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TIIVISTELMÄ 

Informaatiojulkaisun  tarkoituksena  on  esitellä siltojen pohjatutkimusten hyvä 
käytäntö. Aluksi esitellään lyhyesti siltatyyppejä  ja  siltatyypin  sekä 
jännejaon valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisiin maaperäolosuhteisiin 
sopivia siltojen perustamistapoja. Erilaiset pohjatutkimusmenetelmät  ja 

 niiden suositeltava käyttöalue siltojen pohjatutkimuksissa käydään läpi. 
Pääpaino  on  kairauksilla  ja  näytetutkimuksilla.  Tutkimuskustannuksia  on 

 perusteellisemmin esitetty saman sarjan aikaisemmissa julkaisuissa. 

Siltojen pohjatutkimukset esitetään alustaviin tutkimuksiin, siltapaikan 
valintatutkimuksiin  ja  yksityiskohtaisiin  tutkimuksiin jaoteltuina. Pääpaino 

 on  yksityiskohtaisilla tutkimuksilla  ja  ne  on  esitetään tuki-  ja  perustamisme-
netelmäkohtaisina,  sillä  vaihtelevissa pohjasuhteissa  sillan  eri tuet 
perustetaan usein eri tavalla. Myös  sillan  tulopenkereiden  ja  tukimuurien 

 sekä työnaikaisten rakenteiden, kuten kaivantojen, telineiden  ja  varasiltojen 
 vaatimat pohjatutkimukset esitellään. Nykyisillä siltapaikoilla tehtävien 

pohjatutkimusten erikoispiirteitä käydään läpi. Lopuksi käsitellään 
pohjatutkimustulosten esittämistä siltapaikka-asiakirjoissa sekä lopullisissa 
siltasuunnitelmissa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this publication is to introduce a good practice for the soil 
investigations for bridges. First brigde types and factors affecting the 
choice of bridge type and the span division of the bridge are shortly 
introduced. Also suitable foundation methods of bridges in different typical 
soil conditions are introduced in order to help the soil investigations. 
Different soil investigation methods and their suitability for bridges are 
introduced. Soundings, borings and sampling are particularly emphasized. 
ln situ-measurements seem to be becoming more general. The geophysical 
methods have some applications in the soil investigations of bridges and 

they are introduced. 

The soil investigations of bridges are divided in three phases: preliminary 
investigations, investigations in order to find the best place for the bridge 
and detailed investigations. The detailed investigations are particularly 
emphasized and they are presented for each foundation method and for an 
individual support of a bridge, because in Finnish geological conditions the 
different supports of the same bridge are often founded in different ways. 
Also soil investigations needed for embankments near the bridge and 
counterforts and temporary structures as excavations, temporary bridges 
and scaffolds are presented. Soil investigations in present bridge places 
have special features. Also presenting soil investigation results is dealt 
with. This is divided in two phases: presenting the initial information for the 

design of the bridge and presenting soil conditions in the final plan. 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1  Tutkimusten tarve 

Suurin  osa  uusista silloista suunnitellaan  ja  toteutetaan  tie-,  katu-  ja 
 ratahankkeisiin  liittyen. Siltoja rakennetaan myös yksittäisinä hankkeina. 

Tyypillisiä tällaisia tapauksia ovat painorajoitettujen siltojen korvaaminen 
uusilla, olemassaolevien siltojen leventäminen, kevyen liikenteen siltojen 
rakentaminen, rautateiden tasoristeysten korvaaminen silloilla  tai lossien 

 korvaaminen silloilla. Olipa kysymyksessä uuden  sillan  suunnittelu  tai 
 vanhan korjaaminen, sillansuunnittelu edellyttää aina tietoja siltapaikan 

pohjasuhteista. Maa-  ja  kallioperäolosuhteet  vaikuttavat siltapaikan  ja 
 siltatyypin  valintaan, perustamistapaan  ja  rakentamismenetelmiin. 

Pohjasuhteilla  on  usein huomattava merkitys  sillan  toteutuskustannuksiin.  

Suomen maa-  ja  kallioperälle  on  tyypillistä topografian  ja  pohjasuhteiden 
 vaihtelevuus, mikä lisää tarvittavien pohjatutkimusten määrää.  

