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Alkusanat 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

1.1 Ohjeen tarkoitus ja sisältö 

Tässä ohjeessa esitetään tiesuunnitelman pohjatutkimuksille, geotekniselle 
suunnittelulle ja niiden tulostukselle asetettavat vaatimukset ja ohjeet 
tutkimuslaajuusvaatimusten hankekohtaiseen asettamiseen. Tutkimusmää-
räsuosituksia tässä ohjeessa ei anneta. Tarvittavia pohjatutkimusmääriä 
voidaan arvioida kohdassa 1 .2 esiteltävien pohjatutkimusmenetelmiä 
koskevien julkaisujen pohjalta. 

1.2 Ohjeen liittyminen muihin ohjeisiin 

Ohjetta täydentävät mm. seuraavat julkaisut: 

Pohjatutkimusmenetelmien valintaa ja pohjatutkimusten ohjelmointia 
käsittelevät Tielaitoksen julkaisut: 

- 	Teiden pehmeikkötutkimukset, TIEL 3200520, 1 998 
- 	Tieleikkausten pohjatutkimukset, TIEL 3200354, 1 995 
- 	Siltojen pohjatutkimusohje, TVH 733336, 1 989 

Geoteknistä suunnittelua koskevat Tielaitoksen julkaisut: 

- 	Tiegeotekniikan yleiset mitoitusperusteet, TIEL 32001 50,1 993 
- 	Geotekniset laskelmat, TIEL 218002, 1996 
- 	Pohjanvahvistusmenetelmän valinta, TIEL 3200446, 1996 
- 	Maanvarainen tiepenger savikolla, suunnitteluohje, TIEL 3200276, 

1994 
Massanvaihto, TIEL 3200127, 1993 

- 	Pengerpaalutus, TIEL 3200147, 1993 
- 	Nauhapystyojitus, TIEL 3200251, 1994 
- 	Tiepenkereen siirtymärakenteet pehmeiköllä, TIEL 3200248, 1 994 
- 	Syvästabiloinnin mitoitusohje, TIEL 3200465, 1 997 
- 	Tien kevennysrakenteet, TIEL 3200475, 1 998 

Tutkimustulosten esittämistä koskevat julkaisut: 

- 	Pohjarakennussuunnitelmat, esitystapa, TIEL 703435, 1 990 
- 	Pohjarakennuspiirustusohjeet PRP-84, SGY/RK Oy, 1 984 
- 	Teiden suunnittelu, IX Suunnitelmat, TVH 722308, 1 979 
- 	Pohjatutkimusmerkinnät, Nro 201, SGY/RK Oy, 1993 
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1.3 Tie- ja rakennussuunnitelma eri aikoina ja erilaisissa 
hankkeissa 

Tie- ja rakennussuunnitelman välinen rajaus on vaihdellut ja vaihtelee 
erilaisissa hankkeissa ja eri aikakausina. 1980-luvulle asti oli varsin 
tavallista, että tie- ja rakennussuunnitelma muodostivat yhden suunnittelu- 
tehtävän. Tielain mukaista käsittelyä varten tarvittavat asiakirjat tulostettiin 
välivaiheena, työ jatkui välittömästi rakennussuunnitteluna ja tiesuunnitel-
maan tehtiin ne muutokset, jotka joko aiheutuivat tiesuunnitelmaa vastaan 
esitetyistä valituksista tai muista kommenteista taikka muuten todettiin 
suunnittelun tarkentuessa aiheellisiksi. 1990-luvulla otettiin käytäntö, ettei 
rakennussuunnittelua aloitettu ennen kuin hankkeen toteutuksesta oli tehty 
päätös. Tällöin yleistyivät toisistaan erillisinä tehtävät tiesuunnitelma ja 
rakennussuunnitelma. Tällä hetkellä ja ainakin lähitulevaisuudessa vallitseva 
käytäntö on seuraavankaltainen: 

	

- 	Erillinen tiesuunnitelma ja tilaajan teettämä rakennussuunnitelma 
laaditaan hankkeista, joiden laatuvaatimuksia ei pystytä ilman 
rakennussuunnitelmaa määrittelemään riittävän tarkasti. Tällaisia ovat 
ympäristöllisesti vaativat hankkeet sekä sellaiset, joihin liittyy paljon 
kolmansien osapuolten kanssa sovittavia asioita. 

	

- 	Yhdistetty tie- ja rakennussuunnitelma voidaan edelleen laatia pienistä 
hankkeista, jotka toteutetaan kokonaisurakkana. 

	

- 	Tiesuunnitelma laaditaan erillisenä ja rakennussuunnittelu kuuluu 
urakkaan. Tiesuunnitelman tarkkuuden on tällöin oltava riittävä 
urakkasopimuksen lähtäasiakirjaksi. 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmiä, tutkimusten ohjelmoinnin periaatteita ja tutkimuskus-
tannuksia on käsitelty julkaisuissa Teiden pehmeikkötutkimukset TIEL 
3200520, Tieleikkausten pohjatutkimukset TIEL 3200354 ja Siltojen 
pohjatutkimusohje TVH 733336. 

2 GEOSUUNNITTELUN TAVOITTEET JA TARKKUUS 

Tiesuunnitelmavaiheen geosuunnittelun ja pohjatutkimusten tavoitteet 
voidaan esittää seuraavasti: 

Vuorovaikutteinen yhteistoiminta hankkeen muiden suunnittelijoiden 
kanssa, jotta teiden linjaukset ja tasaukset, siltojen sijainnit ja 
siltatyypit, ympäristösuunnitelman ratkaisut jne. tulevat kokonaisuu-
den kannalta optimaalisiksi. 
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Kysymykseen tulevien pohjarakennusratkaisuvaihtoehtojen valikointi 
(tierakenteiden pohjanvahvistukset, siltojen ja muiden rakenteiden 
perustamistavat, massojen käyttö, pohjavesiratkaisut jne.). 
Pohjarakennusratkaisun suunnitteleminen niin pitkälle, että sen 
toteutettavuus, ympäristövaikutukset, kustannukset ja aikatauluvaiku-
tukset saadaan selville. 
Suositusten esittäminen jatkosuunnittelussa tarkennettavista asioista 
ja selkeästi dokumentoitujen lähtötietojen esittäminen myös 
urakoitsijan omia vaihtoehtoja varten. 

