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ALKUSANAT
Kiitos PBM:lle mielenkiintoisesta opinnäytetyön aiheesta. Kiitokset tätä työtä
varten haastatelluilleni henkilöille. Lähipiirini on kannustanut ja tukenut minua
koko opiskeluni ajan, kiitos heille siitä.
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET
𝑆 = painumalaskelmissa saatava kokonaispainuma

Sv = siipikairalla mitattu leikkauslujuus
∆h = kokoonpuristuvuuskokeessa tapahtunut painuma
δ/l = kulmakiertymä
σ = kokoonpuristuvuuskokeessa käytetty jännitys
𝜎kok = kokonaisjännitys
𝜎L = perustuksilta tuleva lisäjännitys
𝜎E = esijännitys maakerroksessa

σvo = näytekohdassa vallinnut jännitys
σ´ = raepaine
h = näytteen alkuperäinen korkeus
hi = maakerroksen paksuus
γi = maakerroksen tilavuuspaino
𝑄 = perustuksille tuleva kuorma
𝐵 = perustusten leveys
𝑧 = tarkastelusyvyys

Ɛ = suhteellinen kokoonpuristuma
𝑚 = moduuliluku

Ms = sekanttimoduuli
𝑀 = siipikairauksessa suurin aikaansaatu vääntömomentti
𝑘 = siivekkeen kerroin

D = siivekkeen leveys
hs = siivekkeen korkeus
u = huokosvedenpaine
w = vesipitoisuus
mw = maanäytteen sisältämän veden paino
md = kuivan maanäytteen paino
Cv = konsolidaatiokerroin
ß = jännityseksponentti
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1 JOHDANTO
Rakennettaessa kaupunkeja on tavallisesti pyritty rakentamaan mahdollisimman
kantavalle ja tiiviille maaperälle. Savisia ja silttisiä maita on jätetty käyttämättä
niiden painumisherkkyyden ja huonon kantavuuden vuoksi. Kaupunkien
kasvaessa ja kantavia maapohjia käsittävien alueiden vähentyessä on
rakentamisessa ryhdyttävä ottamaan käyttöön alueita, joissa on huonommin
kantavaa

maaperää.

Tällaisissa

tapauksissa

erilaiset

pohjanvahvistusmenetelmät tulevat olemaan ajankohtainen asia, joiden ohessa
myös painopenkereen käyttö. (Jääskeläinen 2010, 149.)
Tämän opinnäytetyön aihe on peräisin pääasiassa Rovaniemellä, mutta myös
muualla Lapin alueella toimivalta Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio
Oy:lta eli PBM:ltä. Opinnäytetyö käsittelee painuvan ja huonosti kantavan
maapohjan pohjarakentamismenetelmänä käytettyä painopengertä ja sen
toteutukseen liittyviä asioita. Tutkimuskohteina PBM:llä on lisääntyvissä määrin
painumisherkkiä alueita, jolloin yleisimpänä tapana pohjarakentamisessa pidetty
massanvaihto

ei

Esikuormittaminen

ole

kustannusten

painopenkereellä

osalta

on

tällöin

tehokkain
yksi

vaihtoehto.

varteenotettava

pohjarakentamisvaihtoehto.
Tämän kaltainen maan esikuormittaminen on mielestäni kiinnostava aihe ja
opinnäytetyön avulla minulla on mahdollisuus oppia siitä enemmän. Asian
tutkiminen

auttaa

myös

pientalorakentajia,

jotka

miettivät

rakennusten

perustamista hienorakeisten maalajien alueelle. Painopenkereen huonona
puolena pidetään sen pidentävää vaikutusta rakentamiseen. Opinnäytetyössä
otetaan selvää, minkälaiseen kohteeseen painopenger olisi kustannustehokas
ratkaisu, huolimatta sen pitkästä vaikutusajasta. Opinnäytetyötä tehdään
tarkastellen asioita suunnittelijan sekä rakentajan näkökulmasta.
Opinnäytetyön rajaus tapahtuu siten, että ensin käydään läpi pohjatutkimuksiin
liittyviä asioita ja etenkin hienorakeisten maalajien tutkimusmenetelminä
käytettyjä häiriintymättömän maanäytteen ottoa sekä maan leikkauslujuutta
mittaavaa siipikairausta. Painumisen osalta käydään läpi painumasuureet sekä
geo- ja pohjarakennesuunnittelussa tarvittava painumalaskenta. Painumiin
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liittyen selvitetään maan kokoonpuristuvuutta mittaavan ödometrikokeen vaiheet,
sekä

siitä

tulokseksi

saatavat

kokoonpuristuvuusparametrit.

Maan

tiivistämismenetelmät käydään läpi, sekä maan konsolidaatioon liittyviä asioita.
Pohjarakennusmenetelmistä pääpiirteittäin käydään läpi massanvaihto, paalutus
ja esikuormitus painopenkereellä. Näiden lisäksi mietitään painopenkereelle
sopivan

kohteen

konkreettiseen

ominaisuuksia.

toteutukseen

Työssä

liittyviä

selvitetään

seikkoja

sekä

painopenkereen
painopenkereen

vaikuttamisen aikaisia toimenpiteitä ja mitkä niistä ovat tarpeellisia. Lisäksi
käsitellään kahden PBM:n painumaseurannassa olevan painopengerkohteen
painumia ja kohteiden tämän hetkistä tilannetta. Kustannuslaskenta tehdään
painopenkereen

materiaalien

osalta

havainnepiirros sekä poikkileikkauskuvat.

ja

painopenkereestä

esitetään
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2 POHJATUTKIMUS
Ympäristöministeriön pohjarakenteiden suunnittelulle säätämän asetuksen
mukaan rakennuspaikan pohjaolosuhteet on selvitettävä pohjatutkimuksella
rakennushankkeen toimijan toimesta. Tämän lisäksi rakennushankkeen toimijalla
on velvollisuus varmistaa pohjarakenteiden oikeanlainen suunnittelu ja toteutus
siten, että ne ovat lujuudeltaan ja vakaudeltaan riittävän kestäviä murtumia
vastaan rakennuksen suunnitellun elinkaaren ajan. Suunnittelu ja toteutus on
tehtävä niin, että pohja- ja maarakenteissa tapahtuvat painumat pysyvät pieninä.
Painumien lisäksi myöskään muodonmuutosten ja kiertymien ei tulisi aiheuttaa
häiriöitä rakennuksen käytölle. (Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista
465/2014 2 §, 6 §.)
2.1 Pohjatutkimusten merkitys
Pohjatutkimus tehdään, jotta kohteelle tehtävän rakennushankkeen geotekninen
suunnittelu olisi selkeämpää ja varmempaa tehdä. Jääskeläisen teoksessa
”Geotekniikan perusteet” käsitellään tavoitteita, joihin pohjatutkimuksilla pyritään.
Jotta pohjarakennustöiden ja rakenteiden perustamisen suunnittelu ja toteutus
onnistuisi luotettavasti ja kestävästi, tulisi rakennettavan alueen keskeisimmät
maaperäolosuhteet saada selville. Tätä varten alueella tehdään pohjatutkimus,
jolla selvitetään muun muassa tiiviin maaperän sijainti, maakerrosrajat ja maalajit
sekä maan routivuus. RT-ohjekortissa ”Asuinrakennushankkeen pohjatutkimus
ja

pohjarakennussuunnittelu”

mainitaan,

mitä

pohjatutkimusmenetelmiä

tavanomaisessa ja erityisessä hankkeessa käytetään. Pohjatutkimukseen voi
sisältyä esimerkiksi kairauksia, maanäytteiden ottamista sekä maanpinnan
vaaitusta.

Erityisesti

hienorakeisten

maalajien

tutkimisessa

käytetty

kokoonpuristuvuuden mittaus on tarpeellista tehdä silloin kun rakennettavan
kohteen maaperä on maalajiltaan savista tai silttistä. Kokoonpuristuvuuskokeiden
tarpeellisuus

selvitetään

kairaustulosten

ja

laboratoriossa

tehtävien

maanäytekokeiden perusteella. (Asuinrakennushankkeen pohjatutkimus ja
pohjarakennussuunnittelu 1996, 2; Jääskeläinen 2009, 238.)
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2.2 Painokairaus
Painokairaus on yleinen pohjatutkimusmenetelmä, jota pääasiassa käytetään
muun muassa tiiviin pohjakerroksen paikantamiseen ja erilaisten maakerrosten
rajojen havainnointiin (Taulukko 1). Painokairauksessa määritetään maan
tiiveyttä upottamalla kairauskoneen kärkikappaletta maahan kiertämällä eri
painoilla. (Pohjatutkimukset 2019, 28.)
Taulukko

1.

Yleisimpien

kairausmenetelmien

soveltuvuus

eri

tutkimustarkoituksiin (Jääskeläinen 2009, 241)

Kairatessa

tangon

uppoamista

seurataan

tarvittavilla

kiertymien

puolikierrosmäärillä tai painojen painomäärällä. Kuvassa 1 on käynnissä
painokairaus

GM50

monitoimikairalla.

