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THVISTELMÄ 
Informaatiojulkaisun  tarkoituksena  on  esitellä pystyojitusta koskeva, hyväk-
si havaittu suunnittelu-  ja  rakentamiskäytäntö.  Aluksi käydään läpi pystyoja-
nauhojen valintaan, laadunvalvontaan  ja  työnaikaiseen laadunvarmistuk

-seen  liittyviä seikkoja tielaitoksen nykyisten ohjeiden mukaisesti. Nauha-
pystyojien  asen  nuskoneita  ja  -tekniikkaa kuvaillaan lyhyesti. Pystyojaken-
tän rakennekerroksista  ja  kuivatuksesta  esitetään suomalainen suunnittelu- 
ja  rakentamiskäytäntö.  Maasto-  ja  laboratoriotutkimuksista esitellään tavan-
omainen suomalainen käytäntö  ja  myös kansainvälinen pohjatutkimus-
tendenssi parametrien luotettavuuden lisäämiseksi.  
I  nformaatiojulkaisussa  on  erityistä huomiota kiinnitetty pystyojakentän 
suunnittelua  ja  mitoitusta sekä rakentamisaikaista tarkkailua koskeviin oh-
jeisiin. Ohjeissa  on  esitelty menetelmiä pystyojavälin  ja  esikuormituksen mi-
toittamiseksi  sekä sekundaansen konsolidaation  ja  pystyojakentän  vaka-
vuuden huomioon ottamiseksi. Lisäksi  on  kuvailtu maapohjan makrostruk

-tuurin,  kuormitushistorian  jne. aiheuttamia mitoituksen erikoistapauksia. 
Seurantamittausten tulkinnasta  on  esitetty tavallisimmat kansainväliset tul-
kintamenetelmät. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this information publication is to present the design 
and construction practise for speeding up consolidation by vertical band- 
shaped drains. The publication consists also instructions of the quality 
control of drain strips as well as the quality assurance procedure during 
installation according to the present instructions of the Finnish National 
Road Administration. 

The specific governing soil parameters and the corresponding field and 
laboratory investigations are presented. The special attention has been 
payed to the dimensioning of the drain distance and  preloading  combined 
with the special cases of  e.g.  smear, partial penetration,  overconsolidation 

 and load history. The influence of the secondary consolidation and  un
-drained cohesion gain is described. Finally, the most usual international 

methods for  backanalyzing  pore-pressure and settlement observations are 
presented.  



Alkusanat  

Tämä nauhapystyojitusta käsittelevä julkaisu kuuluu Geotekniikan 
informaatiojulkaisuja-sarjaan, jonka tarkoituksena  on  tuottaa geo-
suunnittelijoille tietoa tämän hetkisestä hyvästä pohjarakentamis-  ja  
perustamiskäytännästä tienrakentamisen  alalla. 

Työn ovat tehneet  Pauli  Vepsäläinen  ja  011i Arkima insinööritoimisto 
 YS-Yhdyskunta Oy:stä. 
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YLESTA  

1  YLEISTÄ  

1.1  Pystyojituksen  tausta  ja  periaatteet  

Pystyojituksen  ensisijaisena tarkoituksena  on  pehmeiden maakerrosten 
konsolidaation kiihdyttäminen maahan pystysuoraan asennettujen salaojien 

 ja esikuormituksen  avulla. Kiihdytysvaikutus perustuu siihen, että huokos
-veden virtausmatka pystyojien  välillä  on  pienempi kuin virtausmatka luon-

nontilaisessa maapohjassa  (kuva  1).  

Kuva  1:  Pystyojituksen  periaate 

Pystyojituksen  idean keksi  D. J. Moran  USA:ssa  v. 1925,  ja  ensimmäiset 
käytännön sovellutukset rakennettiin  v. 1936.  Salaojina  käytettiin pyöreitä 
sylinterinm uotoisia hiekkasalaojia. Tämä salaojatyyppi oli pääasiallisesti 
käytössä aina  1970-luvun puoleenväliin saakka, jolloin nauhapystyojat syr-
jäyttivät  sen.  

Vuonna  1937  kehitti ruotsalainen Kjellman ns. pahviojan  (cardboard wick 
drain),  mitä voidaan pitää nykyaikaisten nauhapystyojien esikuvana. Pahvi- 
ojien asennuskone valmistui vuonna  1939.  

Vuonna  1971 Wager  kehitti Ruotsissa pahviojasta uuden pystyojatyypin, 
 jota  kutsutaan nimellä Geodrain  (Boman 1973).  Uutta tässä tyypissä oli 

muovinen uritettu sydänosa, mikä oli päällystetty suodatinpaperilla  (kuva  2). 
 Nykyâän suodatinpaperi  on  myös Geodrain-ojissa korvattu synteettisellä 

kuitukankaalla. 
Erilaisten nauhapystyojatyyppien lukumäärä kasvoi  1980-luvulla,  ja  tällä 
hetkellä markkinoilta löytyy yli  50  erilaista tyyppiä. 

Pystyojitusteonoiden  merkittävimpiä kehittäjiä ovat olleet  mm.  Rendulic 
 1936,  Kjellman  1937, Barron 1948  ja Hansbo  1981  (luku  5).  
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Kuva  2:  Nauhapystyoja 

Pystyojanauhoja  käytetään myös huokosveden ylipaineen pienentämiseen 
 ja  vakavuuden parantamiseen maaluiskissa  ja penkereen alla  sekä paalui

-hin  kiinnitettynä paalujen lyönnistä aiheutuvan huokosveden ylipaineen  pie-
nentäm iseen. 

1.2  Nykyisin käytössä olevat ohjeet  ja  käsikirjat 
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NAUHAPYSTYOJIEN VALJNTA  

2  NAUHAPYSTYOJIEN  VALINTA 

 2.1  Nauhaojatyypit 
Nauhapystyojien  lisäksi  on  olemassa  hiekkaojia  ja  "sandwick'1 -ojia, joita ei 
kuitenkaan juuri käytetä Suomessa. Niihin liittyviä erilaisia  asennustapoja, 
materiaalivaatimuksia  ja  toiminnallisia ominaisuuksia ovat esitelleet tarkem-
min  mm. Pilot et al 1987  ja  Holtz et al 1991. 

Nauhaojien dimensiot  (leveys  ja  paksuus) ovat valtaosin samaa luokkaa 
kuin  Kjellmanin pahviojalla  (100 mm x 3 mm).  Useimmissa ojissa  on  muovi- 
sydän, jossa  on  kanavia,  uurteita  tai nastoja  veden  johtamista varten.  Muo-
visydämen  ympärillä  on  tavallisesti  geotekstiilistä  valmistettu  suodatin  estä-
mään ympärillä olevan  maaaineksen  tunkeutumista nauhan sisälle. Suoda - 
tin  voi olla joko  irtonainen  tai  kiinni  muovisydämessä.  Lisäksi  on nauhatyyp-
pejä,  joissa sekä  suodatin  että  sydänosa  on  tehty samasta materiaalista  ja 

 erillistä  suodatinosaa  ei ole. Erilaisia  nauhaojatyyppejä  on  esitetty kuvassa 
 3. Nauhaojien  tyypillisiä  dimensioita  on  esitetty taulukossa  1.  

Kuva  3:  Erilaisia  nauhaojatyyppejä 

Taulukko  1:  Suomessa  tyyppitarkastetut nauhaojat 

Ojatyyppi  Mitat  Suodatinvaippa  
Leveys  (mm)  Paksuus  (mm) 

Amerdrain  407 100 3 Irtonainen 
Colbond CX  1000 100 4  Kiinni  ydinosan reunoista 
Flodrain  600 100 6 Irtonainen 
Mebradrain  MD 7407 	100 3 Irtonainen 
TenaxVDR  100 100 3.5 Irtonainen 
Alidrain  100 6 Irtonainen 
Solpac  C 634 100 6  Irtonainen  
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Samalla tuotenimellä voi olla sekä erilaisia sydänosia että myös erilaisia 
suodattimia. Nauhojen tarjonnan  ja  kehityksen takia ajankohtaista tietoa 
nauhaojien dimensioista, materiaaleista  ja  ominaisuuksista tulee hankkia 
valmistajilta  tai maahantuojilta. Nauhapystyojien  käyttökelpoisuus  on  uu-
sien tyyppien osalta aina selvitettävä tyyppitarkastustestauksen avufla.  

2.2  Valintakriteerit 

Pystyojanauhoja  on  nykyään kehitetty erilaisia käyttötapoja  ja käyttöympä-
ristöjä  varten. Suunnittelijan  on  kuitenkin vaikeaa selvittää eri tyyppien käyt-
tökelpoisuus  ja  keskinäinen paremmuus käyttötilanteessa, koska  vain  har-
voista tuotteista  on  saatavissa luotettavia ojan toimintaominaisuuksia kos-
kevia tietoja  ja  riittävää käyttökokemusta. Tästä syystä tielaitoksessa  on 

 otettu käyttöön kriteerit pystyojanauhojen hyväksymistä, valintaa  ja  laadun- 
valvontaa varten (Pystyojanauhojen laatuvaatimukset  1992). 

Pystyojanauhojen  laatuvaatimukset koskevat suodattimen pitkäaikaista  ye-
denläpäisevyyttä  ja  maa-aineksen pidätyskykyä sekä nauhan vedenjohto-
kykyä. Näiden laatuvaatimusten toteutumiseksi nauhan rakenteella  ja  mate-
riaaleilla  tulee olla riittävä mekaaninen lujuus. Lisäksi nauhan materiaaleilta 
vaaditaan käyttöiän (noin  2 - 3  vuotta) ajalle riittävää kemiallista pysyvyyttä. 

Pystyojanauhojen  ominaisuuksien hyväksyttävät arvot sekä ominaisuuksien 
määrittäminen laadunvalvonnassa  on  esitetty taulukossa  2. 

Tyyppitarkastustuloksissa  esitettyjä suodatinteknisesti vaikeita maalajeja 
ovat lähinnä keski-  ja  karkeat siltit sekä hieno hiekka (esim. vätikerroksis

-sa),  jotka ovat vähäisen koheesion vuoksi herkkiä sisäiselte eroosiolte. 
Suodatinteknisesti vaikeita voivat olla myös hyvin suhteistuneet kitkamaala-
jit, joissa voi tapahtua huuhtoutumista karkeammasta raerungosta.  

2.3 Nau  hojen  laadunvalvonnan menettelytavat 

Pystyojanauhojen  laadunvalvonnan tarkoituksena  on  varmistaa, että ojituk
-sessa  käytetään  vain  laatuvaatimukset täyttävää, suunnitelman mukaista 

ojanauhaa. Laadunvalvonta sisältää kaksi päävaihetta. Nauhan tyyppitar-
kastuksessa tutkitaan, täyttääkö nauha kaikilta osiltaan taulukossa  2  esite-
tyt laatuvaatimukset. Hankekohtaisessa laadunvalvonnassa varmistetaan, 
että työmaalle toimitettu tuote  on tyyppitarkastettu  ja  täyttää asetetut laatu-
vaatimukset jokaisen toimituserän osalta. 

Nauhan tyyppitarkastus tehdään riittävän aikaisin ennen ojituksen aloitta-
mista, jotta tulosten perusteella voidaan valita kohteeseen parhaiten sovel-
tuva pystyojanauhatyyppi. Tyyppitarkastukseen liittyvät testaukset tekee ra-
kennuttajan hyväksymä puolueeton tutkimuslaitos, joka myös ottaa tarvitta-
vat nauhanäytteet maahantuojan  tai urakoitsijan  varastosta. 
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OMINAISUUS SYMBOLI YKSIKKÖ VAADITTU  MM)  K0KEIDE 	TEKEMIN14  
JA  UJK21) 

harikekohtai- 
välthn-  tyyppi- 	nen  laadun- 

keskiarvo mäisarvo  tarkastus va.lvonta 

Ojansuha  
1 	Massa M0  g/rn  Dim. nim. -l0% 10 3.N 
2 	Leveys  B min  niin. rLiin. -5% 10 3•N 
3 	Paksuus 	(20 kPa) T 20  min  niin. nizn.-lO% ^  10 5N 
4 	Paksuus 	(125  kpa, 	30 d) T 125  mm O,7T20  O,7T20  3 2 	el 
5 	Kokoonpuristuxna(125 kPa) iT125 ,30 min/30d  <0,05 <0,1 3 2 	el  

välillä  30d  -  60 d 
6 	Vetolujuus  (kuiva  -  k)  ui  kM  1,0 0,9 5 2 	el 
7 	Vetolujuus 	(märkä 	m) u2  kN  1,0 0,9 5 
8 	Murtovenymä  (k)  'ui  15 	(30)l 15 5 2 	el 
9 	MurtOvenymä  (in) 'u2 15 	(30) 1  15 5 
10 Vetolujuus taivutettuna kM  2,0 1,8 2 1 	el 

(in) 

Suodatin  
11  Paksuus 	(4 	kPa) T mm nim. nlin. -l0% 5 10 5N 
12  Vetolujuus pitkitt. 	(in) u3  kN/m  3,0 3,0 5 
13  Vetolujuus poikitt. 	(in) u4  kN/m  3,0 3,0 5 2 	el 
14  Murtovenymä pitkitt. 	(in) 'u3 15 	(30) 1  15 5 
15  Murtovenymä poikitt. 	(in) 'u4 15 	(30) 1  15 5 2 	el 
16  Sauznan vetolujuus kN/m  1,5 1,5 5 2 	el  

poikitt. 	(in) 
17  Saumall. 	suodattimen  'uS  10 10 5 2 	el  

poikitt. 	ja  leikkaus- 
inurtovenymä 	)m)  

Veden johtokyky  
T 	20 	°C, 	125  kPa  
18 	I 	0,33 	(h 	100 	min) 0w1  mi/s  10 8 3 
19 	I 	0,67 	(h  - 	200 mm) 0w2  mi/s  10 8 3  