Edellä mainittujen tehtävien väliset painotukset voivat olla hankekohtaisesti 
vaihtelevia. Hankkeen luonteesta riippuen voidaan esimerkiksi joko 
suunnitella tekniset ratkaisut varsin pitkälle taikka toisaalta jättää 
urakoitsijalle suuri valinnan vapaus teknisissä ratkaisuissa ja keskittyä 
huolehtimaan pohjatutkimusten riittävyydestä eri vaihtoehtoja varten. 
Suunnittelutarkkuusvaatimukset ovat yleensä suurimmat taajarnaympäris-
töön sijoittuvissa hankkeissa. Tarkkojen ratkaisujen jättäminen toteutusvai-
heeseen voi olla perusteltua, kun vaihtoehtoiset ratkaisut ovat voimakkaas-
sa kehitysvaiheessa tai niiden hinnat muuten muuttuvat nopeasti. 

Pohjatutkimusten ja geosuunnittelun hankekohtaisen tavoitteenasettelun 
ja onnistumisen seurannan helpottamiseksi on liitteessä esitetty 
tavoitekortti yleisine ohjearvoineen. 

3 TIESUUNNITELMAN VAATIMUKSET POHJATUTKI-
MUKSILLE 

3.1 Tiealueen määrittäminen 

Tiesuunnitelmassa on määriteltävä haltuunotettava tiealue. Tästä syystä 
pohjatutkimusten perusteella on pystyttävä määrittämään, ovatko 
seuraavat tavallista enemmän tilaa vaativat ratkaisut todennäköisiä ja mikä 
niiden tilantarve on (ks. myös kuva 1): 

- 	vastapenger sellaisenaan 
- 	vastapenger pystyojituksen yhteydessä 
- 	kevennysleikkaus 
- 	pohjaantäyttö (ympäristövaikutusten takia usein tavallista leveämpi 

tiealuevaraus) 
- 	melusuojausrakenteet 
- 	pohjaveden suojaus 
- 	maisemanhoidollinen täyttö 
- 	kiertotie 

Kuivatusratkaisuilla on myös vaikutusta tiealueen tarpeeseen. 
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Tiealuevaraus tehdään yleensä eniten tilaa vaativan realistisen ratkaisuvaih-
toehdon mukaan. Vuoden 1 999 alusta voimaantulevan yleisistä teistä 
annetun lain muutoksen (342/98) mukaan lain mukaan tietoimitusmenette-
lyn ajoittuminen ja maanlunastuskorvausten maksaminen rakentamisen 
alussa edellyttävät, että aluevaraus tehdään lopullisena tiesuunnitelma- 
asiakirjojen mukaan. 

Tiealuetta pyritään tiesuunnitelmassa varaamaan 3 m leveämmälti kuin 
teoreettisesti tarkastellen näyttää tarpeelliselta. Taajamaympäristöön 
sijoittuvissa hankkeissa suunnittelutarkkuuden pitää usein olla suurempikin, 
jolloin em. 3 m varmuusvara supistuu pienemmäksi. Syvissä, kalliopinnal-
taan vaihtelevissa leikkauksissa 3 m varmuusvara voi olla liian pieni, jos 
halutaan pitää tutkimuskustannukset kohtuullisina. 

Joissain tapauksissa voidaan seuraavankaltaisille ratkaisuille tarvittu alue 
palauttaa muuhun käyttöön: 

- 	kiertotie 
- 	pystyojitusta varten tehty vastapenger, joka joskus puretaan työn 

loppuvaiheessa 
- 	vastapenger, joka jätetään pysyväksi 
- 	pohjaantäytön aluevaraus 
- 	maisemanhoidollinen täyttä 
- 	näkemien parantamiseksi sekä maa-ainesten hankkimiseksi tehtävä 

leikkaus 

Edellä mainituissa tapauksissa aluetta ei aina ole välttämätöntä haltuunot-
taa tiealueeksi. Tämä ei vähennä suunnittelun tarvittavaa tarkkuutta, sillä 
tällaisten alueiden tarve on joka tapauksessa määritettävä tiesuunnitelmaa 
laadittaessa. 

3.2 Rakennuskustannusarvio 

Tiesuunnitelmassa esitetty rakennuskustannusarvio on ratkaisevan tärkeä 
hankkeen toteutuspäätöksen tekemisen ja määrärahatarpeen määrittämisen 
kannalta, kun nykykäytännön mukaan rakennussuunnitelma laaditaan vasta 
toteutuspäätöksen jälkeen. 

Tiesuunnitelman kustannusarvion tarkkuustavoite voidaan määrittää 
seuraavasti: 

- 	Määrät 0... + 5 % tarkkuudella (keskimäärin) 
- 	Yksikköhinnat -5... + 10 % tarkkuudella (keskimäärin) 
- 	Näiden yhteisvaikutus: kustannusarvio saa ylittää todellisen enintään 

15 % tai alittaa enintään 5 %. 
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4 KV-URAKKATYÖN VAATIMUKSET TIESUUNNITEL-
MALLE JA POHJATUTKIMUKSILLE 

Tiesuunnitelman käyttäminen kokonaisvastuu-urakan tarjouspyyntöasiakir-
jana asettaa tiesuunnitelmalle seuraavia lisävaatimuksia: 

- 	Määrät on saatava tarkemmin selville myös rakentamistoimenpiteit- 
täin. Ei riitä, että erisuuntaiset epätarkkuudet kumoavat toisiaan. 