Kairauksen

tuloksena

saadaan

kairausvastus, joka havainnollistaa maaperän tiiveyttä sekä maalajien kerrosten
rajoja. Tuloksista piirretään painokairausdiagrammi. (Pohjatutkimukset 2019,
28.)
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Kuva 1. Painokairausta GM50 monitoimikairalla (Kankaanpää 2019)
Kairauksessa tarkoituksena on määrittää joka hetkelle pienin painomäärä, jolla
tanko saadaan etenemään alaspäin maapohjassa. Jotta saataisiin luotettavat
kairaustulokset, suurempaa painoa ei tulisi pitää päällä. Ensin kokeillaan,
painuuko tanko pelkästään painojen voimasta. Pienin paino on 5 kg ja suurin 100
kg. Painoja lisätään tai vähennetään tangon painumisen mukaan. Kun tanko ei
painu enää suurimmillakaan painoilla, sitä aletaan kiertää. Kiertämistä mitataan
puolikierrosten määrällä yhtä 20 cm tangon etenemismatkaa kohden.
(Jääskeläinen 2009, 244.)
Mikäli kairan tangon etenemiseen tarvitaan enemmän kuin 100 puolikierrosta 20
cm matkalle, otetaan käyttöön kairan lyöntiasetus. Kairaus päättyy tiiviiseen
maakerrokseen,

kun

kaira

(Jääskeläinen 2009, 244–245.)

ei

etene

maaperässä

enää

lyömälläkään.
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Kairauksesta tulokseksi saatavassa painokairausdiagrammissa keskellä on
kairaajan arvioima maalajipylväs, jonka vasemmalla puolella on kairauksen
tulokset painoilla tapahtuneesta etenemästä. Pylvään oikealla puolella on
tulokset kiertämällä edenneestä kairauksesta. Lyönnein edetyt osuudet
merkitään diagrammissa L-kirjaimella. (Jääskeläinen 2009, 246.)
2.3 Näytteenotto
Kairauksen yhteydessä otettavat maanäytteet (Kuva 2) ovat tärkeä osa
pohjatutkimuksia. Niiden avulla saadaan selville tarkemmin maakerrosten
ominaisuuksia. Maanäytteet voivat olla joko häiriintyneitä tai häiriintymättömiä.
Häiriintynyt maanäyte edustaa maata, jonka sisäinen rakenne on tutkimusten
yhteydessä rikkoontunut. Tästä huolimatta häiriintynyt näyte saadaan otettua niin
että maa-ainesten määrät ovat näytteessä samassa suhteessa kuin alun perin
maassakin. (Jääskeläinen, Rantamäki & Tammirinne 2008, 274.)

Kuva 2. Häiriintyneen maanäytteen otto GM50 monitoimikairalla (Kankaanpää
2019)
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2.4 Häiriintyneen maanäytteen tutkimustapoja
Tarpeelliset maaperästä selvitettävät ominaisuudet riippuvat kohteesta ja
pohjatutkimustarpeesta.

Häiritty

maanäyte

on

riittävä,

mikäli

maan

ominaisuuksista halutaan tietää esimerkiksi rakeisuus, routivuus ja vesipitoisuus
(Jääskeläinen

2009,

270).

hienorakeinen

maaperä

ja

Mikäli

pohjatutkimuksissa

ilmenee

tarve

selvittää

on

tutkittavana

leikkauslujuus

tai

kokoonpuristuvuus, tulisi kohteesta ottaa häiriintymättömiä maanäytteitä.
Vastuullisen pohjarakennesuunnittelijan tehtävänä on määrittää kohteen
tarpeelliset analyysit (Lahdenperä 2020). (Jääskeläinen ym. 2008, 280.)
Häiriintyneestä maanäytteestä tutkitaan lajitepitoisuus, joka on olennainen tieto
maalajia määritettäessä. Lajitepitoisuutta kuvataan rakeisuuskäyrän avulla ja sen
lisäksi kolmella rakeisuusilmaisulla, jotka ovat keskiraekoko, raekokosuhde ja
hienoainespitoisuus.

Lajitepitoisuutta

saadaan

tutkittua

kuiva-

sekä

pesuseulonnalla. Kuivaseulontaa käytetään määrittämään karkearakeisten
maalajien rakeisuuspitoisuus. Mikäli näytteessä havainnoidaan kuivaseulontaan
vaikuttavia määriä hienoainesta, voidaan seuloutumista edesauttaa tekemällä
pesuseulonta ennen kuivaseulontaa. Tästä huolimatta pesuseulontaa ei ole
tarkoitettu

täysin

hienorakeisimpien

maalajien

tutkimiseen,

vaan

pesuseulonnassa tutkittavan maalajin hienoainespitoisuuden tulisi olla alle yksi
kymmenesosa koko näytteen maa-ainespitoisuudesta. (Jääskeläinen ym. 2008,
72–73.)
Areometrikoe soveltuu tutkimusmenetelmänä maalajeille, jotka sisältävät
suurimmilta määrin hienoainespitoisuuksia. Koe suoritetaan tutkimalla maaaineksesta vedessä muodostuneen lietteen tiheyttä tiettyjen aikojen välein.
Areometrikokeen avulla saadaan selville maarakeiden laskeutumisnopeudet ja
niistä lietteiden rakeiden koot sekä lajitepitoisuudet. (Jääskeläinen ym. 2008, 75.)
Maanäytteen vesipitoisuuden selvitettämiseksi voidaan käyttää maanäytteen
kuiva-

ja

märkäpainoon

perustuvaa

menetelmää.

Tätä

kutsutaan

kuivatusmenetelmäksi. Nimensä mukaisesti menetelmässä kuivataan maanäyte
lämpökaapissa punnitsemisen jälkeen. Näytteen kuivuttua se punnitaan
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uudestaan. Painojen erotuksesta muodostuu näytteessä ollut vesimäärä.
Näytteen vesipitoisuus prosentteina saadaan näin ollen veden painon ja kuivan
maanäytteen painon suhdelukua määrittävän kaavan (1) avulla:

w(%) = mw/md*100 (1)
missä

w(%)

on

vesipitoisuus prosentteina

mw

on

maanäytteen sisältämän veden paino

md

on

kuivan maanäytteen paino

(Jääskeläinen ym. 2008, 79–81.)
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3 HÄIRIINTYMÄTÖN MAANÄYTE
Häiriintymätön maanäyte on näyte, joka otetaan maasta rikkomatta sen
rakennetta. Tällöin näyte on mahdollisimman vähän häirittyä. Tämän johdosta
sen voidaan olettaa edustavan luonnollisessa tilassaan olevaa maata. Tästä
huolimatta maassa alunperin vallitsevaa jännitystilaa ei pystytä säilyttämään tai
takaisin

palauttamaan

laboratoriomenetelmillä.

Näyte

saattaa

näyttää

ehjärakenteiselta, mutta siitä huolimatta sen rakenteessa voi olla tapahtunut
virheellisesti laboratoriotuloksiin vaikuttavia muutoksia. (Kairausopas III 1984, 3.)
Pohjarakenteiden

suunnittelussa

tarkka

ja

luotettava

tieto

maaperän

geoteknisistä ominaisuuksista edesauttaa saavuttamaan mahdollisimman hyvän
lopputuloksen. Häiriintymätön maanäytteenotto on erityisesti hienorakeisten
maiden tutkimustapa. Maanäytteet voidaan jakaa laatuluokkiin (Taulukko 2)
perustuen siihen, kuinka luotettavasti näytteistä on mahdollista tutkia eri
ominaisuuksia. Huolellisuutta ja oikeanlaista työmenetelmää noudattaen on
mahdollista ottaa 1. laatuluokkaan sijoittuva näyte. Tällöin siitä voidaan
laboratoriosssa tutkia luotettavan suunnittelutyön edellyttämät leikkauslujuussekä kokoonpuristuvuusominaisuudet. (Häiriintymättömien maanäytteiden otto
1997, 4.)
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Taulukko 2. Maanäytteiden luokitus (Geotekniset tutkimukset ja mittaukset 2015,
100)

Suunniteltaessa näytteenottopaikkoja voidaan tutkittavan kohteen maaperän
geologista yleiskuvaa selvittää ilmakuvan sekä maastossa tehtyjen havaintojen
avulla. Lisäksi selvitetään pohjavedenpinnan korkeus. Nämä esiselvitykset
auttavat hahmottamaan näytteenottopisteiden mahdollisia sijainteja, mutta
ensisijaisesti lopullinen näytteenottopisteen määritys tehdään maastossa
kairauksien perusteella (Lahdenperä 2020). (Kairausopas III 1984, 4.)
3.1 Näytteenottolaitteisto
Jotta häiriintymättömän maanäytteen otto onnistuisi, tulee näytteenottolaitteiston
olla tarkoituksen mukainen. Näytteenotto toteutetaan esimerkiksi siipikairauksen
yhteydessä tai koekuopan kaivuuna. Näytteenottimina voi toimia muun muassa
mäntäkaira tai putkinäytteenottimet. (Geotekniset tutkimukset ja mittaukset 2015,
101, 106.)
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Näytteenottoputken

mitat

vaikuttavat

olennaisesti

työn

onnistumiseen.

Näytteenottoputken läpimitan on oltava tarpeeksi suuri, vähintään 50 mm, jottei
maa-aines pääsisi pusertumaan kasaan putken reikään puristuessaan. Jotta
näyte

saataisiin

säilymään

mahdollisimman

häiriintymättömänä,

on

näytteenottoputken oltava mahdollisimman ohutseinäinen ja sisäpinnaltaan sileä.
Tällöin maanäyte liikkuu liukkaammin sylinteriin ja pysyy luonnollisessa tilassaan.
Mikäli näyte hiertää putken sisäseinää, alkaa se vähitellen kerääntyä kasaan.
Tämän myötä putki mahdollisesti tukkeutuu. (Jääskeläinen 2009, 270–271.)
Kerralla otettavan häiriintymättömän näytteen pituus määräytyy maalajin
perusteella. Mitä häiriintymisherkempää maata, sitä suurempi määrä näytettä
kerralla otetaan. Esimerkiksi savimailla suositeltava näytteen pituus on 20 x
näytteen läpimitta, kun taas hiekkaisia maita otettaessa pituudeksi riittää 6 x
näytteen läpimitta. (Jääskeläinen 2009, 271.)
3.2 Häiriintymättömistä maanäytteistä tehtäviä kokeita
Tässä

työssä

myöhemmin

käsiteltävällä

ödometrikokeella

saadaan

häiriintymättömästä maanäytteestä selvitettyä kokoonpuristuvuus. Kokeessa
saadaan selville painumalaskelmissa tarvittavia kokoonpuristuvuusparametrejä.
Kokoonpuristuvuuden
leikkauslujuus
leikkauslujuutta

lisäksi

esimerkiksi
voidaan

hienorakeisista

puristusmitata

tai

maalajeista

kartiokokeella.

myös

selvitetään

Näiden

lisäksi

kolmiakselikokeella,

jossa

kolmiakselilaitteiston päätylevyillä maanäytettä puristetaan kokoon sellipaineen
vallitessa. Tämän myötä näytteeseen kohdistuu pystysuora lisäjännitys. Kun
lisäjännitys etenee suurimpaan arvoonsa, tapahtuu murtotilanne. Kun saman
kohteen

maanäytteistä

murtotilanteista

tehdään

muodostettua

kokeita

eri

sellipainearvoilla,

jännitysympyröitä.