Suodattimen  veden- 

läpäisevyys,  T 	20 °C 
20 	k, 	ih -  30 min k 1  mini's  SOkinaa  0,10 3 
21 k, 	ih 	50 mm k 2  mm/s SOkmaa  0,10 3 
22  perinittiivisyys,  l  i/s  0 0050 0,0050 3 

V 	10  mm/s  

Suodattimen maa-aineksen  
pidätyskyky  
23  Tehokas huokoskoko  090(0w) min 090 	< 	0,15 	)2, 3-4 2 	el 
24  Tehokas huokoskoko  0 95  1515 090 	< 	0,15 	ja 3  3-4 

0 90  < d85maa ) 

_____________________________ ________ _______  0 90 	<(1,5 	- ?B)dsa  )4  

niin. nirreilisarvo, hankekuhtaisessa laadurivaivorurassa vertailuarvona  on  
tyyppitarkastuksen rrn.ikairten  arvo  tai nhrlellisaxvo 

N 	näytteiden  iukimärä  

el  kokeet  teään  vain,  kun  ojanauhan  laadun arvioidaan  huaittavasti JJc-
keavan tyyppitarkastuicsen irukaisesta  laadusta 

kun pystyoja  on  alttiina ritintisei1e  
2  sucxEtuste)qrisesti tavarmireisissa irtsalajeissa 

sucniatustekoisesti  vaikeissa silttinaalajeissa  
)4  suoatuste)a.i.sesti  vaikeissa inealajeissa: 1A}u.rrrtakeski-  ja  karkeat  siltti-

rnaalajit 

Taulukko  2:  Pystyojanauhojen  laatuvaatimukset (TIEL  3200057)  
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ASENNUSKONEET  JA RAKENTAMSTEKNI IKKA 

3  ASENNUSKONEET  JA  RAKENTAMISTEKNIIKKA 

 3.1  Asennuskoneet  ja  asennusteknlikka  

Suomessa käytetään nauhapystyojien asentamiseen tavallisesti tähän tar -
koitukseen muunneltua paalutuskalustoa  ja  joissakin tapauksissa erityisesti 
tähän tarkoitukseen rakennettua kalustoa. Asennuskoneen rakenne  on  esi-
tetty kuvassa  4  ja asennusteknhikka  kuvassa  5.  Tavanomaisella Suomessa 
käytettävällä kalustolla pystyojien pituus  on  yleensä enintään  20  metriä. 

ASENNUSI<ONE 	 NAUHAN OHJAUS 

YLE  M P 
 OHJAUSRULLA 

NAU HAOJAN  I I<ULKUSUUNNAT 	 KUL<URATA - 

NAUHARULLA 	 NAUHARULLA,7 	SUOJAPUTKI  

L 	1. 	L 	L 

L 	L 	L 

L 	L 	L 	L  

ALEMPI  
OHJAUSRULLA 

NAUHAOJA 

-  RULLAT  

Li  

Kuva  4:  Nauhapystyojien asennuskone 



Nauhapystyojltu. 	 15 

ASENNUSKONEET  JA RAKENTAMISTEKNIIKKA 

SUOJAPUTKI  PAINETAAN 	SUOJAPUTKI NOSTET.AAN  
MAAHAN 	 YLÖS  

1.  
OJ  ANAU  HA 

AN  KKU  R  ILE  V Y  

Kuva  5: Nauhapystyojien asennus 

Asennettaessa nauhapystyojia voimajohtolinjojen  tms. läheisyydessä nou-
datetaan  ko.  linjoja koskevia turvaetäisyyksiä. 

Pystyojanauha  syötetään yleensä  rullien  ohjaamana yläkautta suojaput
-keen  (kuva  4),  mikä painetaan nykyään tavallisesti hydraulisesti maahan 

 (kuva  5). Suojaputket  ovat tavallisesti suorakaiteen  tai vinoneliön  muotoisia 
 (kuva  6).  Maan tunkeutuminen suojaputkeen asennuksen yhteydessä este-

tään tavallisesti ankkurilevyn  tai ankkuritangon  avulla  (kuva  7).  Erilaisten 
ankkurilevyjen  ja -tankojen  päätarkoituksena  on  kuitenkin kiinnittää pysty-
ojanauha haluttuun asennussyvyyteen. 
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Kuva  6:  Tyypillisiä suoja putken poikkileikkauksia 

Suojaputken poikkileikkausala  ja ankkurilevyn  pinta-ala pyritään minimoi-
maan maapohjan häiriintymisen takia. Muotoilemalla suojaputken alapäätä 
sopivasti  (kuva  7)  voidaan myös toisaalta vähentää maapohjan häiriintymis

-tä  ja  toisaalta varmistaa ankkurin pysyvyyttä halutussa syvyydessä. Ankku-
roinnin kannalta vaikeissa pohjasuhteissa voidaan ankkurilevyjä vähän suu-
rentaa  tai  kokeilla kiinnittymistä erilaisilla ankkureilla ja/tai työtavoilla. 

Pystyojanauhat  kiinnitetään ankkuriin nitomalla tms. helpolla  ja  nopealla ta-
valla. Ojanauhan kiinnityksen tulee kestää  1 kN:n (100 kp:n)  lyhytaikainen 
vetovoima irtoamatta (sama kuin ojanauhan vetolujuus). 

Pystyojanauhaa  voidaan myös jatkaa, jolloin jatkoksen tulee vastata mah-
dollisimman hyvin toiminnaltaan jatkamatonta nauhaa. Suositeltava jatkok

-sen  tekotapa  on  asentaa nautiarullan loppupää uuden  rullan  sisään noin 
 200  mm:n matkalta mieluiten leikkaamatta suodatinta sivulta auki. Kiinnitys 

voidaan tehdä niittaamalla tasaisesti  koko limitysalalta ja  lisäksi tiivistäen 
suodattimen leikattu reuna tiheällä niittauksella. Niittauskoneen  tehon  tulee 
olla sopiva siten, että  flutit  eivät purista ydinosaa kokoon (Komulainen & 
Rathmayer  1992). 
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Kuva  7:  Erilaisia pystyojanauhan ankkureita 



18 
	 Nauhapystyojitus 

ASENNUSKONEET  JA RAKENTAMISTEKNIIKKA  

Asennettu nauha leikataan poikki noin  0.2  metriä työskentelytason yläpuo-
lelta, kuitenkin siten, että nauha ulottuu ojituskerrokseen.  

3.2  Pystyojitusal ueen rakennekerrokset  ja  ku ivatus 

Periaatekuva pystyojitusalueen rakennekerroksista  on  esitetty kuvassa  8.  

Työt aloitetaan poistamalla maan pinnalta humusmaakerros. Maapohjaa 
leikataan tämän jälkeen suunnitelmissa osoitettuun syvyyteen. 

Suunnitelmissa osoitettu syvyys mitoitetaan siten, että lopullisen painuneen 
rakenteen kerrospaksuus  on  (laskelmiin liittyvä epävarmuus huomioon ot-
taen) vähintään suunnitellun, kantavuus-  ja routamitoitukseen  perustuneen 
rakennekerrospaksuuden mukainen. Pehmeillä savikoilla humusmaaker-
roksen poisto  on  yleensä riittävä, koska painuneet pengermassat toimivat 
jossakin määrin lopullisen rakenteen rakennekerroksina. 

Leikkauspohjalle  asennetaan suodatinkangas  (kl IL..Ill  riippuen ojitusker-
roksen materiaalista  ja arvioiduista painumista), ja  tämän päälle rakenne-
taan ojituskerros, mikä toimii samalla pystyojituskoneen alustana. Ojitusker-
roksen paksuus  on 0.3. ..0.6  metriä riippuen maapohjan pehmeydestä  ja ar-
vioiduista painumista. TYLT:ssä oletusarvo  on 0.5  metriä. 

Ojituskerroksen materlaalina  voidaan käyttää jakavan soraa  tai suodatin
-kerroksen hiekkaa  (d 10  > 0.074 mm).  Materiaali valitaan siten, että  se on 

pystyojituskaluston suojaputkella läpäistävissä. 

Ojituskerroksen  materiaalina voidaan käyttää myös kalliomursketta KaM  4 - 
50 mm (hienoaines  seulotaan pois), jolloin suodatinkankaan käyttöluokka 

 on Ill. 

Jos maapohja on  hyvin pehmeää  ja painumat  arvioidaan suuriksi, penke-
reen toimintaa  ja painumien  tasaisuutta voidaan varmistaa asentamalla oji-
tuskerroksen yläosaan geolujite. Pystyojat rakennetaan ennen geolujitteen 
levitystä. Geolujitteen tehtävänä  on tasata pohjamaan  ja pengermateriaalin 
epähomogeenisuudesta  sekä pengerrysvaiheesta aiheutuvia epätasaisia 
painumia  ja  estää pengerrysvaiheessa varmuuskertoimen paikallisesta  tai 

 tilapäisestä alentumisesta aiheutuvia plastisia siirtymiä. 

Ojituskerrokseen suotautuvat  vedet johdetaan tien poikkisuunnassa vasta-
pengeralueen ulkopuolelle kuvassa  8  esitettyjen hiekkasalaojien avulla. 
Hiekkasalaojat (poikkileikkauspinta-ala  0.2.. .0.5 m 2)  rakennetaan vastapen-
kereiden  alle  tien pituussuunnassa noin  20  metrin välein  ja kallistetaan  vas-
tapengeralueen  ulkopuolella oleviin purkuojiin päin. Hiekkasalaojien  maten-
aalina  käytetään suodatinhiekkaa  tai ojituskerroksen  materiaalia, jolloin  sa-
laojat  tulee ympäröidä suodatinkankaalla.  

Jos  odotettavissa olevat painumat ovat suuria, ojituskerroksen kuivatus var-
mistetaan ojituskerroksen alaosaan rakennettujen muovisalaojien avulla. 
Salaojat rakennetaan tien pituussuuntaan  ja  varmistetaan muutamilla poi-
kittaisilla yhteyksillä. Salaojien purku järjestetään maastollisesti alimpaan 
kohtaan vastapengeralueen ulkopuolelle siten, että kuivatus toimii pystyoja-
kentän painumisen aikana. Vastapengeralueen kohdalla muovisalaoja ym-
päröidään  em. hiekkasalaojalla. 



Nauhapyityojttu. 	 19  

ASENNUSKONEET  JA  RAKENTAMISTEKNI IKKA  

ankopainumamittarit 

Esimurskottu Louhe  
0-250mm 	Py.H1 	 PyH2 

- 	- 	—Suodatinkangas, käyttöluokka  2 -- 

\_Ojituskerros  h: 300 mm 
Rakeisuus kts. työsetitys 

Sivuojo ytipengertämiSen jäLkeen  

p oja  koUlstetaan poikittoislin  ojiin  

L 

1:40 
:4 

E 	\Suodatinhiekkakerros 
20  metrin välein  1  metrin  Leveydettä  

LEIKKAUS  A-A 

1Mm 

Suodatinhikka 

__ __  E 
,,  J  

Kuva  8:  Penaatekuva pystyojitusa/ueen rakennekerroksista 
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Ojituskerroksen  päälle rakennetaan painuma-aikainen penger kitkamaasta, 
murskeesta  tai pienlouheesta (lohkarekoko < 300 mm).  

Tapauskohtaisesti  ja  erityisesti  jos painumat  arvioidaan pieniksi kannattaa 
painuma-aikainen penger rakentaa valmiiksi tien jakavan kerroksen vaati-
musten mukaan niiltä osin joissa  se  toimii tien lopullisena rakenteena. 

Vastapenkereet  rakennetaan suunnitelmien mukaan siten, ettei suunnitel-
missa esitettyä painuma-aikaisen penkereen  ja vastapenkereen  välistä  kor-
keuseroa ylitetä. 

Painuma-aikaisen penkereen  ja vastapenkereen  väliin ei rakenneta työnai-
kaisia kuivatusojia vaan valuvedet hoidetaan vastapenkereen kallistuksilla 
vastapengeralueen ulkopuolella sijaitseviin ojiin. Näiden ojierl sijainti  ja  sy-
vyys tulee ottaa huomioon pystyojituskentän suunnittelussa. 

Painuma-ajan loputtua ylipenger puretaan  ja  tien rakennekerrokset raken-
netaan suunnitelmien mukaisesti. Vastapenkereet puretaan suunnitelmas-
sa esitetyllä tavalla  tai vastapengeralue  muotoillaan tarvittaessa maastoon 
sopivaksi.  Tien  lopullisten sivuojien sijainti  ja  syvyys tulee ottaa huomioon 
pystyojituksen mitoituksessa  ja pystyojakentän  suunnittelussa.  

Jos pystyojitus  tehdään talviolosuhteissa,  on  huolehdittava, ettei hiekan 
joukossa ole  lunta  tai  jäätä sekä että suodatin  ja ojat  eivät ole jäässä, kun 
penger rakennetaan pystyojituksen päälle. 
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4  MAASTO-  JA  LABORATORIOTUTKIMUKSET 

 4.1  Tutkimusten tarkoitus  ja  menetelmät 
Maasto-  ja laboratoriotutkimusten  tarkoituksena  on  selvittää tarpeelliset läh-
tötiedot pystyojakentän suunnittelua varten (Rathmayer  1986, Holtz et al 
1991): 

(1) Maan kerrosrakenne  ja maakerrosten  paksuus.  

(2) Pohjavedenpinnan  taso  ja vaihtelurajat.  
(3) Huokosveden ylipaineen purkautumisreitit kokoonpuristuvista  kerrok- 

sista  ja huokosylipaineen purkureunat (kuva  9). 

a) Homo  geeninen 	 b)  KerrokseLlinen 

PR  
./ \  

ttt/\tft 	TT/\1T 
-  

OPP 	 . 
-  

PR..- 

/ Pystyoja 	 /  

Kuva  9: Huokosveden ylipaineen purkautumisreitit pystyojitetuista 
kokoonpuristuvista  kerroksista  
a) Homo geeninen, b) kerroksellinen maapohja. PR purkureuna, OPR  osit-
tainen purkureuna, kun Iinssitpyslyojien kohdilla.  