- Tekniset ratkaisut on suunniteltava riittävän pitkälle myös sen takia, 
että tarvittavan rakentamisajan pituus voidaan määrittää. Erityisen 
merkittäviä vaikutuksia on esimerkiksi pystyojituksella, huonolaatuis-
ten leikkausmassojen hyötykäytöllä penkereissä jne. 

- 	Urakoitsijan tulee pystyä hinnoittelemaan omat perussuunnitelmasta 
poikkeavat vaihtoehtonsa ilman tarjousvaiheessa tehtäviä täydentäviä 
pohjatutkimuksia. 

- 	Aikaa vievien erikoistutkimusten tarve on pystyttävä selvittämään ja 
tarpeellisiksi todetut tutkimukset on yleensä tehtävä jo tiesuunnitel-
mavaiheessa. 

Edellä esitetyt näkökohdat lisäävät pohjatutkimusten tarvetta. 

Tutkimusmenetelmien valinnassa pyritään ottamaan huomioon yhtenäisyys 
suunnittelu- ja toteutusvaiheen välillä, esimerkiksi koestetaan koestabilointi 
samoilla menetelmillä, joita toteutusvaiheen laadunvalvonnassa käytetään. 

KV-urakan rakennussuunnittelun asema poikkeaa perinteisestä. Urakoitsija 
vastaa rakennussuunnitelmasta ja suunnittelija on sopimussuhteessa 
urakoitsijaan eikä tilaajaan. Tilaaja määrittelee urakka-asiakirjoissa ja 
hankekohtaisissa laatuvaatimuksissa haluamansa suunnitelma-asiakirjat, 
joiden avulla tilaaja työn kuluessa seuraa tarvittavien suunnitelmien 
tekemistä sekä kestoikään vaikuttavien tekijöiden ja laatuvaatimusten 
toteutumista. Tilaaja pyrkii pidättymään suunnitelmien hyväksymisestä, 
mikä voisi siirtää vastuuta tilaajalle, mutta tilaajalla on tarvittaessa 
mandollisuus reagoida, jos suunnitelmien laatu katsotaan riittämättömäksi. 

5 TIESUUNNITELMAN MAAPERAKUVAUS 

5.1 Varsinainen tiesuunnitelma 

Varsinaisissa tiesuunnitelman pituusleikkauksissa (1:2000/1:200 tai 
1:1 000/1:100) esitetään: 

- 	edustavat kairausdiagrammit ja maalajitiedot 
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- 	maakerrosrajoja tai kallionpinta tapauskohtaisesti harkiten, kun rajat 
ovat mielekkäästi tulkittavissa ja kuvaavat suunnittelun tai toteutuk-
sen kannalta oleellista asiaa 

- 	pohjanvahvistusten sijainti, pituus ja määrät. 

Varsinaisessa tiesuu nnitelmaselostu ksessa esitetään mm. lyhyt yhteenveto 
suunnittelualueen maaperästä ja tärkeimmistä geoteknisistä ratkaisuista. 

5.2 Tiesuunnitelman tekninen täydennysosa 

Tiesuunnitelman teknisessä täydennysosassa esitetään: 

- 	pohjatutkimuskartat (mittakaava yleensä 1:500) 
- 	pohjatutkimustulokset esitettyinä pituusleikkauksissa (mittakaava 

valitaan siten, että kairausten esittäminen on selkeää) ja tarvittaessa 
myös poikkileikkauksissa siellä, missä pohjatutkimuspisteitä on useita 
rinnakkain 

- 	laboratoriotutkimuslomakkeet kokonaisuudessaan 
- 	raportit koekuoppatutkimuksista, pohjaveden koepurnppauksista, 

koestabiloinneista, geofysikaalisista tutkimuksista tms. erikoistutki-
mu ksista 

- 	selostus maaperästä, pohjatutkimuksista ja suunnitelluista geotekni- 
sistä ratkaisuista 

Pohjatutkimuskartoilla on oleellista esittää pohjatutkimusten laajuus sekä 
tutkimuspisteiden sijainti suunniteltuihin rakenteisiin nähden. Sopivia 
kartalla esitettäviä asioita ovat: 

- 	pohjakartta 
- 	pohjatutkimukset 
- 	teiden mittalinjat 
- 	teiden reunaviivat 
- 	sillat, rummut 
- 	meluesteet 
- 	oleelliset putkijohdot, ojat tms. 

Leikkauspiirustuksissa esitetään maaperätietojen lisäksi suunnitellut tiet ja 
muut oleelliset rakenteet, kuten sillat, rummut, ojat ja meluesteet. 
Leikkauspiirustuksissa esitetään kaikki mielekkäästi tulkittavissa olevat 
maakerrosrajat. Suunniteltujen pohjanvahvistustoimenpiteiden esittämistapa 
leikkauspiirustuksissa harkitaan tapauskohtaisesti seuraavien näkökohtien 
perusteella: 

- 	Tarpeellinen tieto välittyy tiesuunnitelman laatijalta rakennussuunnit- 
telijalle mandollisimman havainnollisesti. 

- 	Piirustusmerkinnät ja esitystavan tarkkuus voivat vaihdella. 



	

1 6 	 Tiesuunnitelman pohjatutkimukset 
P0HJAVESI JA YMPÄRISTÖ 

Keskenään vaihtoehtoisia ratkaisuvaihtoehtoja voidaan esittää, jos 
tämä ei huononna havainnollisuutta. 