Näiden

saadaan

ympyröiden

tangenttisuorasta muodostuu leikkauslujuuden kuvaajasuora. (Jääskeläinen ym.
2008, 134–135.)
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4 MAAN LEIKKAUSLUJUUS
Leikkauslujuus on tärkeä maan lujuusominaisuus, sillä se toimii määräävänä
tekijänä muun muassa maaperästä tukimuuriin ulottuvan paineen osalta sekä
rakenteiden alapuolisen maapohjan kantavuuden osalta. Kuvassa 3 on
havainnollistettu

leikkauslujuuden

merkityksiä

erilaisissa

maapohjan

kantavuuteen liittyvissä tilanteissa. Kohdassa a kuvataan maassa tapahtuva
murtuminen, jonka on saanut aikaiseksi perustuksista johtuva kuormitus. Tästä
voi seurata perustusten ja yläpuolisten rakenteiden painumista tai kallistumista.
Kohdassa b esitetään kaivantojen ja maaleikkausten luiskan pettäminen maan
murtumistilan vuoksi. Kohdassa c on kuvaus leikkauslujuuden merkityksestä
maahan tukeutuvien rakenteiden vakavuuteen. Maanvastaisiin rakenteisiin
vaikuttavan paineen suuruuden yhtenä määräävänä tekijänä on maan
leikkauslujuus. (Jääskeläinen ym. 2008, 122–123.)

Kuva 3. Leikkauslujuuden rooli erilaisissa tilanteissa (Jääskeläinen ym. 2008,
123)

4.1 Sisäinen kitka ja koheesio
Leikkauslujuus koostuu sisäisestä kitkasta sekä koheesiosta. Sisäinen kitka
syntyy, kun maarakeet hankautuvat toisiaan vasten. Koheesioon vaikuttaa maan
rakeisuus ja vesipitoisuus. On maalajeja, joissa leikkauslujuus koostuu
pelkästään joko koheesion tai sisäisen kitkan määrästä. Koheesiota ei
esimerkiksi karkearakeisissa maalajeissa esiinny ollenkaan (Jääskeläinen 2009,
99). Maalajit onkin jaettu leikkauslujuuden koostumuksen mukaan kolmeen eri
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ryhmään,

kitkamaalajeihin,

koheesiomaalajeihin

ja

välimuotomaalajeihin.

(Jääskeläinen ym. 2008, 123–124.)
Maan leikkauslujuuteen vaikuttaa koheesion ja sisäisen kitkan lisäksi myös maan
kuormittamisen nopeus sekä se, kuinka vaivattomasti maaperässä olevalla
vedellä on mahdollista poistua maan huokosista. Näin ollen maan vesipitoisuus
ja vedenläpäisevyys määräytyvät vaikuttaviksi tekijöiksi leikkauslujuuden
suuruuteen. (Jääskeläinen ym. 2008, 124.)
4.2 Siipikairaus
Siipikairaus on kenttätutkimusmenetelmä, jolla saadaan määritettyä maan
leikkauslujuus. Siipikairauksessa leikkauslujuus mitataan maahan upotetun
siivekkeen

avulla,

jota

väännetään

akselinsa

ympäri

tutkittavassa

maakerroksessa. Liikenneviraston laatiman siipikairauksen soveltamisohjeiden
mukaan siipikairausta tehdään kolmella erikokoisella siivekkeellä. Käytettävä
siiveke päätetään sen mukaan, kuinka pehmeää maaperä on. Lisäksi
Liikenneviraston

soveltamisohjeissa

kerrotaan

siivekkeen

vääntämiseen

vaadittavan momentin mittauskalustosta, joita ovat momenttimittari, piirturimittari
tai

nykyaikaisessa

siipikairauksessa

sähköinen,

tallentimella

varustettu

momenttimittari. Siiveke pyrkii väännettäessä leikkautumaan irti ympärillä
olevasta maakerroksesta. Leikkautumista vastustava leikkausjännitys suurenee
väännettäessä ja ulottuu lopulta leikkauslujuutta määrittävään arvoon. Näin
päädytään murtumishetkellä saavutettuun, suurimpaan vääntömomenttiin M.
Tutkittavan maakerroksen leikkauslujuus on saaduilla arvoilla mahdollista laskea
kaavasta 2:

Sv = 𝑘 ∗ 𝑀 (2)
missä

Sv

on

siipikairalla mitattu leikkauslujuus

𝑘

on

siivekkeen kerroin

𝑀

on

siipikairauksessa suurin aikaansaatu vääntömomentti

Siivekkeen kerroin k on laskettavissa kaavasta 3:
𝑘 = 1/⟮𝜋((𝐷^2 ∗ ℎs)/2 + 𝐷^3/6)⟯ (3)
missä
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k

on

siivekkeen kerroin

D

on

siivekkeen leveys

hs

on

siivekkeen korkeus

(Jääskeläinen

ym.

2008,

soveltamisohjeet 2018, 9, 11.)

141–142;

Siipikairaus

ja

Liikenneviraston
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5 MAAN KOKOONPURISTUVUUS
Häiriintymättömistä maanäytteistä on mahdollista tutkia kokoonpuristuvuus
ödometrillä tehtävillä painumakokeilla. Niillä selvitetään painumalaskelmissa
apuna käytettäviä maanäytteiden ominaisarvoja, niin kutsuttuja parametreja.
Ödometrikokeen tulokseksi saatavan käyrän ja parametrien avulla voidaan
selvittää maassa vallinnut konsolidoitumistila, maan painumanopeus sekä
painumien suuruus. On olemassa perinteisiä ödometrejä, joilla tutkittaessa
kuormitus aiheutetaan käsin lisättävillä punteilla ja painumat merkitään ylös
mittakelloista, ja myös

uudempia,

automatiikkaa

sisältäviä ödometrejä.

Seuraavassa selvennetään, kuinka kokoonpuristuvuuden mittaus tapahtuu
perinteistä ödometriä käytettäessä. (Jääskeläinen 2009, 120–121.)
5.1 Kokoonpuristuvuuden mittaus ödometrikokeella
Aluksi häiriintymätön maanäyte valmistellaan huolellisesti tutkimusta varten.
Näytteeseen puristetaan varovasti ympärille 20 mm korkea näyterengas.
Näyterengas on poikkipinta-alaltaan 20 cm². Maanäyte sahataan huolellsesti
sileäksi näyterenkaan pintaa pitkin. Mikäli renkaan ja näytteen välissä on
pieniäkin rakoja, voi mittauksista tulla puutteellisia. (Jääskeläinen 2009, 120.)
Seuraavaksi näyterengas näytteineen asetetaan tukirenkaan sisälle. Tukirengas
estää näytteen sivusuuntaisen muodonmuutoksen. Näytteen alle sekä päälle
laitetaan veden poiskulkeutumisen estävät huokoskivilevyt. Päällimmäiseksi
osaksi tulee puristinlevy. Tukirengas kiinnitetään pultein vettä täynnä olevaan
läpinäkyvään astiaan. Näin maanäyte pidetään koko kokeen ajan veden
peittämänä. (Jääskeläinen 2009, 120.)
Varsinainen mittaus tapahtuu ödometrin kuormituslaitteessa, jossa näytteelle
aiheutetaan painoilla kuormitusta. Koetta tehdessä kuormitus pyrkii vetämään
astian alta ylöspäin, eli näytteen yläpinta pysyy paikallaan alapinnan noustessa
ylöspäin näytteen puristuksen vaikutuksesta. Laitteessa olevasta mittakellosta
seurataan näytteen kokoonpuristumisen määrää. (Jääskeläinen 2009, 121.)
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Kun ödometrikokeessa on tarpeen saada selville painumien suuruuksien
parametrejä, näytteelle aiheutettavaa kuormitusta lisätään portaittain. Aluksi
asetetun pienen jännityksen aiheuttaman kokoonpuristuman seisahduttua
mitataan syntynyt painuma. Tämän jälkeen voidaan kuormitusta lisätä ja odottaa
painumisen pysähtymistä. Rajana painumisnopeudelle voidaan pitää alle 0,01
millimetrin painumista tunnissa. Kun painumanopeus laskee tämän alapuolelle,
voidaan lisätä kuormitusta. Tällä tavoin jatketaan ja kokoonpuristuvuuskokeen
tuloksena saatavan käyrän muoto sekä käyrän taitekohta vaikuttavat siihen,
kuinka mittaustuloksia tulkitaan. (Jääskeläinen 2009, 121.)
5.2 Tulosten lukeminen
Kaaviossa 1 on esitetty ödometrikokeen mittaustulos. Kaaviossa oleva kuvaaja
muodostuu kokeessa käytettyjen jännitysten, σ, ja niitä vastaavien suhteellisten
painumien, ε=∆h/h (painuma/näytteen alkuperäinen korkeus), mukaisesti. Siinä
kohdassa, josta aikaisemmin painuma on pientä ja josta myöhemmin painumaarvo lähtee nousuun, on kuvaajassa taitekohta. Taitekohdassa kokeessa käytetty
jännitys σ, ylittää maassa aikaisemmin vallinneen jännityksen σvo, joten siitä
voidaan ajatella näytteen olennaisen konsolidaatiopainuman alkavan. Lisäksi
taitekohdasta
konsolidaatiotila.

saadaan
Erilaisia

selville

aikaisemmin

konsolidaatiotiloja

ovat

näytteessä
normaali-,

vallinnut
yli-

ja

alikonsolidaatiot, joista viimeisintä tavataan vähemmän. (Jääskeläinen 2009,
123–125.)
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Kaavio 1. Ödometrikokeesta mittaustuloksena saatava kuvaaja (Jääskeläinen
2009, 124)
5.3 Kokoonpuristuvuusparametrit
Kokoonpuristuvuuden

kuvaamiseksi

saadaan

ödometrikokeen

tuloksena

kokoonpuristuvuusmoduuli, jota kutsutaan sekanttimoduuliksi, Ms (Jääskeläinen
ym. 2008, 148). Hienorakeisten maalajien kokoonpuristuvuusnopeutta kuvatessa
käytetään

konsolidaatiokerrointa,

Cv.

