Siipikaira kiinnitetään kairauskoneeseen siipikairaustelineeseen. Siipikairatanko kiinnittyy kuulapuristimella kiinni siipikairauslaitteeseen. Kuulapuristin mahdollistaa tangon painamisen seuraavaan siipeämissyvyyteen sekä tangon kiertämisen avaimella häiriintynyttä koetta otettaessa. (Kuva 29.) Siipikairausta tehtäessä tulee varmistua siitä, että
kuulapuristin on kunnolla kiinni, eikä petä siipeä kierrettäessä. Siipikairantangon hitaasta
pyörimisnopeudesta johtuen lukon pettämistä ei pysty havainnoimaan muualta kuin siipikairalaitteen näytöltä. Kuulapuristimen pettäessä näytölle piirtyy suora viiva.

Kuva 29. Sähköisen siipikairan kuulapuristin. Puristin aukeaa kääntämällä sitä n. 70° vastapäivään ja vetämällä poispäin laitteesta. Kuvassa laite pystyasennossa.

32

4.4

Käyttäjän virhelähteet

Siipikairalla määritetyissä maan suljetuissa leikkauslujuuksissa on paljon epävarmuustekijöitä. Siipikairaus menetelmän suurimpana ongelmana on maan häiriintyminen ennen leikkauslujuuden määrittämistä. Silttipitoisuus lisää savisen maan häiriintymisherkkyyttä, ja vaikuttaa tutkimustuloksiin. Epäonnistuneet siipikairaukset eivät välttämättä
johdu väärillä laitteilla tehdyistä tutkimuksista tai tekijöiden virheistä, vaan saven siipikairaaminen ilman häiriinnyttämistä on paikoin mahdotonta.

Kuva 30. Siipikairauksen tulee näyttää tältä. Leikkauslujuus korreloi painokairan painumissarjan
ja puolikierrosten kanssa.

Kuivakuorikerros ja maatäytteet tulee huolellisesti poistaa ennen siipeämisen aloittamista. Tavallisesti maakerrokset poistetaan kierrekairalla tai käytetään suojaputkitusta.
Siipikairatanko ei saa hankautua täytekerroksiin tutkimustöitä tehtäessä. Mikäli näin käy,
tulee saven leikkauslujuudesta liian suuri. On myös mahdollista, että maan pintakerroksista siipeä alas painettaessa tarttuu mukaan puun juuria. Tällöin savi ei enää ole häiriintymätöntä tutkimuksia tehtäessä.
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Kulmaliikekytkin on rakenteeltaan yksinkertainen ja siihen kuuluu kolme osaa (kuva 31).
Ulko-osan ja sisäosan pitää kiinni toisissaan kierretappi. Sisäosassa on iso hahlo, joka
mahdollistaa siiven liikkeen. Sisäosan o-rengastiiviste estää lian pääsyn kulmaliikekytkimen sisälle. On ensiarvoisen tärkeää, että joka siipeämisen jälkeen kulmaliikekytkin pestään, puretaan ja öljytään sekä tarkastetaan tiivisteen kunto. Näin varmistutaan siitä, että
kulmaliikekytkin toimii kuten sen pitääkin.

Kuva 31. Kulmaliikekytkin purettuna. Kulmaliikekytkin muodostuu kolmesta osasta.

Siipikairauksessa tulee käyttää ainoastaan siipikairatankoja. Samoja tankoja ei saa käyttää painokairauksessa ja siipikairauksessa. Tankojen halkaisijan tulee olla 20 mm. Ennen siipikairauksen aloittamista tulee varmistua tankojen suoruudesta. Tankoja jatkettaessa tulee varmistua siitä, että tankojen kierretapit ovat kunnolla kiristetty.