Maaperää, pohjatutkimuksia ja geoteknisiä ratkaisuja koskevassa 
selostuksessa esitetään: 

	

- 	maaperätutkimusten tekijät 

	

- 	käytetyt tutkimusmenetelmät 

	

- 	tutkimuskalusto 

	

- 	kairatankojen läpimitta, suojaputken käyttö, siipikairan siipikoko ym. 
tekijät, joilla on vaikutusta tulosten tarkkuuden ja luotettavuuden 
tulkintaan 

	

- 	tutkimusten ajankohta (vuosi ja vuodenaika) 

	

- 	kaikki tavallisuudesta poikkeava tutkimusten suorittamisessa 

	

- 	yleiskuvaus suunnittelualueen maaperästä 

	

- 	paaluväleittäin (esimerkiksi 50-300 m osuuksiin jaettuna) kuvaus 
maaperästä, yleiskuvaus suunnitellusta tiestä esimerkiksi pengerkor-
keutena, pohjanvahvistusten tarve perusteluineen, suunnitellut 
geotekniset ratkaisut ympäristövaikutuksineen 

	

- 	sillat, rummut, meluvallit tms. rakenteet geoteknisine ratkaisuineen 
mieluiten mukana em. paaluväleittäisissä kuvauksissa, joskus erikseen 

	

- 	yleisesti suosituksia jatkosuunnittelussa tarkasteltaviksi kysymyksi ksi, 
tarvittaessa rajoituksia kysymykseen tuleville ratkaisuille 

	

- 	paaluvälikohtaisesti kysymykseen tulevia vaihtoehtoja esitetyille 
ratkaisuille, soveltumattomiksi katsottuja vaihtoehtoja perusteluineen, 
pohjatutkimusten erityisiä täydentämistarpeita. 

Tutkimustulokset ym. aineisto esitetään yleensä sekä paperilla että ATK- 
muodossa. 

6 POHJAVESI JA YMPÄRISTÖ 

6.1 Leikkausten ja alikulkusiltojen pohjavesiselvitykset 

Pohjaveden alenemiseen ja alentamiseen liittyvien tutkimusten tavoitteena 
on: 

	

- 	kartoittaa alkuperäinen tilanne 

	

- 	selvittää odotettavissa olevat pohjaveden alenemisen (työnaikai- 
sen/pysyvän) vaikutukset 

	

- 	selvittää vesioikeuden luvan tarpeellisuus 

	

- 	varmistaa, että toteuttamiskelpoinen ratkaisu on löydettävissä 

Julkaisussa Tieleikkausten pohjatutkimukset TIEL 3200354 kohdassa 7.6 
on tarkemmin selvitetty leikkausten pohjavesiselvitysten periaatteita. Nämä 
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tutkimukset tehdään mandollisimman suureksi osaksi nimenomaan 
tiesuunnitelmaa varten. 

Koska pohjavesiselvitykset, esimerkiksi pohjaveden koepumppaukset, ovat 
suunnitelman olennaisia perusratkaisuja varmistavia tutkimuksia, ne on 
tehtävä tiesuunnitelmavaiheessa, jos ne todetaan tarpeellisiksi. Myöskään 
aikataulullisista syistä koepumppausten kaltaisia erikoistutkimuksia ei voida 
nykyisin jättää rakennussuunnitteluvaiheeseen, koska ne vaativat tavallista 
enemmän aikaa. 

6.2 Pohjavesisuojaukset 

Pohjavesisuojausten osalta selvitetään yhteistoiminnassa ympäristökeskus-
ten kanssa: 

- 	suojaustarve ja suojauksen vaativuusluokka 
- 	lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet, vedenottamoalueet 
- 	missä tarvitaan suojausrakenteita ja missä maakerrokset toimivat 

riittävänä suojana 
- 	suojausrakenteiden tarvittava laajuus 
- 	vesien poisjohtaminen suojausalueelta 
- 	kysymykseen tulevat rakenneratkaisut. 

6.3 Saastuneet maat 

Saastuneiden maiden kaivun ja käsittelyn yksikkökustannukset voivat olla 
hyvin korkeita tavallisiin massatöihin verrattuina. Lisäksi työt ovat tavallista 
enemmän aikaa vieviä. Näistä syistä mandollisten saastuneiden maiden 
esiintymisen, laajuuden ja käsittelyn periaateratkaisujen selvittäminen ovat 
tarpeen tiesuunnitelmaa laadittaessa. Ratkaisuista neuvotellaan 
maanomistajien ja ympäristökeskuksen kanssa. 

Vastuu saastuneista maista voi siirtyä tienpitäjälle, ellei saastuneisuutta ole 
todettu ennenkuin alue on otettu tiealueeksi. 

6.4 Läjitysmandollisuudet 

Läjitysalueiden ja varamaanottopaikkojen varaaminen tai käyttömandolli-

suuksien selvittäminen on tarpeen tiesuunnitelmassa. Suunnittelussa on 
tarkasteltava mandollisuus läjitystarpeen minimointiin suunnitteluratkaisujen 
sopivalla valinnalla, varsinkin taajama-alueilla ja muulloinkin, kun läjityksen 
ja massojen kuljetuksen ympäristöhaitat ovat merkittävät. Läjitystarvetta 
voidaan vähentää esimerkiksi valitsemalla pohjanvahvistusratkaisuksi 
massanvaihdon sijasta syvästabilointi tai pengerpaalutus. 
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7 PEHMEIKKÖJEN SUUNNITTELU- JA POHJATUTKI-
MUSTARKKUUS 

7.1 Pehmeikköjen suunnitelmaratkaisut ja pohjatutkimukset 

Pehmeikköjen pohjatutkimukset tehdään seuraavien yleisperiaatteiden 
mukaan: 

Pohjanvahvistusratkaisu voidaan suunnitella ruttävällä tarkkuudella. 
Realististen vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannukset voidaan arvioida 
riittävällä tarkkuudella ilman tarjousvaiheessa tehtäviä lisäpohjatutki-
muksia. 