Konsolidaatiokertoimen

luotettavan

määrityksen merkitys korostuu tilanteissa joissa tarvitaan varmuus siitä, kuinka
nopeasti painuminen tapahtuu ja että painuminen pysähtyy silloin kun on
suunniteltu (Smura 2020). Mikäli häiriintymättömän maanäytteen otto ja sen
tutkiminen

esimerkiksi

ödometrikokeella

ei

ole

mahdollista,

voidaan

normaalikonsolidoituneen maan kokoonpuristuvuusominaisuuksia arvioida myös
vesipitoisuuden perusteella. (Pohjarakennusohjeet 2004, 24–25.)
Taulukossa 3 on esitetty painumalaskelmissa tarvittavien parametrien raja-arvoja
hienorakeisissa

maalajeissa.

Konsolidaatiotilaa

kuvaava

NK

tarkoittaa

normaalikonsolidoitunutta ja YK ylikonsolidoitunutta tilaa. Moduuliluku eli m ja
jännityseksponentti

ß

ovat

ödometrikokeella

selvitettäviä

kokoonpuristuvuusparametrejä (Jääskeläinen ym. 2008, 148). Sekanttimoduuli
eli

Ms kuvaa

maan

kokoonpuristuvuusominaisuutta

(Pohjarakennusohjeet 2004, 24.)

yksikössä

MN/m2.
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Taulukko 3. Hienorakeisissa maalajeissa vallitsevia raja-arvoja moduuliluvun,
jännityseksponentin ja sekanttimoduulin osalta (Pohjarakennusohjeet 2004, 25)
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6 MAAN VEDENLÄPÄISEVYYS
Maaperän hydraulisiksi ominaisuuksiksi kutsutaan kokonaisuutta, johon sisältyy
vedenläpäisevyys,

kapillaarisuus

ja

huokosvedenpaine.

Näistä

huokosvedenpaine käydään läpi myöhemmin tässä työssä luvussa 8. Hydrauliset
ominaisuudet ovat suuria vaikuttavia tekijöitä maa- ja pohjarakentamisessa.
Maalajit muodostuvat maarakeista, joiden välissä on huokosia. Tämän myötä
lähes kaikilla maalajeilla on jonkinlaisia vedenläpäisevyysominaisuuksia.
Maalajien

väliset

Maakerroksissa

vaihtelut
olevien

vedenläpäisevyyteen.

vedenläpäisevyyden
hienoainesten

Taulukossa

4

suhteen

määrällä
on

ovat

suuria.

on

merkitystä

esitetty

maalajien

vedenläpäisevyysarvoja yksikössä metriä sekunnissa. Kuten taulukosta voi
huomata, karkeampaa raetta sisältävän maalajin soran ja hienorakeisen saven
vedenläpäisevyysarvoissa on suuria eroja. (Jääskeläinen ym. 2008, 99–101.)
Taulukko 4. Maalajien vedenläpäisevyysarvoja (Jääskeläinen ym. 2008, 101)

Vedenläpäisevyyden määritys onnistuu joko maastossa koepumppauksien
avulla tai laboratoriossa tehtävillä kokeilla. Enemmän käytetty menetelmä on
laboratoriossa tehtävät kokeet. Vedenläpäisevyyden määritys laboratoriossa
voidaan

tehdä

joko

vakiopainemenetelmällä

tai

muuttuvan

paineen

menetelmällä. Karkearakeisten sekä moreenimaiden tutkimiseen soveltuu
normaalisti paremmin vakiopainemenetelmä ja hienoaineksista koostuvien
maalajien tutkimiseen sopii muuttuvan paineen menetelmä. (Jääskeläinen ym.
2008, 101.)
Koepumppaukset ovat pohjarakennustöiden suunnittelua ajatellen tarkempia ja
luotettavampia kuin laboratoriossa tehtävät mittaukset. Tämän lisäksi ne ovat
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kustannuksiltaan arvokkaampia. Koepumppaukset soveltuvat käytettäväksi
tilanteissa, joissa suunnitellaan esimerkiksi vedenottamoa ja pohjarakennustyöt
ulottuvat pohjaveden alapuolelle. Koepumppauksilla saadaan selvemmin
havaittua maaperän vaakasuuntaista vedenläpäisevyyttä, joka saattaa olla
pystysuuntaiseen

vedenläpäisevyyteen

(Jääskeläinen 2009, 69, 73.)

verrattuna

moninkertainen.
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7 PAINUMAT
Painuminen

on

kuormituksen

johdosta

maa-aineksessa

tapahtuvaa

muodonmuutosta. Painumat jaetaan kolmeen eri painumalajiin. Tapauksia, joissa
maan

muodonmuutos

kuormituksesta,

palautuu

kutsutaan

takaisin

kimmoiseksi

ennalleen

vapauduttuaan

muodonmuutokseksi.

Tässä

muodonmuutoksessa maan tilavuus pysyy ennallaan. Toinen muodonmuutos on
plastinen muodonmuutos, jonka myötä maan tilavuus ei muutu, mutta maa ei
palaudu täysin ennalleen kuten kimmoisessa painumassa. Kolmas painumalaji
eli konsolidaatio on merkittävin painumalaji geoteknisen suunnittelun kannalta.
Konsolidaatio on muodonmuutos, joka myös painopenkereellä pyritään
saavuttamaan hienorakeisessa maaperässä. Konsolidaation aiheuttaa maan
tiivistyminen ja tämän myötä maasta poistuu huokosvettä ja ilmaa. Näin ollen
maan tilavuus pienenee. Konsolidaatiota käydään tässä opinnäytetyössä
tarkemmin läpi luvussa 8. (Jääskeläinen 2009, 118–119; Painumat 2019, 7,8.)
7.1 Kokonaispainuma ja kulmakiertymä
Maavaraisesti perustetut rakenteet painuvat normaalisti aina jonkin verran.
Taulukossa 5 on esitetty painumatarkasteluissa käytettäviä kokonaispainumien
raja-arvoja.

Kokonaispainuma

osoittaa

rakenteen

suurinta

painumaa.

Perustamistapaa valitessa on painumien suuruus yksi määräävistä tekijöistä.
(Rantamäki & Tammirinne 2006, 34–35.)
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Taulukko 5. Kokonaispainumien ja kulmakiertymien raja-arvoja (Painumat 2019,
4)

Kokonaispainuman lisäksi on tärkeää huomioida epätasaisesti tapahtuvan
painumisen
epätasaisen

seikkoja.

Vahinkojen

painumisen

myötä.

todennäköisyys
Epätasaisessa

rakenteissa

kasvaa

painumisessa

syntyy

painumaerojen johdosta kulmakiertymiä (δ/l), jotka tavallisimmin ovat vahinkojen
pääasiallisia aiheuttajia. Painumaerojen pienentämiseksi voidaan geoteknisessä
suunnittelussa ottaa käyttöön seuraavanlaisia keinoja:


pyrkimys tasaisiin perustuskuormituksiin



viereisten perustusten mitoitus painuviksi samalla lailla



perutusten kohdentaminen samankaltaisesti kantaviin maakerroksiin.

Se, kuinka herkästi rakenteet vaurioituvat painumaerojen johdosta, on
riippuvainen yläpuolisten rakenteiden materiaaleista ja tyypistä. Taulukossa 5 on
kokonaispainuman lisäksi esitetty kulmakiertymien raja-arvot erityyppisille
rakenteille. Jos esimerkiksi koheesiomaalla olevan puurakenteisen rakennuksen
2 metrin välein olevista väliseinistä yksi painuisi 1 cm ja muut seinät pysyisivät
paikallaan, olisi kulmakiertymä 1/200. Tällöin kulmakiertymä olisi taulukossa
annetun vaihteluvälin aivan ylärajalla. (Rantamäki & Tammirinne 2006, 35.)
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7.2 Painumalaskelmat
Painumat tulisi selvittää aina kun rakennuspohjana käytetään hienorakeisia
maakerroksia käsittävää maaperää. Vaikka painumalaskelmat suoritetaan
nykypäivänä tavallisesti tietokoneavusteisesti, käydään seuraavassa läpi
painumalaskennan perusperiaatteita. Painumien tarkastelu tehdään vaiheittain.
Painumalaskelmat tehdään käyttörajatilassa ominaiskuormilla. Käyttörajatilassa
laskettaessa

tarkistetaan,

etteivät

ominaiskuormista

johtuvat

painumat,

muodonmuutokset ja kiertymät ylitä määrättyjä rajoja (Pohjarakennusohjeet
2004, 60). (Rantamäki & Tammirinne 2006, 37.)
Ensin selvitetään maaperän konsolidaatiotila, eli onko rakennuspohja normaali-,
ali- vai ylikonsolidoitunut. Tämän jälkeen määritetään eri maakerrosten
paksuuksien ja tilavuuspainojen lisäksi maakerrosten kokoonpuristuvuusmoduuli
sekä maassa vallitseva konsolidaatiojännitys. Painumien tarkastelupisteet
sijoitetaan maakerrosten keskivaiheille. Seuraavaksi määritetään yläpuolisten
maakerrosten aikaansaama kuormitus eli esijännitystila kerroksen paksuuden ja
tilavuuspainon mukaan (Kaava 4).
𝜎E = ℎ𝑖 * γi (4)
missä
𝜎E

on

kerroksessa oleva esijännitys (kN/m2)

hi

on

kerroksen paksuus (m)