(4) Kokoonpuristuvien maakerrosten jännityshistoria (esikuormitus  a 3  
ylikonsolidoitumisaste  OCR). 

(5) Kokoonpunstuvien maakerrosten  lujuus-  ja painumaparametrit  (sul-
jettu leikkauslujuus  s,  primaarisen  sekä sekundaarisen konsolidaa-
tiopainuman parametrit).  

(6) Kokoonpuristuvien maakerrosten konsolidaatio-  ja vedenläpäisevyys
-ominaisuudet sekä pysty- että vaakasuunnissa.  

(7) Häiriintymisen  vaikutus konsolidaatio-  ja vedenläpäisevyysominai- 
suuksiin  sekä leikkauslujuuteen  (kuva  10)  tarvittaessa. Näillä lähtö- 
tiedoilla pyritään kuvaamaan pystyojien asennuksen vaikutuksia  pys-
tyojakentän  toimintaan. 
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Kuva  10:  Esikuormituksen  ja  häiriintymisen  vaikutus konsolidaatiokertoimeen. 

Lisäksi,  jos ojapituudet  ovat hyvin suuria, saattaa olla tarpeellista varmistaa 
laboratoriossa ojien purkukapasiteetti  q  vaakasuoran maanpaineen  ja  ajan 
funktiona. 

Edelläolevasta  listasta selvitetään kohdat  (1)  ja  (3)  yleensä kairauksin,  (2) 
 pohjavesiputkilla  tai  huokospainemittauksilla  ja  kohdat  (4)...(7)  laboratorio- 

ja  tarvittaessa  in situ -mittauksin.  Jos  pystyojituskohde  on  laaja, kentän tule-
vaa toimintaa saattaa olla aiheellista varmistaa etukäteen rakennetun  ins

-trumentoidun koepenkereen  avulla (taulukko  3),  jolloin kohdat  (4)...(7)  voi-
daan tarkistaa yhdessä  em.  tutkimusten kanssa koepenkereen seuranta-
mittauksista tehdyn tulkinnan avulla  (Holtz et al 1991,  Leroueil  et al 1990).  
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Taulukossa  3 on  esitetty suositus perustutkimusten lisäksi tehtävistä tutki-
muksista. Suosituksessa esitettyjen  in  sitututkimusten  teko edellyttää suun-
nittelijan harkintaa, koska  ko.  kokeiden käytöstä suomalaisissa pohjasuh-
teissa tarvitaan tällä hetkellä vielä lisää käytännön kokemuksia (luku  4.4).  

Painumattomiin  rakenteisiin (esim. paalutus, syvästabilointi) liittyvät pysty-
ojakentän  osat  ovat teknisesti vaativia kohteita. 

Taulukko  3:  Suositus  pystyojakenttien  toiminnan ennustettavuuden 
parantamiseksi. Tutkimusta  vat perustutkimusten (kairaukset, 
häirllntymättömät  näytteet) lisäksi.  

Painuva  kerrostuma  

Pienet  ja/tai 
	homogeeninen 	kerroksellinen  

helpot kohteet 	Ch  (laboratorio) 	 Ch  (laboratorio) 
dissipaatiokokeet  

Ch  (laboratorio) 	kh  (in situ)  +  
M  (laboratorio) 

dissipaatiokokeet 	dissipaatiokokeet  

Suuret  ja/tai 
 vaikeat kohteet 

kh  (in situ)  + 	kh  (in situ)  +  

M  (laboratorio) 	M  (laboratorio) 

dissipaatiokokeet 	dissipaatiokokeet 

koepenger,  tapaus- 	koepenger 
kohtaisesti  

Ch 	vaakasuora konsolidaatiokerroin 
kh 	vaakasuora vedenläpäisevyyskerroin  
M 	kokoonpuristuvuusmoduuli (pystysuunnassa) 
Dissipaatiokokeet: Huokospainesondi  tai  CPTu-Relax  (luku  4.4). 

4.2  Kairaukset 

Tavallisimmat, pystyojituskohdetta  suunniteltaessa käytetyt kairaukset ovat 
seuraavat: 

- 	Painokairaukset 
- 	Siipikairaukset 
- 	Mäntäkairaukset (häiriintymättömien  näytteiden ottoon) 
- 	CPTu-kairaukset  

Näistä CPTu-kairauksilla voidaan korvata  tai  täydentää painokairauksia. 
CPTu-kairausten käyttö  on  erityisen suositeltavaa kerroksellisessa maa-
perässä huokosylipaineen purkautumisreittien määritystä varten. 
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Kairausten  yhteydessä  on  tärkeää asentaa pohjavesiputkia kohteen eri 
osiin. Asentamisen yhteydessä otetaan tavallisesti myös maanäytteet vettä 
johtavista kerroksista laboratoriotutkimuksia varten. 

Vaativissa  kohteissa tarvitaan myös huokospainemittauksia.  

4.3  Laboratoriotutk,mukset 

Tavallisimmat  laboratoriotutkimukset ovat seuraavat: 

- 	Indeksiominaisuuksien määritys: 
- - 	tilavuuspaino,  vesipitoisuus, hienousluku, kartiolujuus 
- - 	rakeisuus, humuspitoisuus 
- - 	juoksuraja, plastisuusraja 

- 	Ödometrikokeet: 
- - 	portaittaiset standardikokeet  (24 h)  
- - 	CRS -kokeet  (constant rate of strain) 

CRS-kokeita käytettäessä konsolidaatiojännitys redusoidaan tielaitoksen 
hyväksymällä tavalla. Suositeltava tapa varmistaa redusoinnin oikeellisuus 

 on  tehdä muutamia rinnakkaisia kokeita portaittaisina standardikokeina. 

Sekundaaripainuman parametrien määrittämiseksi painuvista  kerroksista 
 on  aiheellista tehdä myös muutamia pitkäaikaisia  (>1.. .3  vrk) portaittaisia 

ödometrikokeita.  

Vaakasuora konsolidaatiokerroin  Ch  määritetään  tavallisesti ns. vaakasuun-
taisella ödometrikokeella. Koetyypin  ja  -tavan tulee tällöin olla samanlainen 
kuin pystykokeessa, jotta tulosten vertailu  ja  tulkinta olisi mielekästä. 
Vaakasuora konsolidaatiokerroin voidaan määrittää myös kolmiakseliko-
keella. 

Pysty-  ja vaakasuuntainen vedenläpäisevyyskerroin  lasketaan pysty-  ja 
vaakanäytteistä  tehtyjen ödometrikokeiden tuloksista seuraavien kaavojen 
avulla (katso myös kaava  5.5): 

c,  = kM/y, 	k= c -y/M 	 (4.1) 

Ch  =  kh Mh / iV 	kh =  Ch 	/ Mh 	 (4.2) 

 veden tilavuuspaino  

c,  ,  Ch  konsolidaatiokerroin  pysty-  ja vaakasuunnassa  

k  ,  kh  vedenläpäisevyyskerroin pysty-  ja vaakasuunnassa  
M  , Mh  kokoonpuristuvuusmoduuli  pysty-  ja vaakasuunnassa 

Saven lujittumiskokeet (suijetun leikkauslujuuden  kasvu) tehdään usein  kar-
tiokokeina ödometrissa konsolidoiduista nnnakkaisista näytteistä  (Tanska 

 1993),  kolmiakselikokeina  tai  leikkauskokeina (Leroueil  et al 1990).  
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4.4 In situ-kokeet  

Pystyojakenttien  suunnittelussa  on in situ-kokeiden pääasiallisena tarkoi-
tuksena saada aikaan mandollisimman luotettavia vaakasuoran  veden-
läpäisevyyskertoimen  k1,  ja vaakasuoran konsolidaatiokertoimen  c  arvoja 

 koko painuvasta makrostruktuurista.  Tällä hetkellä Suomessa kaytettyjä 
 in situ-kokeita ovat vedenläpäisevyys-  ja dissipaatiokokeet,  jotka tarvitsevat 

kuitenkin rinnalleen näytteenottoa  ja laboratoriotutkimuksia.  

(1) Vedenläpäisevyyskokeet (piezometers) (k 11 :n määritys): 

Vakiopainekokeet 
Muuttuvapainekokeet  

(2) Dissipaatiokokeet (ch:n  määritys): 

Huokospainekairaus 
CPTu-  Relax-kokeet 

Puristinkairaus huokospainemittauksella,  joka tehdään pysäyt-
tämällä kaira koesyvyyteen  ja  mittaamalla huokospaineen  pie-
neneminen  

Lisäksi kansainvälisessä käytössä  on  erityisesti tutkimustarkoituksia varten 
 mm. itseporaavia vedenläpäisevyyskojeita (self-boring permeameters)  ja  it-

seporaavia pressometreja (self-boring pressu  remeters). 

ln  situ-kokeiden käytöstä suomalaisissa oloissa tarvitaan lisää tutkimuksia. 
Koepenkereiden  yhteydessä tarvittavista  in situ-mittauksista  ja  mittaustulos-
ten tulkinnasta ovat ohjeita esittäneet  mm. Leroueil et al 1990  ja  Holtz et al 
1991. 



26 
	

Nauhapystyojitus 

PYSTYOJAKENTAN  SUUNNITTELU  

5  PYSTYOJAKENTAN  SUUNNITTELU 

 5.1  Yleistä  
Pystyojakentän  suunnittelu aloitetaan suunnittelukohteen pohja-  ja labora-
toriotutkimusten inventoinnilla ja laskentapoikkileikkausten  valinnalla.  Las-
kentapoikkileikkauksen materiaaliparametrit  (luku  4)  kootaan yhteen  ja  ha-
vainnollistetaan graafisesti  (katso esim. RIL Geomekanlikka  I s. 211) ker-
rosrajojen  ja  eri kerrosten laskentaparametrien valintaa varten. 

Seuraavaksi selvitetään maapohjan ominaisuuksien vaikutus pystyojanau
-hojen  valintaan (luku  2)  ja  nauhojen asennuksen aiheuttamat ehdot mitoi

-tu ksel  le: 

- 	Suojaputkelle  ja ankkurilevylle  suositellaan maksimikoko maapohjan 
häiriintymisen  pienentämiseksi. 

- 	Suojaputken tärytystä  ei sallita asennusvaiheessa. 

- 	Häiriintyneen  vyöhykkeen laajuus arvioidaan mitoituslaskelmia varten 
(luku  5.7.4). 

- 	Selvitetään kaluston mandollisesti aiheuttamat erityisehdot pystyoja- 
nauhojen sijoitukselle (neliö-/kolmioverkko). 

Pystyojaväli  ja esikuormituksen  suuruus sekä vastapenkereiden leveys  ja 
 korkeus mitoitetaan kivuissa  5.3.. .5.8  esitettyjen ohjeiden  ja  luvun  9 mitoi-

tusesimerkin  mukaisesti: 

- 	Käytettävissä oleva esikuormitusaika tulee selvittää  ja  varmistaa hy- 
vissä ajoin ennen mitoituslaskelmia. 

- 	Vastapenkereille  käytettävissä oleva tila  ja ko.  tilaan kohdistuvat ra- 
joitukset sekä penger-  ja vastapengermassojen  saatavuus  ja  mate-
riaalivaatimukset  vaikuttavat sekä pystyojitusvaihtoehdon valintaan 
että myös mitoitukseen. 

- 	Pystyojakentän liittyessä painumattomiin  rakenteisiin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota mitoitukseen  ja  erityisesti jälkipainumien arviointiin. 

- 	Keskimääräiseksi konsolidaatioasteeksi  pyritään saamaan vähintään  
U = 75.. .90 %  jokaisessa kuormitusportaassa.  

5.2  Mitoituksen  teoreettiset perusteet 

Vedellä kyllästynyttä maakerrosta koskevat konsolidaatiomallit perustuvat 
seuraaviin yleisiin lähtökohtiin:  

(1) Maa-alkion tasapainoyhtälöt  
(2) Muodonmuutosten yhteensopivuusehdot (kompatibiliteetti)  

(3) Huokosveden  ja raerungon  yhteistoiminta  

(4) Massan  säilyminen  
(5) Huokosveden tilasuhteet  
(6) Huokosveden  dynaaminen tasapaino 

Lisäksi tarvitaan:  
(7) Raerungon  jännitys-muodonmuutossuhde 
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Kohdat  (1)  ja  (2)  ovat kontinuumimekaniikan yleisiä lähtökohtia. Kohta  (3) 
on  tehokkaiden jännitysten periaate. 

= 	'+u 	 (5.1) 

kokonaisjännitys  
tehokas jännitys  

u 	huokosvedenpaine  

Kohta  (4)  kuvaa  veden  virtauksen jatkuvuutta (jatkuvuusyhtälö). Kohta  (5) 
on vuorosuhde huokosveden tiheyden,  paineen  ja  lämpötilan välillä. Koh-
dan  (6)  yleinen formulointi tunnetaan epälineaarisina Navier-Stokesin lii-
keyhtälöinä (Newtonin  2. liikelaki).  Käytännöllisen ratkaisun kohdalle  (6) on 

 esittänyt  Darcy. 

Darcyn  laki:  v = k  i 	 (5.2) 

v 	veden  nopeus  
k 	vedenläpäisevyyskerroin  

hydraulinen gradientti 

Darcyn  lain soveltuvuusalueeksi on luonnontilaisilla pehmeillä savilla  esitet-
ty gradienttiväliä  O.1...50 (Holtz et al 1991).  Pienemmän gradientin käsitte-
lyä varten  on ratkaisuiksi  esitetty ns. kynnysgradienttia (Tsytovich  1976)  ja 
eksponentiaalista  muotoa (Hansbo  1993). 