1.2  Julkaisun tarkoitus  ja  sisältä 

Tässä julkaisussa esitetään hyvä käytäntö siltojen pohjatutkimusten 
ohjelmointia varten. Pääasiallisena tarkoituksena  on  selostaa erilaisten 
siltojen pohjatutkimustarvetta  ja  -menetelmiä suunnittelun eri vaiheissa 
tarvittavien lähtötietojen hankkimiseksi. Aiheen piiriin kuuluvat sekä uusien 
siltojen suunnittelun että nykyisten siltojen korjaussuunnittelun edellyttämät 
pohjatutkimukset  ja  selvitykset. 

Julkaisussa käsitellään myös siltaan välittömästi liittyvien rakenteiden, 
kuten esimerkiksi tulopenkereiden  ja  tukimuurien pohjatutkimustarvetta. 

 Lisäksi  on  pyritty ottamaan huomioon työnaikaisten rakenteiden aiheuttama 
tutkimustarve. Ratasiltojen pohjatutkimusten ohjelmointi  on  sisällytetty 
ohjeeseen, koska ratasiltoja suunnitellaan usein tiensuunnitteluhankkeisiin 
kuuluvina. 

Pohjatutkimusten ohjelmointia  varten esitetään lyhyesti yleisimpiä 
siltatyyppejä  ja  perustamistapoja  sekä käytössä olevia pohjatutkimus-
menetelmiä. Kysymyksessä ei siis ole suunnitteluohje, vaan tavanomaisiin 
olosuhteisiin  ja  tilanteisiin sopiva pohjatutkimusohje. Hankalissa siltatekni-
sissä  ja  geoteknisissä  kysymyksissä  on  käytettävä näiden alojen erikois-
asiantuntemusta. Suositeltavaa  on,  että  sillan  geotekninen  suunnittelija 
ohjelmoi pohjatutkimukset. Hänen tulee ainakin ottaa kantaa tutkimusten 
riittävyyteen  ja  mandolliseen täydentämistarpeeseen. 

Lopuksi käsitellään myös pohjatutkimusten esittämistä. 
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1.3  Sillansuunnittelun lähtötiedot 

Siltapaikalla  tehtävien  maastotutkimusten  tulokset muodostavat osan 
 sillansuunnittelun lähtötietoja. Sillansuunnittelun lähtötiedot täydentyvät 

pohjatutkimusten,  mittausten  ja kartoitusten  osalta suunnittelutyön 

edetessä.  Geoteknisen  suunnittelijan tulee huolehtia siitä, että  sillansuunni-

ttelijalla  on  aina käytössään kunkin  suunnitteluvaiheen  kannalta riittävä tieto 

maaperästä  ja sillan perustamistapamandollisuuksista. Siltasuunnitelmaa 
 varten  sillansuunnittelijalla  tulee olla käytössään  jo  lähes lopullisella 

tarkkuudella  sillan  perustamista koskevat tiedot.  

1.4  Liittyminen muihin ohjeisiin 

Tätä julkaisua täydentävät  mm.  seuraavat  pohjatutkimus-  ja  suunnittelu- 

ohjeet: 

Tutkimus-  ja suunnitteluohjeet: 

	

- 	Pohjarakerinusohjeet sillansuunnittelussa, TIEL  2172068, 1991,  uusi  

ilmestynee  1999  

	

- 	Siltapaikka -asiakirjat,  TVH  722054, 1979  
- Teräsputkipaalut, TIEL  2173448, 1993  

	

- 	Siltasuunnitelma, TIEL  2172067,  ilmestynee  1999  
-  Silta  ja  ympäristö,  TVH  723443, 1987  
- Tieleikkausten pohjatutkimukset, TIEL  3200354, 1995  
-  Teiden  pehmeikkötutkimukset, TIEL  3200520, 1998  
-  Tiesuunnitelman  pohjatutkimukset, TIEL  2180003, 1998  

	

- 	Pohjarakennusohjeet, RIL  121-1 988  
- Suurpaalutusohje SPO -95,  RIL  212-1995  
- Lyöntipaalutusohjeet (LPO -87)  

	

- 	Silta-alan  konsultoinnin  tehtävät,  AlL  214-1998  

	

- 	Geotekninen  suunnittelu,  Euronormi, AlL  207-1998  

Tutkimusmenetelmiä  koskevat julkaisut:  

	

- 	Kairausopas  I,  Painokairaus,  pisto-  ja lyöntikairaus, heijarikairaus,  
1981  

	

- 	Kairausopas  Il, Siipikairaus,  1996  

	

- 	Kairausopas  Ill,  Maanäytteiden  ottaminen,  1972  

	

- 	Kairausopas  IV,  Pohjavedenpinnan  ja huokosvedenpaineen  mittaami- 

nen,  1987  

	