γi

on

kerroksen tilavuuspaino (kN/m3)

Kun esijännitys on tiedossa, voidaan määrittää perustuksilta maahan kohdistuva
lisäjännitys, kaava 5 on tarkoitettu pitkän perusmuurianturan tuottaman
lisäjännityksen laskentaan.
𝜎L = 𝑄/(𝐵 + 𝑧) (5)
missä
𝜎L

on

perustuksilta tuleva lisäjännitys (kN/m2)

𝑄

on

perustuksille tuleva kuorma (kN/m)

𝐵

on

perustusten leveys (m)

𝑧

on

tarkastelusyvyys (m)
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Tämän jälkeen saadaan selville suhteellinen kokoonpuristuma esijännityksen ja
lisäjännityksen sekä moduuliluvun avulla (Kaava 6).

Ɛ = 1/ 𝑚*ln((𝜎L+ 𝜎E))/ 𝜎E) (6)
missä

Ɛ

on

suhteellinen kokoonpuristuma

𝑚

on

moduuliluku

𝜎L

on

perustuksilta tuleva lisäjännitys (kN/m3)

𝜎E

on

kerroksessa oleva esijännitys (kN/m2)

Saadun kokoonpuristuman ja kerrospaksuuden myötä selvitetään kerroksen
painuma 𝑆 (Kaava 7).

S = hi* Ɛ (7)
Kokonaispainumaksi

saadaan

laskemalla

painumat. (Painumat 2019, 12–18.)

yhteen

yksittäisten

kerrosten
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8 KONSOLIDAATIO
Maan pintatiivistysmenetelmät voidaan jakaa kahteen osaan: staattisiin ja
dynaamisiin menetelmiin. Kitkamaille, esimerkiksi hiekka- ja soramaille,
soveltuva dynaaminen tiivistys saa aikaan maarakeiden värähtelyn ja tiiviimpään
tilaan siirtymisen. Savi- ja silttipitoisilla mailla huokostilassa oleva vesi ei lähde
liikkeelle dynaamisen tiivistyksen vaikutuksesta eli ei näin ollen tiivisty. Tällaisille
maille tiivistysmenettelyksi soveltuu paremmin staattinen tiivistys. Staattinen
tiivistys on pitkäaikaisen kuormituksen avulla tehtävää tiivistystä, kuten
painopenkereen käyttö. (Jääskeläinen 2009, 207.)
Maan tiivistäminen on maa-aineksen huokoisuuden pienentämistä. Siinä ohessa
myös maan irtotiheys suurenee. Tiivistämisen johdosta maaperässä olevien
maahiukkasten kitka tai koheesio saadaan pienemmiksi, jolloin maahiukkaset
siirtyvät lähemmäs toisiaan. Tämän seurauksena maapohjan kantavuus kasvaa
ja leikkauslujuus lisääntyy. Huolella tehdyn tiivistämisen johdosta vähenevät
myöhemmät valmiin rakennuksen muodonmuutokset. Tiivistämisen seurauksena
myös maan vedenläpäisevyys pienenee. Maaperälle tulee tiivistämisen myötä
parempi kestävyys erilaisia säänvaihteluita vastaan. (Hartikainen 2002, 81.)
8.1 Tiivistys hienorakeisilla mailla esikuormituksen avulla
Silttipitoiselle ja heikosti kantavalle maaperälle rakennettaessa olisi syytä saada
rakennuksen kuormituksen myötä tapahtuvat maaperän painumat toteutumaan
jo ennakkoon. Painopenger on esikuormitustapa, jossa asetetaan maaperä
suuremmalle kuormitukselle alttiiksi kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Tämän
myötä maaperän kiviainesrunko joustaa, mikä johtaa vesipaineen kohoamiseen.
Kohonnut vesipaine alkaa hitaasti tiivistää vettä pois maakerrostumasta, minkä
myötä maakerrostuma puristuu ja lujittuu. Avainasemassa on siis veden
poistuminen maahuokosista, jotta hienorakeisen maan tiivistyminen, eli
konsolidaatio, saadaan aikaiseksi (Jääskeläinen ym. 2008, 209). Tämä aikaa
vaativa toimenpide saattaa pisimmissä tapauksissa kestää jopa useita vuosia.
(Jääskeläinen 2010, 149.)
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Konsolidaation

aikaansaannoksena

syntyvä

painumakuoppa

vastaa

maahuokosista poistuneen veden määrää kuormitetulta alueelta. Lisättäessä
kuormaa savi- tai silttipohjaisen maaperän päälle, maan kiviaines pyrkii
puristumaan kokoon. Huokosten ollessa täynnä vettä ja veden liikkuessa hitaasti
rakeiden

välissä,

siirtyy

lisäkuormitus

suurentuneen

huokosvesipaineen

kannattelemaksi. Tästä johtuen huokosvedessä vallitsee ylipaine ja se aiheuttaa
veden hitaan työntymisen pois kuormitetulta alueelta. Veden poistumisen myötä
maa-aines painuu kokoon ja lujittuu. Ajan kuluessa ylipaine poistuu kuormitetusta
kohdasta ja kiviainesrunko lujittuu kantamaan lisätyn kuorman. Raepaine ja
huokosvesipaine vaihtelevat konsolidaation aikana pitäen kokonaispaineen
vakiona. Huokosvesipainetta mittaamalla saadaan selville, kuinka painuminen
etenee. (Jääskeläinen 2009, 80.)
8.2 Esikuormituksen käyttö savisessa rakennuspohjassa
Mikäli päätetään käyttää painopengertä savisessa rakennuspohjassa, tulee
varautua

painopenkereen

pitkään

vaikutusaikaan.

Vaikutusaika

saattaa

muodostua pitkäksi maan huonon vedenläpäisevyyden ja tästä johtuvan veden
hitaan poiskulkeutumisen vuoksi. Tällöin painopenkereen yhteyteen on
mahdollista tehdä pystyojitus, jotta huokosveden kulkeutumismatka lyhenee ja
täten huokosvesi saadaan kulkeutumaan pois nopeammin. Pystyojituksen myötä
kustannukset

nousevat

ja

toimenpide

vaatii

erikoiskaluston,

joten

omakotitalohankkeissa tällainen pohjarakennusmenetelmä ei vaikuttaisi olevan
kovin kustannustehokas ratkaisu (Kujansuu 2020). Saven vaakasuuntainen
vedenläpäisevyys on normaalisti suurempi kuin pystysuuntainen. Pystyojituksen
ansiosta huokosvesi kulkeutuu savessa vaakasuoraan ja tämän vuoksi veden
liikkuminen käy nopeammin. (Rantamäki & Tammirinne 2006, 196.)
Kaaviosta 2 selventyy pystyojituksen vaikutus savisen maan painumisnopeuteen.
Käyrät 1 ja 2 esittävät painuman etenemistä tapauksissa, joissa painopengertä
ei käytetä. Käyrä 1 osoittaa, että painuminen tapahtuu hitaasti normaalikuorman
kuormituksen alaisena. Käyrä 2 on tapaus, jossa on käytetty pystyojitusta
normaalikuorman vallitessa, jolloin painuminen tapahtuu nopeammin kuin ilman
pystyojitusta. Painuminen on tästä huolimatta hitaampaa kuin jos käytettäisiin
sekä pystyojitusta että painopengertä, kuten käyrien 3 ja 4 tapauksissa. Käyrä 4
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osoittaa, kuinka konsolidaatiopainuman tapahduttua painuma ei palaudu
ennalleen painopenkereen poiston jälkeen, vaan jää paikoilleen. (Rantamäki &
Tammirinne 2006, 197.)

Kaavio 2. Pystyojituksen vaikutus painumanopeuteen (Rantamäki & Tammirinne
2006, 197)
8.3 Raepaine ja huokosvedenpaine
Maaperässä ilmenee jännityksiä, joista raepaine sekä huokosvedenpaine ovat
maanpainelaskelmissa

huomioon

otettavia

jännityksiä.

Raepaine

on

puristusjännitystä, joka syntyy rakeiden painaessa toisiaan vasten. Tämä jännitys
määrää

muun

muassa

Huokosvedenpainetta

leikkauslujuuden

esiintyy

rakeiden

karkearakeisilla
välisissä

mailla.

huokostiloissa.

Huokosvedenpaine ja sen merkitys tulee esille edellä selvitetyssä hienorakeisten
maiden tiivistymisessä eli konsolidaatiossa. Huokosvedenpaineen kohoamisen
myötä maahuokosissa oleva vesi alkaa hitaasti liikkua pois kuormiteltulta
alueelta. (Jääskeläinen 2009, 80.)
Raepaine ja huokosvedenpaine muodostavat yhdessä maassa vallitsevan
kokonaispaineen. Kaavana (Kaava 8) se voidaan ilmaista näin:,
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𝜎kok = σ´ + u

(8)

missä
𝜎kok

on

kokonaispaine

σ´

on

raepaine

u

on

huokosvedenpaine

(Jääskeläinen 2009, 80.)
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9 POHJARAKENNUSMENETELMÄT
Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan pohjarakenteita on sekä
pysyviä

että

työnaikaisia.