Raerungon  jännitys-muodonmuutossuhde (kohta  (7))  otaksutaan useimmis-
sa konsolidaatioteorioissa lineaariseksi. 

= Ec 	 (5.3) 

raerungon  tehokas jännitys  
c 	muodonmuutos  
E 	kimmomoduuli tai muodonmuutosmoduuli 

E  esitetään käytännöllisissä laskelmissa usein kokoonpuristuvuusmoduulin 
 M  avulla. Kokoonpuristuvuusmoduuli määritetään laboratoriossa ödometri-

kokeilla. 
Käytännölliset, sekä yleiset että myös pystyojitukseen liittyvät konsolidaa-
tioratkaisut ovat perustuneet kohtien  (6)  ja  (7) linearisointeihin. Epälineaari-
set  ratkaisut, jotka ovat vahvasti kehittymässä, muodostetaan numeerisiin 
menetelmiin perustuvien tietokoneohjelmien avulla. 

Pystyojateoriat  perustuvat edellä kohtien  (1)...(7)  avulla muodostettuihin dif-
ferentiaaliyhtälöihin  ja  niiden ratkaisuihin: 

!.= Ch('t 
	

r 
	 (5.4a) 

Yhtälöiden lineaaarisuudesta  johtuen superpositioperlaate  on  voimassa  ja 
pystysuuntaisen  virtauksen vaikutus normaalitapauksessa vähäinen, jolloin 
voidaan keskittyä pelkästään radiaaliseen konsolidaatioon: 

( 	_+__y"\ 
r 	2) 

(5.4b) 
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u 	huokosylipaine 
t 	aika kuormituksen alusta  
r 	radiaalinen  etäisyys keskiakselilta  
z 	syvyys 

= khM/?w 	 (5.5) 

Ch 	vaakasuora konsolidaatiokerroin 
konsolidaatiokerroin pystysuunnassa  

k1, 	vaakasuora vedenläpäisevyyskerroin  
M 	kokoonpuristuvuusmoduuli  ko. jännitysalueella 

Kokoonpuristuvuusmoduuli  M määritetään  pystysuoraan kuormitetusta ädo-
metrikokeesta  ja  Ch  vaakasuoraan kuormitetusta ödometrikokeesta  tai 
kenttäkokeista.  

Yhtälö  on  mandollista ratkaista suoraan kahta erilaista reunaehtotyyppiä 
käyttäen: 

- 	Equal strain:  Maapohjan painuma  on  sama ojien kohdalla  ja  niiden 
väkssä - pystypaine  maan pinnalla  on  epätasainen  (kuva  11). 

Free strain: Pengerkuormasta  aiheutuva pystypaine maan pinnalla 
 on  tasainen - maapohjan painuma  on  epätasainen  (kuva  11). 

al  

/ 	.- 

/  A 	 5- 

Reaktiopaine  z  Painuma 

Equal strain 
	 Free strain  

Reunaehto 
	 Reunaehto 

Painuma  s  ja  pysty muodon- 	Pystypaine  p  
muutos pinnalla  A on  vokio 

	pinnalla  A on  vakio  

Kuva  11: a) Equal strain:  Muodonmuutos  on  vakio,  b) Free strain:  Pystypaine  on 
 va klo.  
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Differentiaaliyhtälän  ratkaisuja ovat esittäneet  

- 	Rendulic  1936, equal strain,  
- 	Kjellman  1937, equal strain,  
- 	Barron 1948, equal strain, free strain  

Erilaiset  equal strain-ratkaisut antavat riittävällä tarkkuudella saman tulok-
sen.  Barronin  free strain  ratkaisu  (Vesala  1990, Holtz et al 1991)  tulee ky-
symykseen  suuriläpimittaisilla hiekkapystyojilla. Nauhapystyojia mitoitetta-
essa  ratkaisut ovat niin lähellä toisiaan, että käytetään mieluummin muodol-
lisesti huomattavasti yksinkertaisempaa  equal strain  ratkaisua.  

5.3 Pystyojavälin mitoitus 

Pystyojan vaikutusalueen  halkaisija  D  (kuva  12)  lasketaan seuraavasta  yh-
tälöstä (Hansbo  1981): 

U 	=  1  -exp(-8TIF(n)) 	 (5.6)  

Th = ch t/D 
F(n) = ln  (n)  -  0.75 

n  =  Did 

U 	keskimääräinen tarvittava  konsolidaatioaste  
T 	aikatekijä  
t 	aika kuormituksen alusta,  esikuormitusaika  
D 	pystyojan vaikutusalueen  halkaisija  
d 	pystyojan ekvivalenttihalkaisija  

Taso  kuva  
0 0 0 

lo o 0 

to 0 0 
0  

________________ 	 0 0 0  

Kuivotus  kerros  
F 	F/•'  /  

I ;  

_  L1 II 	 I 
II 	 I 
II 	 I 

I'll 	 I 

II 	 I 
ii 	 i2 
I, 	 I 
if 	 Ojaväti  
I, 	 I 
II 	 I 
II I i 	I 	____________________ 

- 	
Kuivo'uskerros  

Leikkaus  I  

Kuva  12:  Pystyoja  välin mitoituksessa  käytetyt merkinnät. 
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Pystyojan ekvivalenttihalkaisija  voidaan määrittää seuraavasti: 

 d = 2(b+t)/it 

b 	ojanauhan  leveys  
t 	ojanauhan  paksuus 

Pystyojaväli  (a) määritetään pystyojan vaikutusalueen halkaisijan D  avulla 
nelikulmioverkoille  ja kolmioverkoille  kuvan  13  avulla.  

a)
 Pysty aja  

__-Pystyojan 
- 	vaikutusatue  

I a I 

a 
E 

b) a  

Kuva  13: Pystyojan vaikutusalueen haIkaisija D pystyoja  välin  a  funktiona 
 a) nelikulmioverkossa, b) kolmioverkossa. 

Huokosylipaine  u  ojien keskellä lasketaan seuraavasti:  

u 	= u0  exp (  -8  Th  /  F (n)) 	 (5.7) 

F (n) = ln (n) - 0.5 

=  y H 	(NK-savet) 
penkereen tilavuuspaino  

H 	penkereen  korkeus 
Kaavaa voidaan käyttää seurattaessa huokosylipaineen pienenemistä  oja- 
verkon keskellä. 
Ojien asentamisen yhteydessä tapahtuva maapohjan häiriintymisen vaiku-
tus voidaan yhtälässä  (5.6)  ottaa huomioon muuttamalla termiä F(n) seu-
raavaksi (Hansbo  1981): 

F(n) = ln (nls) +  (kh  1k')  ln (s) - 0.75 	 (5.8) 

s 	= d5Id 

d 	häiriintyneen  alueen halkaisija  
k' 	häiriintyneen  alueen vaakasuora vedenläpäisevyyskerroin 

Pystyojaväli  voidaan mitoittaa myös kuvassa  14  esitetyn nomogrammin 
avulla (Hansbo  1990). 
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Aika (kk) 

:: 	 _  

18 
 -[- 

o 	0.5 	 1.0 	 1.5  f(v) 

D(m) 
 4 

3 

2 

1 

0 	 -  
o 	1 	 2 	 3fch(m2) 

IIIuIIIIuuuINu 
IIIIIIIIUJAII 
IUHh1.I!ii 
IIIP!iiI 
II!j•'IIIi  
bi-uIIuIIui rii"u"l'uuu, 
UlIlIUlULIlU  

Kuva  14:  Pystyoja  välin  mitoitusnomogrammi (Hansbo  1990). s =2  (häiriintyneen 
 alueen halkaisija  on 2  kertaa pystyojan ekvivalenttihalkaisija), kh /  k' =2  

(häiriintyneen  alueen vedenläpäisevyyskerroin  k' on  puolet häiriintymät-
tämän maan vedenläpäisevyyskertoimesta  kr,,).  
Esimerkki:  U  =  90%, t  =  18  kk =  f  =  0.65  

ch_-O.8m2/a=fch=O.52=D_-1.2m(d=O.O66m) 
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Pystyojien virtausvastuksen  vaikutus voidaan erittäin syvissä kohteissa 
 (>20 m)  ottaa myös huomioon yhtälössä  (5.6).  Termi F(n) muuttuu tällöin 

seuraavaksi (Hansbo  1981): 

F(n) = ln (n/s) +  (kh  /k') In (s) -0.75 +  it z (2 I - z)  kh  /q 	 (5.9) 

pystyojan  tehokas pituus 
=  112  ojan alapää vettä johtavassa kerroksessa  

I 	= L  ojan alapää vettä huonosti läpäisevässä kerroksessa  
L 	pystyojitussyvyys 

z 	syvyys savikerroksen yläpinnasta 
pystyojan virtauskapasiteetti pystysuunnassa gradientilla  =1 

 muuttuu sivupaineen (syvyyden) mukaan.  

5.4  Esikuormituksen mitoitus 

Esikuormituksen  käytön tarkoituksena  on  saada aikaan hyvä tekninen  ja  ta-
loudellinen ratkaisu, kun muuttujina  on  käytettävissä oleva esikuormitusai-
ka, pystyojaväli, siirrettävien penger-  ja vastapengermassojen  kustannus  ja 
lopputulokseHe  asetetut käyttöajan painumakriteerit. Esikuormituksen mitoi

-tus  on  siten optimointitehtävä, jossa tulisi ottaa huomioon myöskin mitoituk
-sessa  käytettyjen materiaaliparametrien epävarmuus. 

Pystyojitettua maapohjaa kuormittava penger  voidaan jakaa kuvassa  15 
esitetyllä  tavalla kolmeen osaan:  

(1) Lopullinen penger. Tämän penkereen painumien tulee täyttää tielai
-toksen  julkaisussa "Tiegeotekniikan yleiset mitoitusperusteet' TIEL 

 3200150  esitetyt käyttöajan painumakriteerit.  

(2) Painumavara. Penger  painuu painumavaran verran ennen tasapai-
non saavuttamista.  

(3) Ylipenger.  Tämä penger poistetaan esikuormitusajan loputtua. 

Pystyojavälin  ja pystyoj itettua maapohjaa  kuormittavan  pen kereen mitoitus 
 ja  optimointi voidaan tehdä edellisessä kappaleessa esitettyjen kaavojen 

avulla numeerista integrointia käyttäen (Vepsäläinen  1989).  Seuraavassa 
esitetään yksinkertaisempi graafinen menetelmä, kun penger rakennetaan 
täyteen korkeuteensa heti esikuormitusajan alussa  (kuva  16).  

Graafinen menetelmä: 

Lähtötiedot  (kuvat  15  ja  16): 

- 	Lopullisen penkereen korkeus  H. 

- 	Kuivakuoren  paksuus  ja pohjavedenpinnan  etäisyys maanpinnasta  d. 

- 	Kuivakuoren luonnontilainen tilavuuspaino  2•  

- 	Kuivakuoren tilavuuspaino  veden alla 
- 	Pengermateriaalin luonnontilainen tilavuuspaino  'y1 .  

- 	Pengermateriaalin tilavuuspaino  veden alla 
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Kuorma  

H 
Aika  

"S 

''S. 

' 'SS  
\ 	 .5'  
\ 	 •55 

_________s 
-5 

I 	 --5 
5- 

-5 S2  
Painumo  

Penger painuma-ajan  

Kuva  15:  Esikuomituksen mitoituksessa  käytetyt merkinnät.  H  lopullinen penger, 
 S,  painuma  vaara,  H  ylipen  ger.  
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Ylipenger 

sp - 	
Painumovaro  

H 	 Lopuitinen penger  
//f7. 

d 	
2 	 Kuivakuori 

- ____y  
Pehmeä,  painuva  sovi  

t luonnontiloirten 	tilovuuspoino 
tilavuuspaino  veden aUc 

, ti.H 	 __________  

Kuorma  

	

A 	 H 
I 	 $  

dl 

_w____ 	B 

N 
C  

sp 	 I 
I 	 arc ton 

0 	E K 	I 	 )  

P 	\\O.  O2p  S 	US  

Painum S,m 	
orc  tan I/ I  

.=orc lan[Iy -y  .yI,/y  I  

	

parc ton(I -I 	I  

väli  ÖB 	d(}  --' 	I 
1 	2 	2  

Kuva  16:  Esikuormituksen mitoitus  graafisella menetelmällä. 
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Pengerkorkeuden määritys  (kuva  16): 

- 	Lasketaan primaarisen konsolidaatiopainuman suuruus erilaisilla 
pengerkuormilla  ja  piirretään tulosten perusteella käyrä  S  kuorma-
painumakoordinaatistossa. 

Lasketaan konsolidaatioastetta  U  vastaavat painumat  US  ja  piirre-
tään  tulos koordinaatistoon.  Haluttu konsolidaatioaste  U on  yleensä 
välillä O.7...O.99  ja  se tarkentuu teknistaloudellisen optimoinnin  seu-
rauksena. 

- 	Merkitään  piste A  ja  mitta  d (kuivakuoren  paksuus, pohjavedenpin- 
nan  syvyys) kuvan  16  mukaisesti. 

- 	Piirretään suora pisteestä  A  pisteeseen  B kaltevuudessa cx.  
Väli OB=d(y1 -y2 + -y2')  

- 	Piirretään suora pisteestä  B  pisteeseen  C  ja  edelleen pisteeseen  D 
kaltevuudessa  1  :  y1'  (kulmassa  arc tan (  -y / )). 

- 	Väli  DE = O...O.2 p,  jossa  p =  väli KD. 

Tällä toimenpiteellä rajoitetaan sekundaarisen konsolidaation vaiku-
tusta, joten  välin  DE  valinta riippuu odotettavissa olevasta sekundaa

-risen konsolidaatiopainuman  suuruudesta  ja käyttötilan painumakri-
teereistä.  Väli  DE  voidaan laskea tarvittaessa laboratoriotutkimusten 

 ja  luvussa  5.5  esitettyjen menetelmien avulla. 