- 	Kairausopas  V.  Porakonekairaus,  1 986  

	

- 	Rakennusalan  kalliotutkimusohjeet (RKO -79}  
- Talonrakennuksen pohjatutkimusohjeet (TPO -83)  

	

- 	Geotekniset  laboratorio-ohjeet,  1.  Luokituskokeet  GLO -85,  
SGY/RK  Oy,  1985  
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Tutkimustulosten esittämistä koskevat julkaisut:  

- 	Pohjarakennussuunnitelmat, esitystapa, TIEL  703435, 1 990 
- 	Pohjarakennuspiirustusohjeet PRP -84, SGY/RK  Oy,  1984 
- 	Pohjatutkimusmerkinnät, Nro  201, SGY/RK  Oy,  1993 

2  SILTARATKAISUT  

2.1  Siltapaikan määräytyminen  

Sillan  paikkaan vaikuttavia tekijöitä ovat:  

- 	sidotut  tie-, rata-  ja  katulinjaukset 
- 	vesistöt  ja  muut esteet  
- 	sopeutuminen ympäristöön  
- 	perustamisolosuhteet  ja  niistä aiheutuvat kustannukset, mukaan 

lukien  pengerkustannukset  tai  pohjaveden alenemisen haittavaiku-
tukset  

- 	nykyisen  sillan  mandollinen käyttö  varasiltana.  

Varsinkin kaupunkimaisessa ympäristössä  sillan  paikka määräytyy usein 
 varsin  tarkasti  ensin  mainitun  näkökohdan  perusteella.  Sen  sijaan  va

-paammassa  maastossa siltaa saattaa olla mandollista siirtää  perustamisolo-
suhteiltaan  paremmalle paikalle. Tyypillinen tapaus  on,  kun  yksityistie  
ylittää  tai alittaa  päätien  tai  rakennetaan uusi silta vanhan viereen.  

2.2  Yleisimmät siltatyypit  

Silloista käytetään käyttötarkoitusta kuvaavia  lajinimityksiä  sekä  staattista  
toimintaa  ja  rakennetta kuvaavia  tyyppinimiä. 

Siltalajit  ovat:  

- 	silta,  tie  vesistön  tai pehmeikön  yli  
- 	ratasilta,  rautatie vesistön  tai pehmeikön  yli  
- 	risteyssilta,  tie  toisen tien yli  tai  ali  
- 	alikulkusilta/ylikulkusilta,  tie  rautatien  ali/yli 
- 	alikulkukäytävä/ylikulkukäytävä, kevytliikenneväylä  tien  ali/yli 
- 	alikulkukäytäväsilta/ylikulkukäytavasilta, kevytliikenneväylä  rautatien  

ali/yli. 

Staattinen  toiminta  ja  rakenne vaikuttavat  perustamistavan  valintaan. 
Yleisimpiä tyyppejä  on  esitetty kuvassa  1. 
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a) 	Jatkuva laattasilta 
	

b) 	Uloketaattasilta 
(tyyppisiita  But)  

C) 	Laattakehäsilta 
(tyyppisillat BIk, Bik  ja  Bik  Il)  

iLJ1  
d) 	Rengaskehäsiita 

(tyyppisilta Brhe 
 tai  Bik yhtenäisel -

lä  pohjataataita)  

i-i  

e) 	Putkisilta 

_____  T r 
II  ' ' 

II/III  

f) 	Laattaelementtisil - 
ta  (tyyppisiliat Ble  
tja  Ble  Il)  

g) 	Paikkisilta 
	

h) 	Jatkuva paikki- 
(tyyppisillat Jbe  I.. .V,  Tp  Ilja  Pip) 
	 silta 

i) 	Langerpaikkisilta  

k) 	Vinoköysisiita  

1  Kaari-  tai  holvisilta  

LJ  

Kuva  1. 	S!!tatyyppejä. 
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Tyypit  b, e, f, g  ja i  ovat  sillan  pituussuunnassa staattisesti  määrättyjä, 
jolloin tukien epätasainen painuminen ei aiheuta rasituksia. Näistäkin 
poikkileikkaukseltaan laatat, useampi- kuin kaksipalkkiset  annat  sekä kaikki 
vääntöjäykät kannatinrakenteet saavat rasituksia perustusten kiertymisestä 

 sillan  poikkisuunnassa.  Tyypit  c  ja  j  ovat perustusten kiertymiselle arimpia. 