Pysyviä

pohjarakenteita

ovat

esimerkiksi

maanvastaiset lattiarakenteet, routasuojausrakenteet sekä massanvaihdot.
Työnaikaisia rakenteita ovat muun muassa työn ajan pidettävät suojausrakenteet
sekä pohjaveden alentamiseen tarkoitetut rakenteet. (Ympäristöministeriö 2018,
5.)
Pohjarakenteet tulee suunnitella huomioiden sekä rakennuspaikan että sen
ympäristön rakentamiseen vaikuttavat tekijät. Lisäksi suunnittelussa on tärkeää
huomioida tuleva rakentaminen ja ettei sitä hankaloiteta. (Ympäristöministeriön
asetus pohjarakenteista 465/2014 4 §.)
Omakotitalorakentamisessa

esteitä

maanvaraiselle

perustamiselle

voivat

aiheuttaa esimerkiksi heikosti kantavan maan suuret painumat tai kiertymät.
Pohjarakenteiden rakentamisen myötä voidaan saavuttaa maanvaraiselle
perustamiselle

toteutuskelpoinen

rakennuspohja.

Joissain

tapauksissa,

esimerkiksi kantavien maakerrosten ollessa kovin syvällä maaperässä, valitaan
perustamistapa paalujen varaan (Rantamäki & Tammirinne 2006, 37).
(Jääskeläinen 2009, 52, 206.)
Seuraavassa käydään läpi pääpiirteet kolmesta pohjarakennusmenetelmästä eli
massanvaihdosta, paalutuksesta sekä esikuormituksesta painopenkereellä.
Nämä

menetelmät

ovat

talonrakentamisessa

käytettyjä

pohjarakennusmenetelmiä (Pientalon perustamistavan valinta 1992, 5).
9.1 Massanvaihto
Massanvaihto on suositeltava pohjarakennusmenetelmä kohteisiin, joissa
heikosti kantavat maakerrokset eivät ulotu syvälle maapohjaan, vaan ovat
maanpinnan lähellä. Yksinkertaisimmillaan massanvaihto on heikosti kantavien
maakerrosten

poiskaivaminen

ja

kantavampien

maiden

tuonti

tilalle.

Massanvaihdon maksimisyvyys kustannuksellisesti kannattavassa mielessä on
yleisesti 2–4 metriä (Lahdenperä 2020). Tästä syvemmälle mentäessä

37
kustannukset kohoavat äkkiä suuriksi muun muassa vaihtomassojen runsaan
tarvemäärän sekä suuremman kaivu-ulottuman käsittävien työkoneiden tarpeen
vuoksi.

Tällöin

on

syytä

miettiä

muunlaisia

pohjarakennusmenetelmiä

kohteeseen. (Jääskeläinen 2009, 206.)
9.2 Paalutus
Rakennus perustetaan paaluperustuksena tapauksissa, joissa painumien tai
kiertymien suuruus, maapohjan murtumisriski tai vähäinen vakavuus aiheuttaa
ongelmia maanvaraisen perustamisen suhteen. Paalujen avulla rakennuksen
perustaminen onnistuu maaperässä syvemmällä olevan tiiviin maakerroksen tai
kallion varaan. (Pohjarakennusohjeet 2004, 83.)
Paaluja voidaan ryhmitellä eri ominaisuuksien mukaan, kuten materiaalin tai
toimintatavan

perusteella.

Toimintatavan

perusteella

ryhmiteltynä

eri

paaluryhmät ovat tukipaalut, kitkapaalut ja koheesiopaalut. Tukipaalu on kallion
tai tiiviin maaperän varaan päästään nojaava paalu. Tällöin paalusta välittyvä
kuormitus siirtyy paalun kärjen kautta kallioon tai tiiviiseen maahan. Kitkapaalu
on käyttökelpoinen vaihtoehto silloin, kun ennen tiivistä maapohjaa tai kalliota
oleva karkearakeisesta aineksesta tai moreenista koostuva maakerros on paksu
(Pohjarakennusohjeet 2004, 84). Kitkapaalussa kuormituksen välitys maahan
tapahtuu suurimmalta osin paalun vaippapinnan ja ympärillä olevan kitkamaan
välisen hankauksen tuloksena. Vastaavasti koheesiopaalusta kuormitus siirtyy
maahan paalun vaippapinnan ja koheesiomaan yhteisvaikutuksesta syntyvän
koheesion myötä. Koheesiopaaluille perustettavien rakenteiden suurten ja
pitkäikäisten painumien vuoksi koheesiopaaluille tulee perustaa ainoastaan
väliaikaisia

rakenteita

(Pohjarakennusohjeet

2004,

84).

(Rantamäki

&

Tammirinne 2006, 43.)
Paaluperustamisen suunnittelua varten tehtävät pohjatutkimusmenetelmät
määräytyvät rakennuspohjan vaativuuden mukaan. Myös käytettävä paalutyyppi
on otettava huomioon pohjatutkimusmenetelmien valinnassa. Mikäli käytetään
tukipaaluja, tehdään paino- tai heijarikairauksia selvittämään tiiviin maan
yläpinnan sijaintia. Mikäli paalu tuetaan kalliota vasten, on yleensä tarpeen tehdä
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porakonekairauksia

kallion

pinnan

syvyyden

selville

saamiseksi.

(Pohjarakennusohjeet 2004, 85.)
9.3 Esikuormitus painopenkereellä
Hienorakeisen

maaperän

käsittävissä

kohteissa,

joissa

maanvaraisesti

perustaminen ei onnistu painumien ylittäessä määrätyt raja-arvot, voidaan yhtenä
pohjarakennusvaihtoehtona
painopenkereen

avulla.

pitää

rakennuspohjan

Painopenkereellä

esikuormitusta

aikaansaadaan

hienorakeisen

rakennuspohjan painumien tapahtuminen ennakkoon. Tästä voidaan käyttää
myös termiä maakerroksen syväkuivatus, silllä yleisesti esikuormitettava maa on
veden

kyllästämää

(Rantamäki

&

Tammirinne

2006,

195).

(Pientalon

perustamistavan valinta 1992, 5.)
Painopenger

on

hienorakeisten

maiden

tiivistystapa.

Sillä

aiheutetaan

maaperään jännitystila, jonka myötä kohonnut huokosvesipaine alkaa puristaa
vettä pois maahuokosista. Kun rakennuspohja on tiivistynyt tarpeeksi
pystyäkseen kantamaan päälleen asetetun kuormituksen, painuminen pysähtyy.
Painopenger on tällöin valmis poistettavaksi. (Jääskeläinen 2009, 207.)
Painopenger

pohjarakennusvaihtoehtona

tulee

kyseeseen,

mikäli

rakennushankkeessa on varauduttu esikuormituksen vaatimaan painumaaikaan. Mikäli kohteessa on toisena vaihtoehtona paalutus ja näin ollen
painopenkereellä on mahdollista saavuttaa huomattavat kustannussäästöt, on
omakotitalorakentajan
pidentävä

helpompi

rakentamisaika

(Räihä

hyväksyä
2020).

painopenkereestä
Painopenkereellä

aiheutuva
tavoiteltavan

painuman suuruus ja sen saavuttamiseen kuluva aika tulisi arvioida
mahdollisimman

luotettavasti,

esirakentamismenetelmänä

joten

edellyttää

painopenkereen

laadukkaiden

sekä

käyttö
riittävien

pohjatutkimusten teettämistä ja ammattitaitoa pohjarakennesuunnittelijalta.
(Kujansuu 2020.)
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10 PAINOPENKEREELLE SOVELTUVA KOHDE
Haastattelemani geotekniikan ja pohjarakentamisen asiantuntijan kokemuksen
perusteella

painopenkereen

käyttö

omakotitalokohteissa

vaihtelee

paikkakohtaisesti Etelä-Suomen ja pohjoisemman Suomen välillä. Jotkin
omakotitalorakentajat
esikuormituksen

eivät

välttämättä

toimivuudesta.

ole

Oulun

kovinkaan

vakuuttuneita

talousalueen

ympäristössä

painopenkereen käyttö on melko yleistä. Pääkaupunkiseudulla maaperälle
ominaista on tontin sisäiset suuret vaihtelevuudet maaperän olosuhteissa. Tämä
johtaa epätasaisesti tapahtuvaan painumiseen. Nämä seikat omalta osaltaan
vaikuttavat siihen, miksi painopenkereen käyttö omakotitalokohteissa ei ole kovin
yleistä Etelä-Suomessa. (Räihä 2020.)
Painopenkereen perustaminen on kannattavaa alueella, joka on maaperältään
suurelta osin silttipitoista, eli maalajiltaan silttiä, silttistä hiekkaa tai löyhää
silttimoreenia. Kantavampia maakerroksia ei ole juuri ollenkaan tai ne ovat
monien metrien syvyyksissä. Tällaista maapohjaa ei pystytä tärytyksellä tai muilla
vastaavilla keinoilla tiivistämään. Myös massanvaihto kasvaisi kustannuksiltaan
turhan isoksi. Painumisnopeuteen vaikuttaa oleellisesti maan vedenläpäisevyys
(Rantamäki

&

aikaansaamiseksi

Tammirinne

2006,

kohtalaisessa

196).

ajassa

Mahdollisuudet
voidaan

konsolidaation

päätellä

maaperän

ominaisuuksien ja kokeiden avulla. (Jääskeläinen 2010, 149–150.)
10.1 Maaperä
Painopenger soveltuu maaperään, jossa painuminen tapahtuu mahdollisimman
nopeasti. Tällaisia maalajeja mahdollisesti ovat siltti- tai löyhät hiekkaperäiset
maalajit. Myös saviselle maaperälle on mahdollista perustaa painopenger, mikäli
savikon paksuus jää ohueksi. Muutoin painuminen savikolla on hidasta ja aikaa
vievää. (Smura 2020.)
Mahdollisen painopengerkohteen maaperäominaisuuksia tarkasteltaessa eräs
olennainen huomioon otettava asia on se, että rakennuspohjan maaperä on
mahdollisimman

homogeeninen.