Edellä mainitut tavoitteet edellyttävät, että pehmeiköillä tehdään 
julkaisussa Teiden pehmeikkötutkimukset TIEL 3200520 esitetyt 
pohjanvahvistusmenetelmän valintatutkimukset sekä lisäksi osa 
pohjanvahvistuksen mitoitukseen tähtäävistä tutkimuksista. 

Tyypilliset keskenään vaihtoehtoiset suunnitelmaratkaisut 

Pystyojitus voi vaihtua syvästabilointiin, kun pyritään nopeampaan 
rakentamistapaan taikka muutos tapahtua toiseen suuntaan, kun 
rakentamisaikaa todetaan olevan ja pyritään kustannuksiltaan edulliseen 
pohjanvahvistusmenetelmään. Matalahkoilla pehmeiköillä näiden 
menetelmien kustannukset ovat usein lähellä toisiaan ja syvillä pehmeiköillä 
syvästabilointi on yleensä kalliimpi. 

Massanvaihto voi vaihtua esimerkiksi pengerpaalutukseksi tai syvästabiloin-
niksi, jos massatilanteesta johtuen täyttömassojen hankinta tulee 
aikaisemmin arvioitua kalliimmaksi, pehmeiden massojen läjittäminen 
arvioitua kalliimmaksi ja hankalammaksi taikka massanvaihtokaivannon 
tekeminen ei muuten ole mielekästä. Toisaalta saattaa päinvastaisissa 
olosuhteissa esimerkiksi osa suunnitellusta pengerpaalutuksesta tulla 
tehtäväksi massanvaihtona. 

Muut ratkaisut voivat vaihtua pengerkevennykseen, kun tavoitellaan 
mandollisimman nopeaa rakentamistapaa ja riittävä painumastandardi on 
saavutettavissa kevennyksellä. 

Pengerpaalutuksessa paalulaatan tyyppi vaihtuu usein taikka hattupaalutuk-
sen tilalle tulee paalulaatta. 

Vaihtoehtojen huomioonottaminen pohjatutkimuksissa 

Uusi suunnittelukäytäntö edellyttää aikaisempaa systemaattisempaa 
tarkastelua siitä, mitkä erilaiset pohjanvahvistusvaihtoehdot tulevat 
kysymykseen. Pohjatutkimukset näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja varten 
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tehdään siten, että vaihtoehtojen toteutettavuus voidaan selvittää. 
Vaihtoehtojen mitoituksessa ei tarvitse päästä samaan tarkkuuteen kuin 
ensisijaisen ratkaisun osalla. 

Seuraavassa on tarkasteltu erilaisia pohjanvahvistusratkaisuja varten 
tehtäviä pohjatutkimuksia. Pohjanvahvistusratkaisuissa ei ole pyritty 
täydelliseen kattavuuteen, vaan tarkasteluun on valittu muutamia tyypillisiä 
ratkaisuja, jotka edustavat erilaisia rakennuskustannusten suuruusluokkia. 

7.2 Maanvarainen penger 

Kun ratkaisuksi on suunniteltu maanvarainen penger, pengerkevennys, 
esikuormitus tai vastapenger, on riittävin tutkimuksin selvitettävä: 

- 	penkereen vakavuus 
- 	painumien suuruus 
- 	painumanopeus 

Vakavuus ja painumat selvitetään sekä ilman erikoistoimenpiteitä että 
suunniteltu kevennys, esikuormitus tai vastapenger huomioonottaen. 

Pengerkevennyksen osalta valitaan ainakin alustavasti kevennysmateriaali, 
mitoitetaan sen vaatima päällysrakennepaksuus, määritetään kevennyspak-
suus ja tarkistetaan, että tämä kevennyspaksuus on mandollinen mm. 
kaivannon vakavuuden ja nosteen kannalta. 

7.3 Pystyojitus 

Pystyojituksen suunnittelua varten on yleisinä edellytyksinä varmistettava, 
että: 

- 	painuma-aikaa on riittävästi 
- 	pystyojituspenkereen työnaikainen vakavuus ylipenkereineen ja 

vastapenkereineen on riittävä 
- 	em. vastapenkereiden tilantarve otetaan huomioon tiealueen 

määrityksessä 
- 	putkijohdot työjärjestyskysymyksineen on otettu huomioon, jotta ne 

eivät aiheuta tarvetta muuttaa pystyojitusta joksikin kalliimmaksi 
toimenpiteeksi 

- 	paineellinen pohjavesi ei ole esteenä pystyojitukselle. 

Pystyojituksen mitoitukseen liittyviä tarkasteltavia kysymyksiä ovat myös: 

- 	Painuman suuruus, jotta voidaan päätellä, onko pystyojitus 
tarpeellinen ja oikea toimenpide. 
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- 	Painumanopeus, jotta voidaan mitoittaa pystyojatiheys. 

	

- 	Tarvittava pystyojapituus. 

Koska pystyojituksen kustannukset muodostuvat huomattavassa määrin 
massatöistä ja painuma-aikojen varaamistarpeesta eivätkä pelkästä 
nauhamenekistä, pystyojatiheyden mitoituksessa tarvittava tarkkuus ei ole 
yhtä suuri kuin esimerkiksi paalutiheyden mitoituksessa. 

7.4 Massanvaihto kaivamalla ja pohjaantäyttö 

Massanvaihdossa kaivamalla sekä pohjaantäytössä yksikköhinta on täysin 
hankekohtaisesta massatilanteesta riippuva. Täyttömassojen hankintatavan 
ja pehmeiden massojen läjitysmandollisuuksien selvittäminen on näin ollen 
välttämätöntä, jotta massanvaihdon ja muiden pohjanvahvistusmenetelmien 
välisiä kustannusvertailuja voidaan tehdä. 