Suoraa  DE  jatketaan pisteeseen  F käyrällä US. 

- 	Pisteestä  F  piirretään suora kuorma-akselille kaltevuudessa  
1: 	—y 1')  pisteeseen  G  (kulmassa  arc tan (('-  y1'  ) /)). 

- 	Piirretään suora pisteestä  G  pisteeseen  H  kulmassa  1•  
Kokonaispainumavara =  S + 
Ylipengerkorkeus tH =  väli  AH / -  (S + ASP)  

Myös AH=väliDF/y 1  

Mitoitusproseduuri:  

1. Valitaan konsolidaatioaste  U. 

2. Lasketaan pystyojaväli (luku  5.3) esikuormitusajan  ja mitoituspara- 
metrien avulla.  

3. Määritetään  tarvittava pengerkorkeus esikuormitusajan alussa edellä 
esitetyn graafisen menetelmän avulla.  

4. Mitoitetaan vastapenkereet  luvun  5.6  mukaisesti.  

5. Lasketaan massat  ja  rakennuskustannukset tiemetriä kohti. 

Kohtia  (1)..(5)  toistetaan kunnes löydetään tekninen  ja  taloudellinen optimi-
ratkaisu. 
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E 
E 

18 

17 	 - 	_______ _______ _______  

0.01 	0.1 	1 	10 	100 	1000 
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C0E ______ 
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5.5  Sekundaarinen konsolidaatio 

Sekundaarisen konsolidaatiopainuman  suuruus lasketaan tavallisesti  Buis- 
manin  menetelmällä:  

= AHL.E 	 (5.10)  

=  C (log t  -  log t)  =  C log (t  /  t) 

S 	ko.  painuvan kerroksen  sekundaaripainuma  aikavälillä  tn ..  .t.  

painuvan kerroksen paksuus  

C 	sekundaaripainuman aikakerroin,  kuva  17. 

t 	primaarisen konsolidaation  kestoaika,  esikuormitusaika 

t>t 	aika  

Sekundaaripainuman aikakerroin  C  mitataan pitkäaikaisten  portaittaisten 
ödometrikokeiden  avulla.  

Kuva  17:  Sekundaaripainuman aikakenoimen  C  mãåritys portaittaisen 
Ödometnko  keen  tuloksista.  
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Sekundaaripainuman  suuruus lasketaan kerroksittain  ja summataan  yh-
teen. Laskettua painumaa verrataan käyttötilassa julkaisussa "Tiegeotek-
niikan yleiset mitoitusperusteet,  TI EL 3200150,  esitettyihin painumakritee-
reihin. 

Sekundaaripainumaa  on  mandollista pienentää esikuormitusaikaa ja/tai yli- 
kuormitusta kasvattamalla kuvan  18  periaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä 
ei kuitenkaan ole olemassa yleisesti hyväksyttyä mitoitustapaa menetelmän 
käyttöä varten. 

Sekundaaripai  nu ma  rajoittaa pystyojituksen käyttöä pohjavahvistustapana 
erityisesti runsaasti humusta sisältävissä maapohjissa, turpeessa  ja liejus-
sa.  

56 Pystyojakentän  vakavuus  

Tiepenkereet vastapenkereineen mitoitetaan  siten, että varmuuskerroin liu-
kusortumaa vastaan  on  vähintään julkaisussa "Tiegeotekniikan yleiset mi-
toitusperusteet", TIEL  3200150,  esitetyn mukainen. 

Plastisten leikkausmuodonm uutosten  vähentämiseksi varmuuskertoimen 
tulisi olla myös esikuormitusaikana vähintään  1.5.  

Varmuuskerrointa  laskettaessa silpikairalla mitattua leikkauslujuutta redu-
soidaan laboratoriossa määritetyn kartiojuoksurajan WL  perusteella. 

Pystyojien asennuksen  yhteydessä tapahtuva maapohjan häiriintyminen 
otetaan huomioon seuraavasti: 

Sd 	=  S r  (  d  /  D)2  +  u (1  - (  d I D)2) 	 (5.11)  

Sd 	leikkauslujuuden  laskenta-arvo 
häiritty leikkauslujuus. Sensitiivisillä savilla  Sr  0. 

s 	slipikairalla  mitattu häiriintymätön, redusoitu leikkauslujuus  
d5 	häiriintyneen  alueen halkaisija (luku  5.3) 
D 	pystyojan vaikutusalueen  halkaisija (luku  5.3)  

Vastapengermateriaalina  käytettävän saven  tai  siltin tilavuuspainoksi  voi-
daan otaksua  18  kN/m3 . 

Pystyoj itusalueen  ulkopuolelle tulevien purkuojien vaikutus vakavuuteen tu-
lee ottaa laskelmissa huomioon. 

Vaiheittain rakennettavan penkereen vakavuuslaskelmissa voidaan maa- 
kerrosten leikkauslujuuden kasvu ottaa huomioon luvussa  5.7.6  esitetyllä 

 tavalla. 
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Kuorma  

a 
E 
C 
a 

a- 

C.E(OC C.E(NC) 
OC  State 	 NC  Stat.  

Laboratiokoe, 
häiriintymätön  

in situ  näyte  
- 

- 

pmax 

Konsotidaatiojännitys  log d' 

a 
E 
3 
C 
a a- ç (OC) 

s1 	
1StPC.I (NC)I. -. 

SCt 

0 
E 
3 
C 
a 

a- 

IS5  

mutta  suurempi C(NC) 
 kuin  konsolidaatioostetta  

U 	qp 	
vostoovo  aika  

Kuva  18:  Periaate  sekundaaripainuman pienentåmiseksi.  
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5.7 Mitoituksen erikoistapauksia 

5.7.1 Samanai kainen  pysty-  ja  vaakakonsolidaatio  
Samanaikainen pysty-  ja vaakakonsolidaatio  voidaan Carrillon  (1942)  mu-
kaan ottaa huomioon seuraavasti  (kuva  19): 

U 	=  Ur  +  U,  -  Ur  U, 	 (5.12) 

U 	kokonaiskonsolidaatioaste 

U r 	radiaalisen konsolidaation konsolidaatioaste  (luku  5.3) 
U, 	pystysuuntainen konsolidaatioaste  ilman pystyojia  

U 	 Ur 

tyoja 

- 	0 	- 

U= Ur 4Uv Ur U v  

Kuva  19:  Samanaikainen pysty-ja  vaakakonsolidaatio. 

Pystysuuntainen konsolidaatioaste  saadaan kuvasta  20: 

T 	= 	t / ( H2 ) 	 (5.13) 

T 	aikatekijä pystysuunnassa 
c, 	konsolidaatiokerroin pystysuunnassa 
t 	aika  
H 	huokosveden vi rtausmatka pystysuunnassa 

Pystysuuntaisella konsolidaatiolla  on  vaikutusta silloin, kun painuva kerros 
 on  ohut.  

5.7.2 Painuvaan  kerrokseen jätetyt  pystyojat 

Painuvaan  kerrokseen jätettyjen pystyojien alapäiden ympärille muodostuu 
kolmiulotteinen huokosveden virtauskenttä  (kuva  21),  joka vaikuttaa kah-
della, toisiaan ainakin osittain eliminoivalla tavalla (Hansbo  1993): 

- 	Pystyojien alapäiden  alapuolella oleva maakerros aiheuttaa pysty- 
ojien väliin painegradientin, mikä hidastaa pystyojitetun alueen  kon-
solidaatiota. 

- 	Pystyojitus  nopeuttaa alapuolisen, ojittamattoman alueen konsolidaa- 
tiota. 
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AIK.ATEKIJÄ  T 

0.2 	0.1. 	0.6 	0.8 	1.0 
100 	 I 	I 

80 

U(%) 	T 

60 -p  
«  2 	1 

77 50 	0 197  
Ii  / 	/  60 	0287 -  

1.0 i-  70 	0 403 —j-  
If in 7, 80 	0567 

z j// f/ 90 	0,848 
0  - 
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Kuva  20:  Terzaghin  teoria,  aikatekijän  ja  konsolidaatioasteeri vuorosuhde.  

Kuva  21:  Painuvaan  kerrokseen jätetyt  pystyojat.  
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Yhteisvaikutus lasketaan luotettavimmin numeerisilla menetelmillä (Jamiol-
kowski  et al 1983).  Alustavia tarkasteluja varten voidaan pystyojitetun alu-
een konsolidoituminen laskea erikseen edellä luvuissa  5.3  ja  5.7.1  esitetyillä 

 tavoilla  ja pystyojien  alapuolella olevien kerrosten konsolidoituminen erik-
seen Terzaghin konsolidaatioteorian  (kuva  20)  mukaisesti. Kokonaispainu

-ma  ajan funktiona  on em.  tavoilla laskettujen osapainumien  summa. 

5.7.3  Ylikonsolidoitunut maapohja  
Määritellään tehokkuuskerroin  i  seuraavasti:  

ii 	=  (log 	-  log 	) /  (log 	-  log 	) 	 (5.14)  

:Yz 	= 

yp 	esikuormitus  
vallitseva pystysuora kuormitus 
pystysuora jännityslisäys 

Pystyojien  käyttö  on  Bjerrumin  mukaan tarkoituksenmukaista,  jos tehok-
kuuskerroin i >  0.6  (Jamiolkowski  et al 1983). Holtz et al (1991)  ovat lisäksi 
todenneet, että pystyojien käyttö saattaa olla perusteltua  jo  kun =  0.4.  

Voimakkaasti ylikonsolidoituneiden maakerrosten pystyojituksesta saattaa 
olla haittaa, koska asennusvaiheessa tapahtuva maapohjan häiriintyminen 
lisää painumia. 

Kohtuullisesti" ylikonsolidoituneiden maakerrosten pystyojitus mitoitetaan 
luotettavimmin numeeristen menetelmien avulla, koska analyyttisissä pysty-
ojitusteorioissa (luku  5.3)  ei ylikonsolidaatiota ole otettu huomioon. Nykyisin 
käytössä olevista tietokoneohjelmista mitoitukseen soveltuvat esim.  CRISP, 

 ZSOILja PLAXIS.  

5.7.4  Maapohjan  häiriintyminen 

Nauhapystyojia asennettaessa suojaputken  ympärille syntyy häiriintynyt 
maavyöhyke  (kuva  22),  jonka leikkauslujuus, vedenläpäisevyys  ja konsoli-
daatiokerroin  ovat pienempiä kuin häiriintymättömässä maassa.  Em.  ominai-
suudet palautuvat hiljalleen ajan kuluessa saavuttamatta kuitenkaan alkupe-
räisen häiriintymättömän maan ominaisuuksia. 

Asennusvaiheessa  tapahtuvaan maapohjan häiriintymiseen vaikuttavat seu-
raavat seikat: 

Suojaputken poikkileikkauksen  koko ja ankkurilevyn  muoto  ja koko  de
-formoituneena. Häi riintymisen  vaikutus kasvaa poikkileikkauksen 

 pinta-alan kasvaessa. 

Maapohjan kerroksellisuus  ja anisotrooppisuus  kasvattavat häiriinty-
nyttä vyöhykettä. 

Maapohjan sensitiivisyys (mitä sensitiivisempää,  sen häiriintyvämpää). 

Häiriintyneen  alueen ulottuvuudesta  ja  ominaisuuksien muuttumisesta ei täl-
lä hetkellä ole olemassa empiirisiä tutkimustuloksia. Teoreettisten tarkaste-
lujen perusteella häiriintyneen alueen halkaisijaksi voitaneen arvioida  d5  =  
2.5. ..3 x dm  jossa  dm  Ofl suojaputken ekvivalentti  halkaisija. Häiriintyneen 
alueen ominaisuuksien alaraja voitaneen selvittää häirityistä näytteistä teh-
dyillä laboratoriotutkimuksilla. 

Kuvassa  14  esitetyssä monogrammissa häiriintyneen alueen halkaisijaksi 
 on  otaksuttu  d5  =  2d,  jossa  d on  pystyojan ekvivalentti  halkaisija. 
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Kuva  22:  Asennusvaiheessa syntyva hairiintynyt  alue. 

Maapohjan asennusvaiheessa tapahtuvalla häiriintymisellä  on  erityistä mer-
kitystä pystyojavälin mitoituksessa. Häiriintyminen vaikuttaa myös maapoh-
jan vakavuuteen. Varmuuskerrointa laskettaessa leikkauslujuutta redusoi-
daan luvussa  5.6 esitetyllä  tavalla.  

5.7.5  Suuret  painumat  
Suuret, odotettavissa olevat painumat vaikuttavat pystyojakentän mitoituk

-seen  seuraavasti:  

(1) Kuormituksen muuttuminen painumien mukana. 

Kuormituksen muuttuminen otetaan huomioon luvussa  5.4  esitettyjen 
menetelmien (graafinen menetelmä  tai  numeerinen integrointi) avulla.  

(2) Suurten painumien vaikutus pystyojien toimintaan. 

Maakerrosten painuessa pystyojat  taipuvat  ja  saattavat katketa. Pystyojien 
vedenjohtavuus saattaa tällöin pienentyä merkittävästi  tai  kadota kokonaan. 
Vakuuttavaa  raja-arvoa ei pystymuodonmuutosten suuruudelle voida kui-
tenkaan nykytietämyksen perusteella esittää  (Holtz et al 1991).  

Jonkinlaisena laadullisena  raja-arvona nauhapystyojille voitaneen pitää 
 15...20 % pystymuodonmuutosta (Kremer 1984, Holtz et al 1991). Jos on 

 odotettavissa tätä suurempia pystymuodonmuutoksia, tulisi pystyojien laa-
tuvaatimukset varmistaa entyisin koejärjestelyin  (Holtz et al 1991). 