Siipeä ei saa painaa liian nopeasti siipeämissyvyyteen. Monitoimikairalla tulee helposti
painettua siipeä liian nopeasti. Tällöin vaarana on saven häiriintyminen. Varsinaista ohjeistusta tai määriteltyä nopeutta siiven painamiseen ei ole. Monitoimikairakoneissa painamisnopeus säätyy lineaarisesti. Liian nopeasti tai liian paljon vipua painaessa siipi
tankoineen painuu näytesyvyyteen liian nopeasti. Vipua tulee painaa erittäin varovasti.
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Siipikairausta ei saa tehdä liian läheltä muita kairauspisteitä. Minimietäisyys pisteiden
välillä on kaksi metriä. Porakonekairauksissa käytetään vesi- tai ilmahuuhtelua, joka häiritsee alla olevia savikerroksia. Porakonekairauksia ja siipikairauksia samalla tutkimusalueelle tehtäessä tulee varmistua siitä, ettei huuhtelu ole häirinnyt siipikairattavan pisteen savea.

Siipikairauskäyrä voidaan tulkita väärin. Hankalinta on todeta tankovastusta. Tankovastuksen väärä tulkinta saattaa aiheuttaa väärän leikkauslujuuden. Joissain tilanteissa, erityisesti häirityssä näytteessä, on todella hankalaa todeta murtumiskohtaa. Käyrässä ei
välttämättä ole selkeää murtumiskohtaa havaittavissa, vaikka siipikairaus olisi tehty oikein. Tankovastuksen tulkinta on erityisen haastavaa löysissä savikerroksissa häiriintyneessä näytteessä. (Kuva 32.)

Kuva 32. Sähköisen siipikairan häiriintyneen tankovastuksen tulkinta.
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5

5.1

Tutkimusmenetelmien vertailu

Siipikairauksen vertailu muihin kairauksiin

Siipikairaustuloksia voidaan verrata osittain muihin kairaustuloksiin. Painokairauksessa
saven kuormitussarja ja siiven antama leikkauslujuus korreloi keskenään (kuva 33). Painokairauksessa vapaapainumasaven kuormituksen ja siipikairauksen leikkauslujuuden
tulee olla samassa suhteessa keskenään. Siipikairauksen häiriintymättömän tuloksen
ollessa < 10 tulee painokairauksen vapaapainuman tapahtua alle 50 kg:n kuormituksella.
Häiriintymättömän tuloksen tulee olla > 10, kun kuormitus on tapahtunut 50–100 kg:n
kuormituksella. Painokairauksia ja siipikairauksia yhdistämällä voidaan nähdä suuntaa
antava arvio saven leikkauslujuudesta. Yleinen työmenetelmä on, että ensin tehdään
painokairaus, joiden perusteella määritetään siipeämissyvyydet.

Kuva 33. Saman pisteen painokairaus ja siipikairaus. Leikkauslujuuden arvo korreloi vapaapainuma saven kuormituksen mukaan.
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5.2

Siipikairauksen vertailu CPTU-kairauksiin

Siipikairaus tehdään ennalta määrätyiltä syvyysväleiltä, jotka määritetään painokairaamalla. Maan häiriintymisherkkyydestä johtuen siipikairauksia voidaan tehdä minimissään
puolen metrin välein, CPTU-kairauksella saadaan yhtäjaksoista tutkimustietoa koko kairauksen matkalta. CPTU-kairaus myös tuottaa useampia mittausparametreja kuin siipikairaus, mikä tuo omat hyötynsä ja haasteensa menetelmään.

Kuva 34. CPTU-kairausdiagrammi ja siipikairausdiagrammi vierekkäin.

CPTU-kairaus vaatii paljon alkuvalmisteluja verrattuna siipikairaukseen. Etenkin talviaikaan CPTU-kairaus on hankalampi tehdä kuin siipikairaus. Siipikairauksessa kokeen voi
puolestaan aloittaa kohtuullisen pienin esivalmisteluin, mutta tutkimussyvyydellä leikkauksen teko on aikaa vievää. CPTU-kairalla saadaan jokaisesta tutkimuspisteestä
enemmän tietoa ja laajempi kuva tutkimusalueesta. CPTU-kairauksella saadaan tavallisesti tehtyä samoilla resursseilla useampi tutkimuspiste kuin mitä siipikairauksessa saataisiin. CPTU-kairaus on erityisen tehokas menetelmä, kun tehdään syviä kairauksia.
[18.]
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5.3