Suunniteltaessa massanvaihto kaivamalla pohjatutkimuksin on selvitettävä: 

	

- 	massanvaihtosyvyys erityisesti siltä kannalta, ettei se missään yhtä 
sopivaksi katsottavaa maksimisyvyyttä 

	

- 	massanvaihtosyvyys massamäärien selvittämiseksi 

	

- 	tarkennetuin tutkimuksin massanvaihtosyvyys, työnaikainen vakavuus 
ja työtavat, kun massanvaihtokaivannon läheisyydessä on varottavia 
rakenteita 

	

- 	voiko massanvaihdon kaivamalla korvata syvimmillä kohdilla 
pohjaantäytöllä 

	

- 	pohjavesiolosuhteet. 

Suunniteltaessa pohjaantäyttö on pohjatutkimuksin selvitettävä: 

	

- 	pohjaantäyttösyvyys erityisesti siltä kannalta, ettei millään kohdalla 
suuren syvyyden ja pohjamaan haitallisen suuren lujuuden yhteisvai-
kutus tee pohjaantäyttöä mandottomaksi 

	

- 	pohjaantäyttösyvyys massamäärien selvittämiseksi 

	

- 	pehmeiden massojen sivusiirtymistä aiheutuvat ympäristövaikutukset, 
niiden hyväksyttävyys ja lieventämismandollisuudet. 

7.5 Syvästabilointi 

Syvästabilointia varten on pohjatutkimuksin selvitettävä kaikissa 
tapauksissa, myös silloin, kun syvästabilointi on toissijainen pohjanvahvis-
tusvaihtoehto: 

- 	maaperän stabiloituvuus ainakin jollain sideaineella joko maastossa 
tehtävällä koestabiloinnilla, laboratoriokokein tai joskus riittävän 
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lähellä suunnittelu kohdetta vastaavankaltaisissa pohjasuhteissa 
aikaisemmin tehtyjen syvästabilointien perusteella 

- 	stabiloinnin toteutettavuutta vaarantavat olosuhdetekijät (täytemaa- 
kerrokset ja niiden poistamismandollisuudet, paineellinen pohjavesi) 

- 	stabilointisyvyys massalaskentaa varten. 

Suunnittelussa on valittava syvästabilointiratkaisun tyyppi tai kysymykseen 
tulevat vaihtoehdot. Maapohjan painumaominaisuuksien selvittämistark-
kuusvaatimukset ovat erilaisissa syvästabilointiratkaisuissa hyvin erilaiset 
ja tämä on syytä ottaa pohjatutkimuksissa huomioon. 

7.6 Pengerpaalutus 

Pengerpaalutusta varten on oltava riittävästi pohjatutkimuksia, jotta 
paalupituus voidaan selvittää. Paalutuksen työtaso ja samalla paalulaatan 
korkeustaso ja sivusuuntainen ulottuvuus on myös pystyttävä pohjatutki-
musten perusteella ratkaisemaan, sillä laatan kustannukset ovat yleensä 
suuremmat kuin paalujen ja korkeustasot vaikuttavat ratkaisevasti 
työnaikaisten tilanteiden mitoitukseen. Kun paalulaatta suunnitellaan 
erityisen hankaliin olosuhteisiin, esimerkiksi suopehmeikölle, on valutyön 
toteutettavuus voitava selvittää. Pengerpaalutustapauksissa on lisäksi 
oltava riittävät pohjatutkimustiedot (maalaji, kuivakuoren paksuus, 
pohjamaan lujuus- ja painumaominaisuudet) sen ratkaisemiseksi, voidaanko 
yhtenäinen paalulaatta korvata hattupaalutuksella. Paalutuksen ympäristö- 
vaikutukset on voitava tunnistaa niin, että niiden vaikutus kustannuksiin 
voidaan arvioida. 

8 LEIKKAUSMASSAT JA KALLIONPINNAN ASEMA 

8.1 Kallio- ja maaleikkausten erottelu 

Kallio- ja maaleikkausten erottelemiseen tähtäävien pohjatutkimusten 
yleisperiaatetta esittää kuva 2. Näitä tutkimuksia on tarkemmin selostettu 
julkaisun Tieleikkausten pohjatutkimukset TIEL 3200354 kohdassa 4.2. 
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irti 

c) 

Kuva 2: 	Kallionpinnan sijairitivyöhykkeet tieleikkauksen pohjatutkimusten 
kannalta. Vyöhyke a: kallioleikkaus, vyöhyke c: maaleikkaus, vyöhyke 
b: rajatapaus, jossa tavallista suurempia kustannuksia aiheuttaa matala 
louhinta ja epätasaisen routimisen välttämiseksi tarvittava paksu 
päällysrakenne (Tieleikkausten pohjatutkimukset). 

Kallionpinnan sijainti on tiealueen määrityksessä tärkeimpiä asioita j 
oleellinen rakennuskustannuksiin vaikuttava tekijä. Kallionpinta j 
tarvittaessa myös kallion laatu on selvitettävä rakennussuunnittelutarkkuu-
della silloin, kun tiealuetta halutaan kallioleikkausten kohdalla varata vain 
jyrkkäluiskaista kallioleikkausta silmällä pitäen. 

Kallio- ja maaleikkausmassojen hankekohtaisen ja paikallisen selvittämisen 
tarkkuusvaatimusten taustaa on esitetty julkaisun Tieleikkausten 
pohjatutkimukset TIEL 3200354 kohdassa 4.3. 