(3) Suurten muodonmuutosten vaikutus 
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Suuriin painumiin liittyy aina myös suuria muodonmuutoksia. Pystyojitus-  ja 
painumalaskentamallit  on  laadittu pienten muodonmuutosten teoriaan pe-
rustuen, joten suuret painumat aiheuttavat myös teoreettisia virheitä. Vir-
heen suuruusluokka  30 % muodonmuutoksella on 8 % konsolidaatio

-asteessa  (Olson & Ladd 1979).  Virhe voidaan välttää käyttämällä numeeri
-sun  menetelmiin perustuvia tietokoneohjelmia, joissa  on  mukana suurten 

muodonmuutosten teoria.  

Jos  suuria painumia  tai muodonmuutoksia on  odotettavissa,  on  valittava 
nauhaojatyyppi, mikä kestää taivuttamista katkeamatta  ja  minkä vedenvir-
tauskapasiteetin riittävyys voidaan varmistaa.  

5.7.6  Vaiheittain rakentaminen 

Vaiheittain rakentamista käytetään silloin, kun  koko pengerkuormaa  ei  Va-
kavuussyistä  voida rakentaa täyteen korkeuteensa esikuormitusajan alus-
sa. Pystyojitetun maapohjan konsolidaatioprosessi  on  vaiheittain rakennet-
taessa ajasta  ja kuormituslisäysten  suuruudesta  ja ajankohdista  riippuva. 
Yksinkertaisin tapa pystyojavälin  ja  vaiheittain rakennettavan esikuormitus-
penkereen mitoittamiseksi  on  käsitellä pengerkuormia pieninä kuormitus-
lisäyksinä, joiden huokosylipaine-  ja painumavaikutukset summataan  ajan 
mukana kuvassa  23 esitetyllä  tavalla (Vepsäläinen  1989, Hoitz et al 1991). 

Ku or  mo  

Al  ko 

 Aika  

HuokosyLipaine  

Kuva  23:  Summausmenetelmâ 
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Vaiheittain rakentamista mitoitettaessa ongelmaksi saattaa muodostua eri-
tyisesti lievästi ylikonsolidoituneissa maakerroksissa mitoitusparametrien 
muuttuminen konsolidaatioprosessin aikana  ja  siirryttäessä ylikonsolidoitu-
neesta tilasta normaalikonsolidoituneeseen. Tällaisissa tapauksissa  em.  yk-
sinkertainen mitoitusproseduuri ei anna tarkkaa tulosta, vaan mitoitus jou-
dutaan tarkistamaan numeerisiin menetelmiin perustuvilla tietokoneohjel-
milla (esim.  CRISP, ZSOIL  ja PLAXIS). 

Kolmas  vaiheittain rakentamiseen liittyvä mitoitustehtävä liittyy pehmeiden 
kerrosten leikkauslujuuden kasvuun.  

H _____ 	- -- - 	 - 
lopulL 	 -- - 	-- [  

I 

(fl 0  

:  2 
:0  

. 	 . 
- 

uo  

il.'.  

Kuva  24:  Vaiheittain rakentaminen.  

5.7J  Leikkauslujuuden  kasvu 
Pehmeiden maakerrosten leikkauslujuuden kasvua  on  mandollista käyttää 
tietyissä olosuhteissa hyväksi vaiheittain rakentamisessa  (kuva  24). Leik-
kauslujuuden  kasvua tapahtuu kuvan  25  perusteella  (Pilot et al 1987)  seu-
raavasti: 

Leikkauslujuus  ei kasva ylikonsolidoituneella osalla  (piste B  kuvassa 
 25). 

Leikkauslujuuden  kasvua tapahtuu norrnaalikonsolidoituneella osalla 
(väli  BC  kuvassa  25). 

-  Lisää leikkauslujuuden kasvua tapahtuu maakerroksen sekundaari
-sen konsolidaatiovaiheen  aikana (väli  CD  kuvassa  25).  

0) 

t-J  
wo, 

 .  x 
0,0 

 cL  

0 

 Otfl  

Lisäksi lujuuden kasvu hidastuu plastisten leikkausmuodonmuutosten vai-
kutuksesta pienillä  (F < 1.5) varmuuskertoimilla (Leroueil 1993). 
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Kuva  25:  Leikkauslujuuden  kasvun  aiviointi. 

Normaalikonsolidoituneilla savilla leikkauslujuuden  kasvun suuruus riippuu 
 mm.  mineraalirakenteesta  ja humuspitoisuudesta. Leikkauslujuuden ja  te-

hokkaan pystyjännityksen suhde voidaan normaalikonsolidoituneella osalla 
esittää seuraavasti (Leroueil  et al 1990,  Leroueil  1993): 

s 	= acy 	 (5.15) 

s 	leikkauslujuus  (suljetussa tilassa) 
tehokas pystyjännitys: 	^ 

esikuormitus  
a 	kerroin:a =  0.15...0.45  

Kerroin  a  mitataan laboratoriossa esim. ödometri-  ja kartiokokeella  tai  kol-
miakselikokeella.  Lisäksi  on  suositeltavaa todeta lujuuden kasvu maastos-
sa samanlaisissa olosuhteissa olevista  jo  rakennetuista kohteista. Alusta-
vassa mitoituksessa kertoimelle  a  voidaan käyttää arvoa  0.22.  

Esimerkki laboratoriossa tehdystä määrityksestä  on  esitetty kuvassa  26.  
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Sk 	kPo  

20 	40 	60 	80 	100 	120  

dz 
kPa  

Kuva  26:  Esimerkki  leikkauslujuuden  kasvun  kertoimen  x määrityksestä 
 laboratoriossa.  

58  Menetelmärajoitukset 

Pystyojituksen  valintaa  ja  mitoitusta säätelevät seuraavat tekniset rajoituk-
set: 

- 	Varmuus liukusortumaa vastaan tulee ylipenger  ja painumavara  huo- 
mioonottaen olla  F> 1.5.  
Ei sovellu yleensä liejussa eikä turpeessa suurien painumien takia. 
Menetelmää voidaan kuitenkin käyttää kerrallisissa pehmeiköissä, 
joissa  turve-  tai liejukerrokset  vuorottelevat siltti-  tai kitkamaakerros-
ten  kanssa. 

- 	Ei sovellu voimakkaasti ylikonsolidoituneissa maakerroksissa. 
- 	Käyttöaikana  tapahtuva sekundaaripainuma saattaa aiheuttaa  ta- 

pauskohtaisia  rajoituksia,  jos maakerrokset  sisältävät runsaasti  hu- 
musta.  

Lisäksi pystyojituksen valintaan liittyy seuraavia seikkoja: 

Käytettävissä oleva tiealueen leveys, Ilman vastapenkereitä  ja  leveää 
tiealuetta pystyojatiheys saattaa muodostua epätaloudellisen suurek-
si. 
Rakentamisaikataulu  ja  käytettävissä oleva painuma-aika. Tendenssi 

 on  viime aikoina ollut nopeutuva, jolloin pystyojituksen teknistaloudel-
liset käyttömandollisuudet vähenevät. Suomalaisissa olosuhteissa 
pystyojitus edellyttää yleensä  1.5.. .3  vuoden painuma-ajan. 

Jälkipainumat  ja siirtymärakenteet.  Suuret  ja  kauan kestävät jälki-
painumat (erityisesti humuspitoisissa maissa) edellyttävät pitkiä  ja 

 kalliita siirtymärakenteita, jolloin pystyojitusmenetelmän taloudelli-
suus muihin menetelmiin verrattuna saattaa  tulla  kyseenalaiseksi. 
Jälkipainumien arviointi tulee tästä syystä tehdä  jo  suunnittelu-
vaiheessa parametreihin  ja mitoitusmenetelmään  liittyvät riskitekijät 
huomioon ottaen. 
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 6.1  Maapohjan  häiriintyminen  

Maapohjan asennusvaiheessa tapahtuvalla häiriintymisellä  on  erityistä mer-
kitystä pystyojien mitoituksessa (luku  5.7.4).  Häiriintymisellä  on  vaikutusta 
ympäristöön erityisesti rinnealueilla, joissa liukusortuman mandollisuus kas-
vaa. Tällöin rinteen vakavuus arvioidaan redusoimalla leikkauslujuutta lu-
vussa  5.6  esitetyllä  tavalla.  

6.2  Pohjavesi  
Nauhapystyojat  alentavat pohjavedenpintaa,  jos  pohjavesi  on  paineellista  ja 
pystyojat  ulotetaan vettä johtaviin kerroksiin. 

Paineellisen pohjavedenpinnan  aleneminen voidaan estää,  jos pystyojien 
alapäät  jätetään painuvaan, vettä huonosti läpäisevään kerrokseen  (kuva 

 27).  Tarpeellisen suojakerroksen paksuus voidaan arvioida pohjaveden 
paine-eron perusteella. 
Pohjavesialueilla  pohjaveden  pinnan  tasoa ei saa laskea eikä pohjaveden 
laatua huonontaa rakentamis- sekä käyttöaikana. Näiden vaatimusten täyt-
tämiseksi pystyojien alapäät tulee yleensä jättää vettä huonosti läpäiseviin 
kerroksiln. Rakentamisaikana vesi virtaa pystyojanauhoissa hitaasti ylös-
päin, jolloin pohjaveden laadun huononeminen  on  epätodennäköistä. Käyt-
töaikainen pohjaveden lisäsuojaus joudutaan harkitsemaan tapauskohtai-
sesti. 

POHJAVESI PUTKI  

62  8O MAMIA  R IT 

—j 	
41.70 	 -- 

4T°  __ ________  

- 

-  

TAVOITETASO 	- 

k/k 	1.5m  

-  12.5  ......13x1.m 

o 	 10 	 20  

Kuva  27:  Esimerkki pystyojifuksesta, kun pohja vesi  on paineellista. 
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 7.1  Laadunvarmistus  

Tässä luvussa esitetyt liitenumerot vastaavat julkaisussa uPystyojanauhO  
jen laatuvaatimukset", TIEL  3200057  esitettyjä liitenumeroita. 

Pystyojanauhojen työnaikainen laadunvalvonta 

Pystyojanauhojen hankekohtainen, työnaikainen laadunvalvonta  sisältää 
seuraavat laadunvalvontatoimenpiteet  (lute 7,  TIEL  3200057): 

1. Ojanauhatoimitusten  ja varastoinnin  tarkastus 
- 	Rakennuttajalla  on  käytettävissä tyyppitarkastustulokset  ja  näy- 

tekappale ojanauhasta. 
- 	Urakoitsija hankkii ojanauhan tunnistetiedot  ja  valmistajan teke- 

män laadunvalvonnan tulokset. 
- 	Rakennuttajan edustaja yhdessä urakoitsijan kanssa tarkastaa 

silmämääräisesti ojanauhaerän  laadun  sen  saavuttua työmaal-
le. Tarkastamisesta tehdään pöytäkirja  (lute 11,  TIEL  3200057).  

- 	Nauhaerän  laadun tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös 
nauhaerän  varastointi. Tarkastustulokset merkitään liitteessä  11 

 esitetylle lomakkeelle.  

2. Nauhanäytteiden  ottaminen 
Urakoitsija ottaa rakennuttajan valvonnassa nauhanäytteet  hit

-teissä  7  ja  8  (TIEL  3200057)  esitetyn ohjelman mukaisesti. 
Näytteenotosta pidetään liitteessä  8  esitettyä pöytäkirjaa. 
Otettuja näytteitä verrataan  si Imämääräisesti tyyppitarkastet-
tuun näytekappaleeseen ja  tehdään liitteissä  7  ja  8  esitetyt mit-
taukset  ja  arvioinnit sekä merkitään tulokset pöytäkirjaan  (lute 8, 

 TIEL  3200057).  
Näytteet toimitetaan suunnittelijalle  tai  rakennuttajan hyväksy-
mälle puolueettomalle laadunvalvojalle tuotteen tarkastamista  ja 

 mandollisia, luvussa  2  taulukossa  2  esitettyjä laadunvalvonta-
kokeita varten.  

3. Laadun tasaisuuden tarkkailu 
Urakoitsija vastaa nauhan laadun tasaisuuden tarkkailusta. 
Tavanomaisen, jatkuvan tarkkailun lisäksi varmistetaan nauhan 
laatu vertaamalla silmämääräisesti vertailukappaleeseen (jonka 
laatu tunnetaan) vähintään kerran noin  10000  asennettua  oja- 
metriä kohti. Vertailumenetelmät  on  esitetty liitteessä  7  (TIEL 

 3200057).  Tarkastuksesta  tehdään päytäkirja (hite  8,  TIEL 
 3200057).  

Laadunvalvonta pystvoiien asennuksen  yhteydessä 

Ennen pystyojituksen aloittamista tarkastetaan, että pystyojituskone  ja 
asennuksessa  käytettävä suojaputki täyttävät niille asetetut vaatimukset 
(Pystyojanauhojen laatuvaatimukset  1992,  TIEL  3200057).  Asennuskerrok

-sen ja tiiviiden välikerrosten läpäisykyky  tulee myös varmistaa. 
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Urakoitsijan  tulee ennen työn aloittamista varmistaa, että käytettäväksi 
suunniteltu ankkurilevy soveltuu kohteen pohjasuhteisiin, ts.  sen ankkuroin-
tikyky  on  riittävä eikä  se  aiheuta upotuksen aikana tarpeetonta maan häi-
riintymistä. Ankkurilevyn sopivuus voidaan varmistaa tekemällä koeojia. 