Tämä

tarkoittaa

sitä,

ettei

maalajien
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kerrospaksuuksissa esiinny suuria eroja, jolloin esikuormitettava maapohja
painuu mahdollisimman tasaisesti. Lisäksi tulee huomioida maaperän vakavuus
ja varmistua siitä, että maa kestää painopenkereen rakentamisen. (Kujansuu
2020.)
Maaperän vaatimaan esikuormitusaikaan vaikuttaa oleellisesti maa-aineksen
rakeisuus ja painuvan kerroksen paksuus. Kohteissa, joissa maakerrokset ovat
suhteellisen karkearakeiset ja omaavat tasalaatuiset painumaominaisuudet koko
rakennettavalla

alueella,

on

esikuormitus

varteenotettava

pohjarakennusmenetelmä. Tällaisissa kohteissa on mahdollisuus saavuttaa
huomattavat kustannussäästöt painopenkerettä käytettäessä sen sijaan että
valittaisiin paalutus. (Räihä 2020.)
10.2 Kustannustehokkaita menetelmiä
Jotta vältyttäisiin turhilta kustannuksilta painopenkereeseen käytettävän maan
osalta, olisi syytä miettiä, voisiko painopengermaina käyttää esimerkiksi tulevia
päällysrakennekerrosmateriaaleja.

Tämä

voisi

tulla

kyseeseen,

mikäli

rakentamista tapahtuu laajemmin kohteen läheisyydessä. Materiaalit ajettaisiin
ensin yhdelle alueelle painopenkereeksi tulevan rakennuksen kohdalle ja töiden
edetessä painopenkereestä otettaisiin maata omiin suunnitelluihin kohteisiinsa.
Yleisestikin painopengermateriaalia päätettäessä olisi kustannustehokasta valita
materiaali, jota tullaan tarvitsemaan rakentamisen myöhemmissä vaiheissa
(Räihä 2020). Näin menetellen säästytään materiaalin poiskuljettamiseen
liittyviltä kustannuksilta ja vaivalta. Toisena vaihtoehtona voisi olla viereisen
tontin tai muun lähistöllä rakennettavan rakennuksen kaivumaiden käyttö
painopenkereenä ennen niiden poiskuljetusta. (Jääskeläinen 2010, 149.)
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11 PAINOPENKEREEN TOTEUTUS
Painopenkereessä suositeltavia käytettäviä materiaaleja ovat routimattomat
luonnonmateriaalit, joissa ei ole haitallisia määriä epäpuhtauksia. Materiaalit ovat
myös rakeisuus- ja vedenläpäisevyysvaatimukset täyttävää. Painopenkereessä
käytettävä materiaali, esimerkiksi sora tai hiekka, on jatkokäytettävissä tulevissa
pihan rakennekerroksissa. (InfraRYL 2018, 332.)
Painopenkereen materiaalien tulee olla Ympäristöministeriön pohjarakenteista
säätämän asetuksen mukaiset, eli ne
-

soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin

-

täyttävät suunnitelmissa määrätyt vaatimukset

-

eivät aiheuta maapohjan tai pohjaveden pilaantumisriskiä.

Lisäksi materiaalin tulee ominaisuuksiltaan olla suunnitelmien mukaisesti
rakennettavissa ja rakennushankkeen toteuttaja on velvollinen huolehtimaan
materiaalin kelpoisuuden tarkastamisesta ennen käyttöä. (Ympäristöministeriön
asetus pohjarakenteista 465/2014 13 §.)
Painopenkereen sijoituspaikasta tulee olla poistettuna eloperäinen aines, puusto
ja kasvillisuus. Ennen painopenkereen rakentamista tulee varmistua siitä, että
pohjamaa

tai

käytettävät materiaalit

eivät

ole

jäässä.

Perusmaan

ja

painopenkereen materiaalin sekoittumista toisiinsa estetään niiden väliin
laitettavalla suodatinkankaalla. Painopenger ulotetaan koko korkeudeltaan
esimerkiksi 2 metriä yli rakennuksen suunnitelluista ulkoseinälinjoista tai erikseen
tehtävien suunnitelmien mukaan (Lahdenperä 2020). Painopenger rakennetaan
pohjarakennusvaatimusten mukaisesti, eli materiaali tiivistetään kerroksittain.
Kerrallaan tiivistettävän kerroksen paksuus määräytyy käytettävän kaluston ja
materiaalin mukaan. (InfraRYL 2018, 332.)
Painopenkereen

korkeuden

tasoa

ja

painumien

etenemistä

valvotaan

säännöllisesti. Painumatarkistimet ovat betoni- tai teräsrakenteisia (Kuva 4).
Painumien seuraaminen on olennainen osa painopenkereen toteutusta, sillä sen
myötä saadaan selvyys, onko painumista tapahtunut riittävästi ja suunnitelmien
mukaisesti (Lahdenperä 2020). Joissain tapauksissa tarkkaillaan myös
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huokosvesipainetta sekä leikkauslujuuden lisääntymistä. Huokosvesipaineen
tarkkailu omakotitalokohteissa käytettävissä painopenkereissä ei ole kovin usein
käytetty tarkkailumenetelmä ja mahdolliset leikkauslujuuden mittaukset on
yleisesti tehty ainoastaan ennen esikuormitusta (Räihä 2020). (InfraRYL 2018,
332.)

Kuva 4. Painumatarkistin (Kankaanpää 2020)
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12 TUTKIMUSKOHTEEN PAINUMASEURANTA
PBM:n kahdessa omakotitalon pohjatutkimuskohteessa on vajaan vuoden ajan
ollut painopenger vaikuttamassa. Painumien seurantaa on suoritettu takymetrillä
mittaamalla kahdessa painumamittarissa kiinni olevien korkolappujen korkeutta.
Kohteissa on noin parin kuukauden välein tehty painumamittausta. Molemmissa
kohteissa painopenger on tuotu 2 metriä yli suunnitelluista ulkoseinälinjoista
täydessä korkeudessaan.
Kyseessä olevat kohteet on toteutettu hieman eri tavoin. Kohteessa 1 ennen
painopenkereen rakentamista on poistettu eloperäiset rakennekerrokset ja
tarvittavat massanvaihdot on toteutettu lukuunottamatta kantavaa arinakerrosta.
Kohteessa

painumista

on

pyritty

nopeuttamaan

tekemällä

poikittaisia

salaojalinjoja. Tässä kohteessa painumista oli tapahtunut noin 9 kuukauden
aikana maaliskuuhun mennessä 79 mm ja 82 mm.
Kohteessa 2 on tehty eloperäisten kerrosten poisto rakennuspohjasta ja sen
jälkeen rakennettu painopenger maaperää kuormittamaan. Kohteen painumat
vaihtelevat jonkin verran, mikä saattaa johtua tontin pituussuuntaisesta
maaperän vaihtelusta. Kohde 2:n painumat olivat maaliskuussa, eli noin 6
kuukauden vaikutusajan jälkeen, yhteensä 112 mm ja 131 mm.
Painopenkereiden

vaikutusaika

suunnitellaan

tapauskohtaisesti

kohteen

maaperäominaisuuksien ja muiden olosuhteiden perusteella. Painumisen
kehittymistä verrataan suunnittelussa tehtyihin arvioihin, jonka perusteella
tehdään päätökset painopenkereen poistamisesta. Yleisesti vaikutusaika on 9-10
kuukautta ja sen tulisi ulottua vähintään kevään sulamiskauden yli. Ennen
rakentamisen aloittamista suositellaan maaperän kantavuuden tarkistusta
levykuormituskokeilla. (Lahdenperä 2020.)
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13 ESIMERKKILASKELMIA JA SUUNNITELMAPIIRUSTUKSIA
Tässä luvussa käydään läpi painopenkereen suunnitteluun liittyviä piirrustuksia
ja painumalaskentaa vaiheittain. Painumalaskelmia varten maaperä on jaettu
neljään

eri

kerrokseen.

Painumalaskelmat

on

koottu

liitteeseen

2.

Painopenkereen kustannuslaskenta on tehty painopenkereeseen tulevan
materiaalin osalta. Laskelmia on tehty kahden eri materiaalin tapauksissa, hiekka
ja

sora.

Kustannuslaskelmien

avuksi

ja

painopenkereen

sijoittamisen

havainnollistamiseksi tässä luvussa on esitetty kaksi poikkileikkauskuvaa
painopenkereestä. Liite 1 esittää havainnepiirrosta painopenkereestä. Piirroksen
painopenkereessä on 1:1 kaltevuudella oleva luiska. Painumien seuraamista
varten on tulevan rakennuksen nurkissa ja keskellä painumamittarit.
13.1 Painumalaskelmat
Painumat on laskettu luvun 7.2 vaiheiden mukaan. Maaperä on jaettu neljään eri
kerrokseen, joista kolme ylintä kerrosta on maalajiltaan silttiä ja alimmainen
hiekkaa (Kuva 5). Kerroksille on annettu esimerkin omaisesti tilavuuspainot.
Ensimmäisen kerroksen tilavuuspaino on 14 kN/m2, toisen 15 kN/m2, kolmannen
17 kN/m2 ja neljännen kerroksen 19 kN/m2. Painumalaskelman lopputulosta
verrataan muurattujen rakenteiden sallittuihin raja-arvoihin (40...80 mm).
Tulokseksi saadaan raja-arvon ylittävä 97 mm.