Siipikairauksen vertailu laboratoriotutkimuksiin

Suljettu leikkauslujuus pystytään määrittämään laboratoriossa häiriintymättömistä maanäytteistä (kuva 35). CPTU:hun ja siipikairaukseen verrattaessa menetelmä on työläs ja
vaatii paljon maasto- ja laboratoriotöitä. Näin ollen menetelmä ei ole kustannustehokas.
Vaativissa kohteissa on perusteltua käyttää laboratoriotutkimuksia täydentämään siipikairauksia.

Laboratoriokokeissa tulee huomioida, että näytteiden tulee olla edustavia. Häiriintymättömien näytteiden ottamisessa, käsittelyssä ja varastoinnissa tulee käyttää erityistä tarkkuutta, jotta ne säilyttävät in situ -rakenteensa ja -vesipitoisuutensa. [11.]

Kuva 35. Häiriintymättömässä näytteenotossa käytettyjä ST 2 -putkia.
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6

Päätelmät

Siipikairaus on perinteinen menetelmä määriteltäessä saven leikkauslujuutta. Kustannustehokas ja yhtä nopea menetelmä saven leikkauslujuuden määrittämiseen on CPTUkairaus. Laboratoriossa tehtävät maanäytetutkimukset eivät kaikilta osin kilpaile siipikairauksen kanssa kustannustehokkuudessa.

Maaperätutkimukset ovat tutkimustyötä, jossa kiirehtiminen, väärät työmenetelmät sekä
vialliset laitteet eivät aiheuta ainoastaan vääriä tutkimustuloksia vaan pahimmillaan valmiiden rakennusten- ja rakennelmien sortumisia. Väärä tieto maaperästä on huonompi,
kuin ei tietoa ollenkaan. Geoteknisiin suunnitelmiin sisältyy korjauskertoimia, joissa jo
lähtökohtaisesti suunnitteluparametrit sallivat tuloksien olla ”jossain määrin virheellisiä”.
Työmailla tehdään myös useita eri tutkimuksia, eikä sokeasti luoteta yhteen ainoaan tutkimusmenetelmään.

Siipikairauksen virhelähteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: käyttäjien tekemiin virheisiin sekä laitteistoista johtuviin virheisiin. On muistettava, että kaikki muutkin maaperätutkimukset sisältävät samoja epävarmuustekijöitä. Oikeilla tutkimusvälineillä ja menetelmillä tehty siipikairaus on edelleen kelpo saven leikkauslujuuden määrittämistapa.

Siipikairauksen huono maine johtuu osittain juuri aikaisemmin käytettyjen, virhettä aiheuttavien mittausvälineiden käytöstä. Vasta tekniikan kehittyminen on mahdollistanut
laitteet jotka toimivat suunnitellusti. Laitteistojen kehittyminen ja sähköiset siipikairat ovat
tuoneet siipikairauksen tarkkuuden uudelle tasolle. Siipikairauksella on rasitteena historian taakka, jota taas ei ole huomattavasti uudemmalla CPTU-kairauksella.

Markkinat määräävät kuitenkin käytettävät tutkimusmenetelmät. Suuri osa suunnittelijoista on tottunut käyttämään siipikairauksia, eikä välttämättä halua luopua niiden käytöstä. Maaperätutkimuksia tekevät organisaatiot eivät välttämättä halua investoida uusiin
kalliisiin CPTU-laitteisiin. CPTU–kairauksessa kairakoneen tulisi mielellään olla raskas
– kaikilla organisaatioilla näitä koneita ei ole. Siipikairaus ei vaadi kairakoneelta kuin kairaustelineen.