Urakoitsijan  tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen työn aloittamista käyt-
tämänsä ankkurilevyn  ja ojanauhan kiinnitystapa  sekä ojanauhan jatkoksen 
tekotapa. 
Pystyojan suuntapoikkeamaksi (pystysuorasta)  suositellaan enintään 
±  0.02 (20  mm/rn). 
Pystyojien asennuksen  yhteydessä tulee päähuomio kiinnittää ojanauhan 
ehjänä säilymiseen, maapohjan tarpeettoman häiriintymisen välttämiseen 

 ja pystyojien  sijainnin  ja ojitussyvyyden  toteutumiseen suunnitelmien mu-
kaisesti. Pystyojien sijainti  ja ojaväli  eivät saa poiketa suunnitellusta yli  0.2 

 metriä. Pystyojaverkon geornetriaa voidaan kuitenkin hieman tarkistaa työ- 
menetelmiin soveltuvaksi suunnittelijan kanssa sopimalla. 

Ojitustyön  toteutumista suunnitelman mukaisena valvotaan urakoitsijan 
 tai  rakennuttajan pitämän pystyojituspäytäkirjan avulla  (lute 10,  TIEL 

 3200057). 

7.2 Seurantamittaukset 

Seurantamittausten  tarkoituksena  on  selvittää tiepenkereen  ja pystyojitetun 
 maapohjan todellista käyttäytymistä. Tavallisimmat pystyojitushankkeessa 

tehtävät seurantamittaukset ovat seuraavat  (kuva  28): 

1. Poikkileikkausvaaitukset 
- 	Kaikki kohteet  

2. Painumamittaukset 
- 	Kaikki kohteet  

3. Huokospainemittaukset 
- 	Suunnittelijan harkinnan mukaan.  

Kuva  28:  Tyypillinen instrumentointi pystyojitushankkeessa. 
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Muita mandollisia, lähinnä suurissa jaltai pohjasuhteiltaan vaikeissa ker-
roksellisissa maapohjissa käytettäviä seurantamittauksia ovat eri kerrosten 
painuma-  ja muodonmuutosmittaukset ekstensiometreillä.  

Lisäksi,  jos tiepenkereet  tai  niiden luiskat joudutaan mitoittamaan pienem-
mälle varmuuskertoimelle kuin  F = 1.5,  mitataan maapohjan sivusiirtymiä 
pengerluiskien  alla inkiinometriltä.  

(1) Vaaitukset 

Vaaitusten  tarkoituksena  on  selvittää pystyojitettua maapohjaa kuormit-
tavan penkereeri korkeus  ja  muoto esikuormitusaikana. Vaaitukset käsittä-
vät poikkileikkausvaaituksia  ja  tarvittaessa myös vaaituksia tien pituus- 
suunnassa. Poikkiteikkausvaaitukset  koko pystyojitusalueelta  tehdään ker-
ran sekä pengerrysvaiheen lopussa että myös painuma-ajan lopussa. 
Samanaikaisesti painuma-  ja huokospainemittausten  kanssa vaaitaan yk-
sittäiset mittaripoikkiteikkaukset. Poikkileikkausvaaitusten tulee ulottua  vas-
tapengeralueen  ulkopuolelle ylipenkereen  ja vastapenkereiden rakentamis

-aikana  ja  myös kerran painuma-ajan lopussa.  

(2) Painumamittaukset 

Painumamittausten  tarkoituksena  on  tavallisesti selvittää pengerkuormasta 
aiheutuvan maan  pinnan painuman  kehittyminen ajan mukana. Tätä varten 
asennetaan teräsrakenteisia painumatarkistimia (painumalevyjä) ojitusker-
roksen päälle suunnitelmassa esitettyihin kohtiin. Asennustyössä  ja mit-
taustangon painumaalkaisessa suojauksessa  noudatetaan TVO-88:ssa 
(Tienrakennustöiden valvontaohje. Pohjanvahvistustyöt. TVH  732177 
1988.)  esitettyjä ohjeita. 

Painumien  arvioinnin kannalta optimaalisin mittauskohta  on  tien keskitin
-jaha. Mfttareiden  tarkempi sijoitus  ja  lukumäärä poikkileikkausta kohti (tyy-

pillisesti  2.. .4 kpl)  riippuvat kuitenkin  mm.  tien leveydestä  ja työnaikaisen 
 liikenteen tarpeista. Mittareita sijoitetaan yleensä laskentapoikkiteikkauksiln 

sekä tarpeen mukaan myös muihin poikkileikkauksiin. Asennustiheys tien 
pituussuunnassa riippuu kohteen laajuudesta, painuvien maakerrosten 
homogeenisuudesta jne, tyypihhisesti mittauspoikkileikkausten väli  on 
100.. .200  metriä. Mittareiden tarkempi sijainti  ja asennustiheys  toteutetaan 
suunnittelijan antamien ohjeiden perusteella. 

Paitsi painumalevyjä, mittauksissa voidaan käyttää myös letkupainuma-
mittareita. Näiden etuna  on,  etteivät ne haittaa työnaikaista liikennettä,  ja 

 niiden avulla voidaan myös mitata painumia tien käyttöaikana.  

(3) Huokospainemittaukset 

Huokospainemittausten  tarkoituksena  on  selvittää huokospaineen kehitty-
minen ajan mukana pystyojien välissä pohjamaassa. Huokospainekärjet 
asennetaan heti pystyojien asentamisen jälkeen pystyojien väliin kuvassa 

 29 esitetyuä  tavalla. Kärjet sijoitetaan pehmeään pohjamaahan mielellään 
useisiin eri syvyyksiin. Huokospainekärkinä voidaan käyttää sekä avoimia 
että suijettuja kärkityyppejä, kunhan kärjen suodatinosa  on  ko. maalajiin 

 sopiva. Kärkien asennuksessa  ja  mittauksissa noudatetaan TVO-88:ssa 
esitettyjä sekä valmistajien ohjeita. 
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Pystyojot 
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Kuva  29:  Huokospaineputkien  sijainti  pystyojien  välissä.  

Huokospainekärjet  asennetaan mittaustulosten vertailun takia laskentapoik-
kileikkauksiin painumalevyjen lähelle. 

Huokospainekärkien korkeustaso vaaitaan  heti asentamisen jälkeen sekä 
myös jokaiselta mittauskerralla. Vaaitusten tarkoituksena  on  selvittää  kär-
kien painumat huokosylipaineiden määritystä  varten. 

Huokosylipaineen referenssitason  selvittämiseksi asennetaan huokospai-
nekärkiä usein myös kuormitettavan alueen ulkopuolelle. Tässä yhteydessä 
myös varmistetaan, että alueella  on  koko esirakentamisajan toimintakuntoi-
sia pohjavesiputkia.  

Mittareiden suojaus 

Mittareiden työnaikaisessa suojauksessa noudatetaan TVO-88:ssa (TVH 
 732177)  esitettyjä ohjeita. 

Vaiheittain rakentaminen  

Jos ylipenger  rakennetaan vaiheittain, penkereeseen pystyojien väliin asen-
netaan etukäteen suojaputkia  (0 110 mm),  joiden läpi voidaan tarvittaessa 
tehdä siipikairauksia  tai CPTu-kairauksia pohjamaan lujittumisen seuraa-
mista  varten. 

Mittaustiheys 

Painuma-  ja huokospainemittauksia  sekä vaaituksia tehdään penkereen  ra-
kentamisaikana  verraten tiheästi (kerran päivässä. ..kerran viikossa riippuen 
rakentam isaikataulusta),  ja mittauskertoja harvennetaan esikuormitusaika-
na  (kerran  1 ...2 kk:ssa). Jos pengertä  korotetaan välillä, tulee mittaukset 
tehdä vähintään sekä ennen että jälkeen korotuksen. 

Tulostus 

Painuma-  ja huokospainemittaustulokset  merkitään esivalmistettuihin  tulos-
tuspöytäkirjoihin. Vaaitustulokset  esitetään joko pöytäkirjamuodossa  tai  val-
miiksi tulostettuina poikkileikkauksina. 
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7.3  Mittaustulosten käsittely  ja  tulkinta 

Mittaustulosten käsittely  

Vaaitustulokset  ja painuma-  sekä huokospainetulokset taulukoidaan (esim. 
jotakin taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen). Huokospaineista lasketaan 
huokosylipaineet referenssitason  ja kärkien  todellisen korkeusaseman avul-
la  (kuva  30)  ja  tulokset laitetaan taulukkoon.  

b  

\\ 	 .. 

\ /,\\ 

----- ---- 

 U0 	 ut  

--. - 

u 0 - YZ 	 uut - fw ( Z+S )  

Kuva  30:  Huokosylipaineen  laskenta  a)  alussa,  b)  painuma  -aikana.  

Taulukoidut  ja lasketut penkereen korkeustiedot  sekä painuma-  ja huokos-
ylipainetulokset  esitetään graafisesti ajan mukaan tasavälisessä koordinaa-
tistossa  (kuva  31).  Samassa kuvassa esitetään vertailua varten myös suun-
nitteluvaiheessa ennen rakentamistöitä lasketut ennusteet. Mittaustuloksia 

 ja  ennusteita vertaamalla voidaan tehdä päätelmiä  mm.  laskelmissa käytet-
tyjen parametrien oikeellisuudesta  ja painuma-ajan riittävyydestä. 

Mittaustulosten tulkinta 

Mittaustulosten tulkinnan lopullisena tavoitteena  on  tarkistaa ylipenkereen 
poistamisajankohta  ja  saada aikaan arvio esikuormitusajan jälkeisistä pai-
numista tien käyttäaikana. Tätä lopullista tavoitetta varten asetetaan seu-
raavia osatavoitteita: 

Lopullisen primaarisen konsolidaatiopainuman arviointi. 

Painuvien  kerrosten vaakasuuntaisen konsotidaatiokertoimen arvioin-
ti. 
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Osatavoitteiden  ja  myös lopullisen tavoitteen arvioimiseksi joudutaan käyt-
tämään ekstrapolointia. Arviot ovat tästä syystä esikuormitusajan alkupuo-
lella  varsin karkeita  mutta tarkentuvat yleensä esikuormitusajan loppua 
kohden. Lopullisena tavoitteena olevien käyttöaikaisten painumien arviointi 
pelkkien mittaustulosten perusteella saattaa joissakin tapauksissa (esim. 
humuspitoisissa maissa) jäädä epämääräiseksi, jolloin arvioissa joudutaan 
käyttämään hyväksi myös laboratoriotutkimustuloksia.  

PL 4280  
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Ytip.nkere.n 
purku  4- 	

4 
1 -x 

I 	I 
6 	12 	18 	21.  
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50  
x x  40  - 

 30  - 
 20  - 
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50  -  
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100  - 
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 —Ennuste 

Aika  ,  kk  
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40 	Aika,  v 

	

I 	ytipenkereen 
poiston  jälkeen  

15  -  
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Kuva  31:  Mittaustulosten  ja  ennusteen vertailu.  
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Ennen varsinaisten ekstrapolointimenetelmien käyttöä voidaan havainnois-
ta tehdä muutamia johtopäätöksiä  (kuva  31):  

Huokosylipainehavainnot: 
Havaintopisteiden  kaltevuuden perusteella saadaan karkea arvio 
huokosylipaineesta esikuormitusajan lopussa. Kun tästä vähenne-
tään poistettavan ylipenkereen kuormitus, voidaan mandollisen 
jäljelle jäävän huokosylipaineen perusteella arvioida jälkipainumia 

 tai  penkereen keventämistarvetta. 
Painumahavainnot: 

Havaintopisteiden  kaltevuuden  ja  kaltevuuden muutosten perus-
teella (ajan suhteen tasavälisessä koordinaatistossa) voidaan teh-
dä karkea arvio painuman suuruudesta esikuormitusajan lopussa. 
Piirtämällä painumahavainnot ajan suhteen logaritmiseen koordi-
naatistoon  (kuva  32)  voidaan tehdä arvio maakerrosten konsoli-
doitumistUasta. Tästä menetelmästä  on  erityistä hyötyä esikuormi-
tusajan loppupuolella, kun painumanopeus  on  selvästi pienene-
mässå. Menetelmällä voidaan myös - yhdessä huokosylipaineista 
tehtyjen johtopäätösten kanssa - tehdä arvio tien käyttöaikaisista 
jälkipainumista. 

— 
•  

1  

— 
"tI' II'IIII'H 

:IIlIIlIII.II  
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• 	uuiiiiiiiiuiiiiiiiiioiiiiii 

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIU DIII IIOIIIIIIIIIDII 	HHIIIIlIiIIIIIIIIIIIIOIIIllHIIHOIIIIII 
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Kuva  32:  Painumahavainnot logaritmisessa koordinaatistossa.  a)  Tulkinnan 
periaate,  b)  esimerkki. 
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Tavallisimmat, ekstrapoloinnissa  käytetyt tekniikat ovat seuraavat:  

(1) Asaokan  menetelmä  

(2) Takaisinpäin laskennat  

(3) Käyrien  sovitus  

(1)  Asaokan  menetelmä  

Asaokan  menetelmä (Asaoka  1978)  perustuu luvussa  5  esitettyyn radiaali
-sen konsolidaation differentiaaliyhtälöön ja sen  ratkaisuihin. Menetelmää 

sovelletaan tavallisesti painumamittaustuloksiin. Asaokan menetelmän peri-
aate  on  esitetty kuvassa  33.  

Menetelmän lähtötietoina käytetään graafisia, ajan mukaan tasavälisessä 
koordinaatistossa esitettyjä painumamittaustuloksia. Käsittely jatkuu  sen 

 jälkeen seuraavasti: 

- 	Valitaan aika-askel  At.  Teoreettisesti aika-askeleen suuruudella ei ole 
merkitystä, mutta käytännössä sopiva aika  askel  on tapauskohtainen 

 ja  löytyy kokeilemalla. 

- 	Tehdään taulukko, jossa painumat  on  esitetty aika-askeleittain  (kuva  
33). 

- 	Piirretään painumat taulukosta koordinaatistoon, jossa vaaka- 
akselina  on painuma 	ja pystyakselina painuma  S1  (kuva  33). 