Kuva 5. Jaetut maakerrokset ja niiden paksuudet (Kankaanpää 2020)
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Ensimmäinen laskuvaihe on vallitsevan esijännityksen laskeminen kerroksittain.
Vastaukseksi saatavan arvon yksikkönä on kN/m2. Ylimmän kerroksen
esijännitykseksi muodostuu 42 kN/m2, toiseksi ylimmän kerroksen 45 kN/m2,
kolmannen kerroksen 34 kN/m2 ja neljännen kerroksen esijännitykseksi tulee
arvo 38 kN/m2. Seuraavana vaiheena on laskea perustuksilta aiheutuva
lisäjännitys kerroksittain pitkän perusmuurianturan ollessa kyseessä. Anturalle
tuleva kuorma on tässä esimerkissä 100 kN/m ja anturan leveys 0,5 metriä. Näin
ollen saadaan perustuksilta tulevan lisäjännityksen arvoksi 50,0 kN/m2
ensimmäisen kerroksen osalta, 20,0 kN/m2 toisessa kerroksessa ja kolmannessa
kerroksessa 13,3 kN/m2. Alimman kerroksen osalta arvoksi tulee 10,5 kN/m2.
Seuraavaksi lasketaan perustuksilta aiheutuvan lisäjännityksen, moduuliluvun ja
esijännityksen

avulla

suhteellinen

kokoonpuristuma.

Suhteelliseksi

kokoonpuristumaksi ensimmäisen kerroksen osalta tulee 0,020 ja toisen
kerroksen osalta 0,007. Kolmannessa kerroksessa tämä on 0,006 ja neljännessä
0,0024. Suhteellisen kokoonpuristuman ollessa selvillä, voidaan laskea painumat
kerroksittain. Painumat lasketaan suhteellisen kokoonpuristuman ja kerroksen
paksuuden tulona. Näin ollen painumien määräksi saadaan ensimmäisessä
kerroksessa 0,059 metriä, toisessa kerroksessa 0,022 metriä, kolmannessa
kerroksessa 0,011 metriä ja neljännessä kerroksessa 0,00489 metriä.
Kokonaispainuma

muodostuu

kerroksittain

laskettujen

painumien

yhteissummasta, joten tässä tapauksessa kokonaispainuma on 0,097 metriä.
Saatua kokonaispainumaa verrataan muurattujen rakenteiden painumien rajaarvoon, jolloin huomataan sallitun painuma-arvon ylittyvän.
13.2 Kustannukset
Laskelmat painopenkereen materiaalin kustannuksien osalta koottu liitteeseen 3.
Esimerkkikohteeseen on laskettu painopenkereen materiaalin määrä sekä
materiaalin kustannukset sisältyen kuljetus, levitys ja tiivistys sekä arvonlisävero
24

%.

Tämä

esimerkkikohde

sijaitsee

Rovaniemellä.

Rakennettavan

omakotitalon ulkomitat ovat 15 x 9 metriä, näin ollen suunnitellun rakennuksen
ala on 135 neliömetriä. Painopenger mitoitetaan rakennusalueelle niin, että se
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ulottuu

sivusuunnissa

kaksi

metriä

täydessä

korkeudessaan

tulevan

rakennuksen seinälinjojen yli. Tämä selventyy poikkileikkauspiirroksissa (Kuvat 6
ja 7). Kuva 6 on painopenkereen poikkileikkauskuva penkereen pidemmän sivun
puolelta piirrettynä. Kuva 7 havainnollistaa painopenkereen lyhyemmän sivun
poikkileikkausta.

Kuva 6. Poikkileikkaus painopenkereestä pitkittäissuunnassa (Kankaanpää
2020)
Tälle painopenkereelle suunniteltu luiskakaltevuus on 1:1 ja korkeus 2,5 metriä.
Näin ollen painopenkereelle mitoitettava alue rakennuspohjalla on 18 x 24 metriä.
Painopenkereeseen tarvittava materiaalimäärä on laskettu ensin selvittämällä
suorakaiteen muotoisen penkan tilavuus ja vähentämällä siitä päätyjen ja sivujen
kolmiot (262,5 m2). Näin kuutiomääräksi painopengermateriaalille tulee 817,5 m3.
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Kuva 7. Poikkileikkaus painopenkereestä poikittaissuunnassa (Kankaanpää
2020)
Tässä kustannuslaskelmassa lasketaan kustannukset erikseen hiekan ja soran
osalta.

Tarvittava

rakennetilavuudesta

massamäärä
todellisen

on

ensin

irtotilavuuden

muutettu
kautta

teoreettisesta
tonneiksi.

Massalaskennassa on käytetty apuna Geotekniikka ja pohjarakentamisen
opintojakson Moodle-oppimateriaaleista löytyviä kertoimia. Käytetyt kertoimet on
esitetty liitteen 3 kustannuslaskelmassa. Lähtöarvoina kustannuslaskelmassa on
käytetty paikallisen maanrakennustoimijan, Napapiirin Kuljetuksen, antamia
yksikköhintoja. Muutettaessa kertoimien avulla tonneiksi rakenneteoreettinen
kuutiomäärä 817,5 m3 hiekkaa, saadaan 1866 tonnia. Soraa käytettäessä
tonnimääräksi saadaan 2019. Yksikköhinta sekä hiekan että soran kohdalla
tontille tuotuna (Rovaniemen alueella) on 4,2 €/tonni, materiaalin levitys ja
tiivistys 1,2 €/tonni (Pyykönen 2020). Täten saadaan esimerkkikohteen
materiaalin kustannusarvioksi hiekkaa käytettäessä noin 12 500 €. Soraa
käytettäessä kustannuksiksi materiaalin osalta muodostuu noin 13 500 €.
Rovaniemen alueella painopenkereen arvonlisäverollinen neliöhinta materiaalin,
kuljetuksen, levityksen ja tiivistyksen osalta olisi näiden kustannusten mukaan
laskettuna:
-

Materiaalin ollessa hiekka: 12 500 €/135 m2 = 92,6 €/m2
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-

Materiaalin ollessa sora: 13 500 €/135 m2 = 100 €/m2.
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14 POHDINTA
Painopenger on aikaa vievä ja kustannuksia lisäävä pohjarakennusmenetelmä,
mutta heikosti kantavalle rakennuspohjalle rakennettaessa on väistämättä
edessä ylimääräisiä kustannuksia. Kustannustehokkain menetelmä maapohjan
vahvistamiselle ja pohjarakentamiselle on tapauskohtainen. Kohteen maaperän
ominaisuudet vaikuttavat suuresti siihen, onko painopenger suositeltava
vaihtoehto.
Painopenkereen

luotettavaa

suunnittelua

edellyttää

huolellisesti

tehdyt

pohjatutkimukset sekä maanäytetutkimukset. Mikäli on mahdollista ottaa
häiriintymättömiä maanäytteitä ja tutkia niitä ödometrikokein, on painumien
laskeminen tarkempaa ja varmempaa. Ödometrikokeilla saatujen parametrien
avulla

voidaan

laskea

painumisen

nopeus

ja

näin

ollen

suunnitella

painopenkereen poistamisen ajankohta tarkemmin.
Kustannustehokkuuden ja rakennushankkeen onnistumisen vuoksi on tärkeää,
että kohteeseen valitaan oikea pohjarakennusmenetelmä. Painopenkereellä on
mahdollista saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, mikäli maaperä on
ominaisuuksiltaan

sopiva

painopenkereen

käytölle.

Oikean

pohjarakennusmenetelmän valintaa edellyttää kohteessa tehtävät tarpeeksi
laajat pohjatutkimukset.
Painopenkereen käytön suosio ja kannattavuus omakotitalorakentamisessa
näyttäisi vaihtelevan Suomen alueella. Etelä-Suomessa sitä ei juurikaan käytetä
ja Oulun talousalueella se on kohtuullisen yleistä. Etelä-Suomen vaihtelevat
olosuhteet

maaperässä

hankaloittavat

esikuormituksen

käyttöä

omakotitalorakentamisessa. Painopenkereen käyttö mahdollistuu niillä alueilla,
joilla maaperä on homogeeninen eli maakerrokset ovat saman paksuiset ja
painuvat tasaisesti. Myös maalajin tulee olla suhteellisen nopeasti painuvaa,
kuten silttiä.
Omakotitalorakentamisessa
seurantatoimenpiteistä

painopenkereen

oleellisin

on

vaikutusaikana

painumien

seuranta

tehtävistä
ja

mittaus.
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Huokosvesipaineen

mittaukset

eivät

ole

kovin

käytettyjä

omakotitalorakentamisessa.
Painopenkereen

käyttöön

kannattavasti

kustannuksien

osalta

vaikuttaa

käytettävän materiaalin lisäksi se, voidaanko se osittain tai kokonaan
jatkohyödyntää kohteessa, jolloin materiaaleja ei tarvitse kuljettaa tontilta pois.
Kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti myös tulevan rakennuksen koko, eli kuinka
laajalle alueelle esikuormitusta on tarvetta tehdä. Lisäksi painopenkereeseen
tarvittavan maa-aineksen sijainti ja etäisyys kohteesta vaikuttavat merkittävästi
painopenkereen suositeltavuuteen.
Se, miksi osa omakotitalorakentajista eivät alkutilanteessa välttämättä ole kovin
vakuuttuneita

painopenkereen

käytölle,

johtuu

mielestäni

siitä,

että

painopenkereen käytöstä on melko hankala saada tietoa toisin kuin muista
pohjarakennusmenetelmistä

kuten

paalutuksesta

tai

massanvaihdosta.

Painopenkereen suunnitteluohjeet usein liittyvät tie- tai ratarakenteisiin ja
”tavallisen

kertarakentajan”

on

vaikeaa

saada

tietoa

esikuormituksen

toimivuudesta ja mahdollisuudesta omakotitalorakentamisessa muualta kuin alan
kokeneilta asiantuntijoilta.
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