Siipikairauksesta on tehty muutamia päättötöitä. Myös eri yritykset ja organisaatiot ovat
tutkineet siipikairausta ja julkaisseet siitä laadukkaita tutkimustuloksia. Siipikairausta tutkimusmenetelmänä sivutaan useammassa päättötyössä. Lähes kaikki lukemani alan
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päättötyöt on tehty suunnittelijan näkökulmasta ja hyvin teoreettisella viitekehyksellä.
Teoria ja käytäntö eivät kuitenkaan ole sama asia, koska muuttujia on paljon.

On selvää, että tutkimusmenetelmät tulee tehdä oikeilla laitteilla ja oikeilla menetelmillä.
Siipikairausoppaat ja -normistot on tehty ajatellen ideaalitilannetta. Tutkimustyössä on
kuitenkin paljon muuttujia, joita ei voida täysin ennakoida. Maanalainen maailma – vaikka
se on ennustettava – ei kuitenkaan aina toimi oppaiden mukaan.

Omassa päättötyössäni tuon esille käytännön näkökulmaa. Siipikairaukseen, kuten muihinkin tutkimusmenetelmiin, liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Tutkimuksille voidaan
asettaa teoreettisia vaateita, käytännön toteutukseen liittyy aina haasteita. Näitä haasteita tuon esille päättötyössäni.

Pääosin eri organisaatiot käyttävät joko painokairaa ja siipikairaa tai pelkästään CPTUkairaa saven leikkauslujuuden määrittämiseen. Organisaatioista johtuen samoilta tutkimuspaikoilta ei ole tuotettu vertailutuloksia. Edellä mainittujen syiden johdosta ei ole olemassa laajaa tutkimustietoa, jolla olisi tieteellistä arvoa eri maaperätutkimusten vertailusta samalla alueella. Tutkimuksia on tehty – niin kuin omassa päättötyössäni esitän –
mutta tutkimusaineiston tulisi olla laajempaa. Mistä löytää rahoitus tutkimukselle?
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7

Yhteenveto

Siipikairaus on tällä hetkellä yleisin tutkimusmenetelmä määritettäessä saven leikkauslujuuksia. Vaihtoehtoisia menetelmiä ovat kartiokoe, kolmiakselikoe, suora puristuskoe
ja CPTU-kairaus. Näistä menetelmistä ainoastaan CPTU–kairaus pystyy kilpailemaan
siipikairauksen kanssa kustannustehokkuudessa. Kartiokoe, kolmiakselikoe ja suora puristuskoe vaativat häiriintymätöntä maanäytteenottoa sekä monimutkaisia ja aikaa vieviä
laboratoriotutkimuksia. Geoteknisiä tutkimuksia tehtäessä eri tutkimusmenetelmät eivät
kuitenkaan kilpaile toistensa kanssa vaan tukevat toisiaan.

Osittain CPTU-kairaus on kilpailukykyisempi ja tarkempi tutkimusmenetelmä kuin siipikairaus. Sillä saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa koko tutkimuksen matkalta. Lisäksi
CPTU-kairaus on nopeamman suorituksensa vuoksi siipikairausta kustannustehokkaampi tutkimusmenetelmä etenkin paksummilla savikoilla.

Painokairaus ja siipikairaus ovat vanhimmat Suomessa käytössä olevat maaperän tutkimusmenetelmät. Viimeisinä vuosikymmeninä on ennustettu molempien tutkimusmenetelmien korvautumista uusilla menetelmillä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, eikä se ole
tapahtumassa lähitulevaisuudessakaan.

Siipikairaus on yleinen tutkimusmenetelmä Suomessa ja Pohjoismaissa. Ensimmäiset
mekaaniset ja sähköiset siipikairat valmistettiin Ruotsissa. Suomessa on paljon osaamista siipikairauksista ja maaperän tutkimuskoneiden valmistuksesta. Suomessa on
kaksi maaperätutkimuskairakoneita valmistamaa yritystä. Toinen näistä yrityksistä on
kehittänyt sähköisen siipikairalaitteen GM 4W:n, joka tuo siipikairauksen uudelle vuosikymmenelle.
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