S 	aikaa  t  vastaava painuma  

S 1 	aikaa  t 1  vastaava painuma 

- 	Piirretään origosta  45  asteen  kulmassa  oleva suora  S1  = S 1 .  

- 	Piirretään havaintopisteiden kautta suora  A,  joka leikkaa origosta läh- 
tevän suoran pisteessä  B  (kuva  33). 

Painuma leikkauspisteessä  B on  lopullinen primaarinen konsolidaa-
tiopainuma Spr •  

Suoran  A kaltevuuskulman  avulla saadaan painuvien kerrosten 
keskimääräinen vaakasuora konsolidaatiokerroin ch:  

Ch  = - D2 F(n)ln(3)/(8At) 	 (7.1) 

D 	pystyojan vaikutusal ueen  halkaisija 

F(n) 	fun ktio,  katso luku  5.3. 

Funktiolla F(n)  voidaan ottaa huomioon myös maapohjan asennusai-
kaisen häiriintymisen  ja pystyojien virtausvastuksen  vaikutus. 

Edellä painuvaa maapohjaa  on  käsitelty yhtenä kerroksena (painumat mi-
tattu suodatinkerrokseen asennetuilla painumalevyillä). Mikäli eri kerrosten 
painumia  on  mitattu esim. extensometreillä, voidaan Asaokan menetelmää 
soveltaa myös kerroskohtaisesti. 
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Kuva  33: Asaokan  menetelmä. 
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Asaokan  menetelmän käyttöön liittyy seuraavia rajoituksia:  

- 	Menetelmä ei sovellu heterogeenisen  kerroksellisen  maapohjan  ana- 
lysointiin. 

- 	Menetelmä ei sovellu  tilanteislin,  joissa  huokosveden virtaus  ei ole 
pääasiallisesti  radiaalista (esim.  matalat  pystyojitetut pehmeiköt). 

- 	Menetelmän käyttö edellyttää harkintaa,  jos  maapohjan  sekundaari - 
set  painumat  ovat merkittäviä  (kuva  34).  

- 	Menetelmä edellyttää kuormituksen pysyvän muuttumattomana.  

______  P S 
C 

U,  -  

S PI.  I  
4-  

I 

.2 I 
I; I  

_fr  I -C I 
C I 
o I 
a I 
a 
E I 

C  

Spr 

Panumo  ajon 	hetkellä 	t,.. 1  ,  S_ 1  

Kuva  34:  Asaokan  menetelmän rajoituksia. 

Asaokan  menetelmän avulla saatua lopullista  primaarista konsolidaatiopai-
numaa  ja  vaakasuoraa konsolidaatiokerrointa  käytetään  suunnitteluvaiheen 
laskentaparametrien  tarkistukseen. Uusi, tarkistettu ennuste lasketaan  tar

-kistettujen parametrien  avulla,  ja  uuden ennusteen  käyttäkelpoisuutta  ver-
rataan vielä lisäksi  mittaustuloksiin. 

Vyöhyke Merkki  Tito 

A  Konsotidootion 	alkutita  

P 0  Primäärinen 	konsoLidocitio  

S 0  Sekundäärinen konsotidoatlo  
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(2)  Takaisinpäin  laskennat  

Takaisinpäin laskentojen  (back-analysis)  tarkoituksena  on  tavallisesti mää-
rittää keskimääräinen vaakasuora konsolidaatiokerroin c i,. Jatkotyöskente-
lyssä tarvittava lopullinen primaarinen konsolidaatiopainuma selvitetään 
Asaokan menetelmän avulla. 
Takaisinpäin laskennat voidaan tehdä sekä painuma- että huokosylipaine-
havaintojen avulla  (kuva  35): 

Painumahavainnot: 

Määritetään konsolidaatioaste  U i  =  S /Sr, 
S 	painuma ajanhetkellä t  (kuva  33) 
S 	lopullinen primaarinen konsolidaatiopainuma 

Lasketaan aikatekijä ThI  (katso luvun  5.3  merkinnät): 

Thi = - F(n) ln(1  -U 1) I 8 	 (7.2) 

Huokosylipainehavainnot: 

Aikatekijä Th  lasketaan seuraavasti: 

= - Fu(n) ln(u/u0) /  8 
	

(7.3)  

F(n)  funktio (luku  5.3) 
U i 	huokosylipaine ajanhetkellä  t 
u 	huokosylipaine primaarisen konsolidaation  alussa.  u0  määrite- 
tään  joko mittaustulosten perusteella  tai  laskennallisesti (kaava  5.7 

 luvussa  5.3).  
Vaakasuora konsolidaatiokerroin lasketaan sekä painuma- että huokosyli-
painehavainnoista aikatekijän määrityksen jälkeen luotettavimmin ns. aika-
lisäysmenetelmällä  (incremental-time method): 

ch  = D2(Th I  - TbJ) /  (t1 -  9 	 (7.4)  

i  >j 
D 	pystyojan vaikutusalueen  halkaisija 

Painumahavainnoista lasketut konsolidaatiokertoimen  arvot poikkeavat 
yleensä huokosylipaineista lasketuista. Jatkotyöskentelyssä huokosylipai-
neista saatuja arvoja käytetään lähinnä johtopäätösten varmistukseen. 

Jatko tapahtuu tämän jälkeen samalla tavoin kuin Asaokan menetelmän yh-
teydessä. 
Takaisinpäin laskentoihin liittyvät painumamittaustuloksia käytettäessä sa-
mat virhelähteet  ja  rajoitukset kuin Asaokan menetelmäänkin. Huokosylipai-
nehavaintoja käytettäessä mandollisia virhelähteitä ovat: 

- 	Huokosveden virtaus  ei ole radiaalista (pystyojitettu matala  tai kerrok- 
sellinen maapohja). 

- 	u 0: n määntys  (erityisesti ylikonsol idoituneessa maassa). 
- 	Huokospainekärkien  sijainti suhteessa pystyojiin. 
- 	Kuormituksesta  aiheutuva huokosylipaineen kehittyminen tapahtuu 

ylikonsolidoituneissa savissa jaltai  pienillä varmuuskertoimilla eri ta-
valla kuin teoreettisissa malleissa, joissa maapohja otaksutaan  nor-
maalikonsolidoituneeksi  ja varmuuskerroin  suureksi. 
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Kuva  36:  Esimerkki kåyrien sovituksesta. 
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8  TYÖSAAVUTUKSIA  JA  KUSTANNUKSIA  

Pystyojituksen  työteho työvuoroa kohti voi olla nykyaikaisilla pystyojitusko-
neilla  6000  -  10000  jm.  Keskimääräinen työteho  on  ollut noin  2000  jm 
(TIELJU-piiri/1  993).  

Työsaavutusta  lisääviä tekijöitä ovat (Rathmayer  1986):  

- 	Suuri pehmeikön paksuus. 
- 	Pehmeikkäkerrostuman homogeenisuus. 
- 	Pieni ojaväli. 
- 	Asennusverkon  suunnittelu koneelle sopivaksi. 
- 	Ojan ankkuroinnin toimivuus. 
- 	Työalustan  kantavuus  ja  tasaisuus sekä pieni tunkeutumisvastus. 
- 	Nauhapystyojan katkaisun  nopeus. 

Hidastavia  tekijöitä ovat: 

- 	Ankkurilevyn  kiinnityksen vaatima aika. 
- 	Pehmeisiin  kerroksiin ankkurointi. 
- 	Työalustan kivisyys. 
- 	Routaantunut pintakerros. 
- 	Tiiviit kerrokset pehmeikän sisällä. 
Nauhapystyojien  hinta asennettuna  on  vuonna  1993  ollut kohteen laajuu-
desta riippuen  4...7  mk/jm. 
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Tarkoituksena  on  määrittää taloudellisin pystyojaväli kuvassa  37  esitetylle 
tapaukselle. 

— 	

— \\ Vostopenger  - 
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Kuva  37:  Mitoitusesimerkki: Geometria  ja  parametrit.  

Valmiin tiepenkereen leveys yläosastaan  on 20  metriä  ja  korkeus alkuperäi-
sestä maanpinnasta  1.0 m.  Käytettävissä oleva esikuormitusaika  on 2  vuot-
ta.  Ojat  rakennetaan nelikulmioverkkoon  ja  ulotetaan kovaan pohjaan. 

Pstyojien ekvivalenttihalkaisija  d  =  0.065 m  ja virtauskapasiteetti  q  =  300 
m la.  Ojien asennusvaiheessa tapahtuvan häinintymisen vaikutus otetaan 
huomioon seuraavilla parametreilla: 

k11 1k' =  3 

d5 	=  0.15m  

Tässä luvussa käytetään samoja symboleja  ja  niiden merkityksiä kuin lu-
vussa  5.  

Penkereen  ja maakerrosten matenaaliparametrit  on  esitetty kuvassa  37.  
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Pystyojavälin  ja  konsolidaatioasteen  välinen suhde 

Sijoitetaan parametrit kaavoihin  5.6  ja  5.9. Pystyojien virtauskapasiteetin 
 vaikutus havaitaan merkityksettömän pieneksi, jolloin kaavan  5.9  sijasta 

käytetään jatkossa kaavaa  5.8.  Sijoitusten jälkeen saadaan seuraavat tu-
lokset: 

Th 	2/D2  
F (n) = ln (D) + 3.66 
U 	1 - exp (-8  Th/  F(n)) 	 (9.1)  

Taulukko  4:  Pystyojan vaikutusalueen halkaisijan  D,  konsolidaatioasteen Uja 
pystyojavälin  a  välinen yhteys.  

U,% D,m a,m  

80 1.56 1.38 
90 1.33 1.18 
95 1.18 1.05 

Kaavassa  9.1 muuttujana on pystyojan vaikutusalueen  halkaisija  D.  Erilai-
sia  D:n  arvoja kokeilemalla laaditaan taulukossa  4  esitetyt yhteydet. Pysty-
ojaväli  a relikulmioverkossa  lasketaan kuvan  13  perusteella.  

a 	D/1.128 

Esikuormituksen mitoitus 

Esikuormituksen  suuruus mitoitetaan kuvassa  16  esitettyä graafista mene-
telmää käyttäen.  Koko pengerkuorma  asetetaan vaikuttamaan heti esikuor-
mitusajan alussa.  

1 	 2 	 3 	 6  P.ng.rkork.us  m 
I 	 I 	 I 

lo 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	ep  Kuorma  kPa  
4 	 4  

/ 

/ 	/  

p  
Oip  

2 	 •-•.- 	v 
U:100 'I.  

Painuma,  m 3  
Painumavaro  m  

Kuva  38:  Esikuormituksen mitoitus. 
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Ensiksi lasketaan primaarinen konsolidaatiopainuma tavanomaisella tavalla 
eri pengerkorkeuksille. Tulokset merkitään painumakuormakoordinaatis-
toon kuvassa  38  esitetyllä  tavalla. Samalla piirretään taulukossa  4  esitettyjä 
konsolidaatioasteita vastaavat painumakäyrät. Tämän jälkeen määritetään 
kokonaispengerkorkeus kuvassa  16  esitetyllä  tavalla. 

Sekundaaripainuman  vaikutusta rajoitetaan lisäämällä pengerkorkeutta  0.1 
 p:n  verran  (kuva  38).  Eri konsolidaatioasteita vastaavat pengerkorkeudet 

 on  esitetty taulukossa  5.  

Taulukko  5:  Eri konsolidaatioasteita vastaavat  pen gerkorkeudet. ValmIIn 
tiepenkereen  korkeus  1.0 m. 

Konsoli- Kokonais- Painuma-  Poistettava Huom. 
daatio- penger-  vara ylipenger  
aste  U  %  korkeus,  m s  +  As m  AH,  m 

100 2.50 1.50 0  Pelkkä 
primaari- 
painuma  

100 2.85 1.65 0.20 
95 3.05 1.65 0.40 
90 3.30 1.65 0.65 
80 3.95 1.65 1.30  

Penkereen  vakavuus  

Penger  ja vastapenkereet mitoitetaan  siten että varmuuskerroin  F on  suu-
rempi  tai  yhtäsuuri  kuin  1.5.  Mitoitus  tehdään tavanomaisilla vakavuuslas-
kentamenetelmillä. 

Vastapen kereen  tarvittava korkeus, leveys  ja massatilavuus tiepenkereen 
 korkeuden funktiona  on  esitetty kuvassa  39.  

Yhteenveto 

Yhteenveto massamääristä  ja  kustannuksista tiemetriä kohti  on  esitetty tau-
lukossa  6.  Kustannuksista  on  jätetty pois ojituskerroksen osuus, joka  on 

 katsottu likimain yhtä suureksi kaikissa vaihtoehdoissa. 

Kustannusvertailun  perusteella edullisin pystyojaväli  on 1.0  -  1.1 m.  
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Vastapenkereen 	 Vostopenkereen  
korkeus  h.m 	 Leveys  B , m 

Pengerkorkeus  H, m 

Vastopenk.reen  

	

160 	tiLovuus., m3  

140 

120 

100 

80 

60 

40 F1.5 

20 

	

I 	I 
2 	3 	4 Peng.rkork.us , m  

Kuva  39:  Vasta  penkereen  vaka vuusmitoituksen  tulokset.  
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Taulukko  6:  Yhteen  veto  

KonsoUdaatloaste  U  %  80 90 95  

Pystyojaväli,  m 1.38 1.18 1.05  
Pystyojaa, m/tiem  127 174 220  
Kustannus, mk  760 1040 1320 
a 6,- 

Pengerkorkeus,  m 3.95 3.30 3.05  
Massamäärä, m 3/tiem  102 82 75  
Kustannus, mk  3060 2460 2250 
a 30,- 

Vastapenkereet  
Massat, m3ltiem  320 210 160  
Kustannus, mk  960 630 480 
á3,- 
(pengerrys)  

Kustannukset  4780 4130 4050  
yht.  mk  
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