8.2 Kallioleikkausmassojen laatu 

Kallioleikkausmassat luokitellaan hankekohtaisesti sopivalla tarkkuudella 
esimerkiksi kolmeen ryhmään: 

- 	päällysteeseen kelpaavat massat 
- 	sitomattomaan kantavaan kerrokseen kelpaavat massat 

- 	muut massat (louhepenkereeseen, murskattuna jakavaan kerrokseen) 

Ohjeessa Kallion laatututkimukset tiensuunnittelutöissä TIEL 2180001 on 
esitetty tutkimusten periaatteita ja käytettäviä tutkimusmenetelmiä. 
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8.3 Maaleikkausmassojen laatu 

Maaleikkausmassojen luokittelu penkereeseen kelpaaviin (Lm 1 . . .Lm 1 a), 
olosuhdeherkkiin (Lm 2) ja penkereeseen kelpaamattomiin (Lm 3) on 
esitetty Tienrakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa ja työselityksissä 
(TYLT: Penger- ja kerrosrakenteet). Massojen luokittelu sekä luokkaan Lm2 
kuuluvien massojen käyttömandollisuuksien tarkempi tarkastelu tehdään 
hankekohtaisesti harkittavalla tarkkuudella. Julkaisussa Tieleikkausten 
pohjatutkimukset TIEL 3200354 kohdassa 7.4 on esitetty tekijöitä, jotka 
vaikuttavat luokkaan Lm2 kuuluvien massojen käyttökelpoisuuteen. Näistä 
monet ovat rakentamisen ohjelmointiin ja työtekniikkaan liittyviä 
kysymyksiä, joten massojen käyttökelpoisuus ei ole pelkkä pohjatutki-
m usas a. 

8.4 Päällysrakenteet 

Päällysrakenteiden osalta on selvitettävä alustavasti: 

- 	päällysrakenneluokka 
- 	tielinjalta saatavien materiaalien hyödynnettävyys 
- 	stabiloidun kantavan kerroksen tarpeellisuus 
- 	rakenteen kokonaispaksuus 
- 	rakenteen alustava mitoitus. 

Julkaisussa Tieleikkausten pohjatutkimukset TIEL 3200354 kohdassa 7.5 
on selvitetty päällysrakenteen mitoitukseen tähtääviä pohjatutkimuksia, 
mm. tarvittavaan näytteenottotiheyteen vaikuttavia tekijöitä. 

8.5 Kalliotunnelit 

Kalliotunnelien osalta selvitetään tiesuunnitelmaa varten: 

- 	suuaukkojen sijainti (tielauetarve) ja rakenneratkaisujen kustannukset 
- 	kallionpinta tunnelilinjalla 
- 	lujitustarve ja lujituskustannukset. 
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9 SILTOJEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELU- 
JA POHJATUTKIMUSTARKKUUS 

9.1 Siltojen perustamisratkaisut ja niiden vaatimat pohjatutki-
mukset 

Paalutetut sillat 

Kun sillan tuki suunnitellaan perustettavaksi paaluilla, pohjatutkimukset 
tehdään useita vaihtoehtoisia paalutyyppejä palveleviksi, ellei jotain 
paalutyyppiä ole nimenomaisesti todettu ko. tapaukseen soveltumattomak-
si. Paalupituus sekä paalujen geotekninen kantavuus selvitetään siten, ettei 
perustamisratkaisua ole tarpeen muuttaa pohjatutkimusten puutteellisuuden 
takia ja että suunnitellun ratkaisun kustannukset voidaan määrittää riittävän 
tarkasti. 

Maanvaraiset sillat 

Kun silta tai sillan tuki suunnitellaan perustettavaksi maanvaraisena tai 
täytteen varaisena, pohjatutkimuksilla pitää voida selvitettää: 

	

- 	onko perustamistapa mandollinen 

	

- 	anturan perustamistaso tai anturan alle tehtävän täytön alarajan taso 
syvimmillään 

	

- 	geotekninen kantavuus ja mandollisen täytön tarvittava leveys, jotta 
kaivannon tilantarve voidaan määrittää tarvittavalla tarkkuudella, 
etenkin nykyisiä teitä parannettaessa tai jos tilanpuute muuter 
hankaloittaa työtä 

	

- 	mandolliset sillan mitoituksessa huomioonotettavat tavallista 
suuremmat painumaerot 

	

- 	kallionpinnan sijainti sen varmistamiseksi, ettei kallio jollain kohtaa 
yllättäen esiinny niin korkealla, että se aiheuttaa louhintatarvetta tai 
epätasaisen painuman vaaraa 

	

- 	kaivannon tekemiseen liittyvät näkökohdat, kuten kaivannon 
tukemistarve, läheisten rakenteiden tukemistarve tai pohjavesihanka-
luudet. 

Jos kaivannon tekeminen on erityisen hankala, tulee varmistaa, että 
pohjatutkimusten perusteella voidaan tarkastella myös mandollisuus vaihtaa 
perustamistavaksi paalutus. 

Kallionvaraiset sillat 

Kun silta tai sillan tuki suunnitellaan perustettavaksi kallionvaraisena, 
pohjatutkimuksilla selvitetään: 
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- 	kallionpinnan sijainti sen varmistamiseksi, että kallionvarainen 
perustaminen on mandollinen 

- 	tarvittaessa pohjamaan ominaisuudet sen selvittämiseksi, voidaanko 
sillan tuesta osa perustaa irtilouhitun kallion ja osa maanvaraisen 
täytteen varaan 

- 	kallion laatu erikoistapauksissa (louhitun luiskan läheisyys, erityisen 
huono kallio, iso silta). 

Nykyiset sillat 

Kun silta rakennetaan nykyisen sillan välittömään läheisyyteen tai nykyiselle 
sillalle tehdään toimenpiteitä, tutkimusten yhteydessä selvitetään: 

- 	nykyisen sillan perustamistapa ja muut rakenteet arkistoselvityksenä 
- 	tarvittaessa sillan perustamistavan varmistus maastotutkimuksin 
- 	sillan kunto vähintään silmämääräisesti. 

Siltojen pohjatutkimuksia on esitetty julkaisussa Siltojen pohjatutkimusohje 
TVH 733336. 

9.2 Kaukalot ja betonitunnelit 

Kaukaloiden ja betonitunnelien osalta selvitetään pohjatutkimuksin: 

- 	pohjavedenpinta ja sen vaihteluväli, valuma-alue 
- 	minkä verran pohjaveden mandollisesti voidaan sallia alenevan 

pysyvästi taikka työnaikaisesti 
- 	pohjamaan ominaisuudet pysyvien rakenteiden mitoituksen sekä 

kaivantojen tekemisen kannalta 

Kaukaloiden ja betonitunnelien tarvittava laajuus on tiesuunnitelmavaihees-
sa yleensä ratkaistava lopullisella tarkkuudella. J05 osan kaukalorakentees-
ta katsotaan jollain edellytyksillä olevan korvattavissa esimerkiksi 
muovikalvoratkaisuilla, tällainen tarkennus voidaan jättää myöhemmin 
tehtäväksi. 

9.3 Meluesteet 

Meluesteiden osalta selvitetään: 

- 	missä meluesteet voidaan tehdä maarakenteisina ja missä tehdään 
seinärakenteita 

- 	seinärakenteiden perustamistapa 
- 	maavallien pohjanvahvistustarve 
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- 	maavalien korkeusmitoituksessa mandollisesti huomioonotettava 
painumavara 

9.4 Kuivatusrakenteet 

Kuivatusrakenteet, kuten sivuojat, salaojat, rummut, laskuojat ja 
sadevesiviemärit on tiesuunnitelmaa varten selvitettävä, koska niillä on 
olennaisia vaikutuksia: 

	

- 	tiealueen tarpeeseen 

	

- 	kustannuksiin, esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tuettuja kaivantoja 

	

- 	työjärjestykseen. 



LIITE 1 

POHJATUTKIMUSTEN TAVOITEKORTTI KVU-HANKKEESEEN 

Määritettävä asia Tarkkuusvaatimuksen 
ohjearvo 

Hankekohtaisesti 
sovittu 
tarkkuusvaatimus 

1 Pohjanvahvistukset 

11 Pengerpaalutus 

111 Paalujen kpl-määrä 0... + 10 % erikseen alle 5 m 
mittaisten, 5-1 5 m mittaisten 
ja yli 1 5 m mittaisten osalta 

11 2 Paalupituus -5... + 20 % 

113 Paalulaatan korkeusasema -0,2...+0,2 m 

114 Paalulaattapinta-ala 0... + 10 % 

1 2 Syvästabilointi 

121 Pilarien k/k-väli 0... +0,2 m jollain kyseeseen 
tulevalla pilarikoolla 

122 Pilaripituus -10... +20 % 

1 23 Sideaineen valinta Varmistettava jokin toimiva 

124 Sideaineen määrä -10... +20 % 

125 Syvästabiloinnin työtaso -0,3... +0,3 m 

1 3 Pystyojitus Varmistettava työnaikainen 
vakavuus, että painuma-aikaa 
on ja että putkijohdot on 
otettu huomioon 

131 Pystyojien k/k-väli 0... +20 % 

1 32 Pystyojapituus -20... + 30 % 

1 33 

_____ 

Ylipenger 

_________________________ 

Oltava mandollista kuormittaa 
lasketulla+0,4 m 
ylipenkereellä niin, että F>1,5 

134 Painuman suuruus -200... +300 mm 

135 Painuma-aika -2... +4kk 

2 Leikkaukset 

21 Kallioleikkaukset 

211 Maa- ja kallioleikkausten rajat -20... + 20 m 

212 Kalliomassat -15... +20 % 



Määritettävä asia Tarkkuusvaatimuksen 
ohjearvo 

Hankekohtaisesti 
sovittu 
tarkkuusvaatimus 

213 Kallion laatu 

2131 Pääflysteeseen kelpaavat -30...0 % 

2132 Sitomatt. kantavaan kelpaavat -25...+25 % 

21 33 Muut kalliomassat 0. ..25 % 

22 Maaleikkaukset 

221 Lml-luokan massojen osuus -20...0 % 

222 Lm2-luokan massojen osuus -20... +20 % 

223 Lm3-luokan massojen osuus 0... +20 % 

3 Päällysrakenteet 

31 Rakennepaksuus pehmeikällä -0,2... +0,2 m 

32 Rakennepaksuus muualla -0,2... +0,2 m 

4 Sillat 

41 Maanvaraiset sillat 

411 Perustamistaso -0,4... +0,4 m, vapaa maasto 
-0,3... +0,1 	m, liikenteellä 
olevan tien vieressä 
Mandollinen tuentatarve? 

41 2 Painuman suuruus 0... + 10 mm 

42 Kallionvaraiset sillat 

421 Perustamistaso -0,8... +0,8 m 

43 Paalutettavat sillat 

431 Paalutyyppi Pyrittävä ratkaisemaan, mutta 
seuraavat tiedot oltava myös 
toiseksi todennäköisimmästä 

432 Paaluanturan korkeustaso -0,3 m... +0,1 m 

433 Paalupituus 0...1 5 % 

434 Paalujen geotekninen 
kantavuus 

-10...0 % 



TIELAITOKSEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 

4/1992 	Tiepenkereen holvautuminen, loppuraportti. TIEL 3100005 
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TIEL 3200476 

19/1998 	Ilola - Sannainen p111863 painuman korjaus rengasrouherakenteella. TIEL 3200510 

38/1997 	Soraseinän geotekninen mitoitus. TIEL 3200484 
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