Rakennusmateriaalin  perusteella voidaan teräsbetonirakenteita pitää 
jäykkinä  ja  raskaina.  Toisaalta betonin viruminen  ja  halkeilu tasaavat  ajan 
myötä perustusten siirtymisestä aiheutuneita rasituksia. Jännitetyt 
betonirakenteet ovat mittasuhteiltaan edellisiä hoikempia, mutta arempia 
perustusten siirtymille. Teräsrakenteet sekä teräksen  ja  betonin  muodosta-
mat liittorakenteet ovat notkeampia  ja  kevyempiä kuin edelliset  ja  siten 
perustusten siirtymisestä aiheutuu yleensä suhteellisesti pienempiä 
lisä rasituksia. 

Perustuksille  asetettavat vaatimukset kasvavat myös  sillan  jännemittojen 
 kasvaessa.  

2.3  Tyypin valintaan vaikuttavat tekijät  

Siltatyyppi  pyritään valitsemaan siten, että käytön  ja  ympäristön asettamat 
vaatimukset voidaan täyttää mandollisimman edullisesti. Huomioon 
otettavia tekijöitä ovat muun muassa:  

a) Liikenneväylä  sillalla 

	

- 	kaistojen  lukumäärä  ja  mitat (myös liikennetilan vapaa korkeus) 

	

- 	kaarevuus  ja  kallistukset 

	

- 	tasausviivan  tai korkeusviivan  muoto  ja  korkeusasema  

b) Tilavaraukset  sillan alla  

	

- 	tien,  radan  tai  kevyen liikenteen väylän vapaa tila 

	

- 	näkemäetäisyydet 

	

- 	vesiliikenteen tilantarve 

	

- 	jalankulkijoiden tilantarve vesistösillan  alla  

	

- 	uoman virtausominaisuudet (padotus  ja  virtausnopeus) 

	

- 	ojat ja  muut kuivatusjärjestelmät 

	

- 	putket, johdot ym. laitteet  

c) Ympäristön asettamat vaatimukset 

	

- 	maisema 

	

- 	rakennukset  ja  laitteet 

	

- 	penkereet  ja  muut maarakenteet 
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- 	korostamisen  tai  sopeuttamisen tarve  

d) Perustamisolosuhteet 

	

- 	sillan  perustaminen  

	

- 	penkereiden  ja  muiden  maarakenteiden  perustaminen  

	

- 	työnaikainen  ja  pysyvä kuivatus  

	

- 	telineiden, varasiltojen  ja  kiertoteiden perustamismandollisuudet 

	

- 	kaivannot  

e) Rakentaminen  

	

- 	kustannukset  

	

- 	vaiheittain rakentaminen  

	

- 	kuijetuskaluston, nosturien, aputukien  ja  telineiden käyttömandollisuu - 
det. 

Sillan ja  penkereiden rakentamis-  ja  maankäyttökustannuksista  haetaan 

vaihtoehtojen  vertailulla optimia,  elleivät  siltatyyppi  ja  jännejako määräydy 

 muilla perusteilla. Käyttö-  ja  kunnossapitokustannuksillakin  on  merkitystä  

siltatyypin  valintaan.  

2.4 Tukien  paikat tavallisissa silloissa  

Sillan  kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi  kokonaispituus, jännemitta  ja 
 jännesuhteet. Jatkuvissa silloissa  edullinen  reunajänteen  pituus  on  noin  80 

 % keskijänteestä  (L 1  0,8  *  L0).  

Kuva  2. 	Esimerkki  sillan jännejaon maaräytymisestä.  

Yksinkertaisista  palkeista koostuvassa elementtisillassa  ei  jännesuhteella  ole 

samaa merkitystä. Elementtien  valmistuskustannusten  kannalta edullisinta 

 on,  jos  kaikki jänteet ovat  samanmittaisia.  

Jos  suurin  jännemitta  tulee  määrääväksi, pilarit  sijoitetaan lähelle  lii- 

kennetilan  reunaa.  Jos  taas  sillan  kokonaispituus  on  määräävä, voidaan  



Siltojen  pohjatutkimukset 
	

15  
SILTOJEN PERUSTAMINEN  

jatkuvan laatta-  tai palkkisillan tukien  paikkoja arvioida kaavalla  1.  Kuvassa  
2 jännejako  määräytyy lähinnä käytettävissä olevien tukien paikkojen 
perusteella.  

L = (n-O,4) * L 0 	 (1)  

jossa  
L =  sillan  kokonaispituus 

 n = jänteiden  lukumäärä 
 L0 = keskijänteen  pituus 

Jännejakoa  ja  tukien  paikkoja määrättäessä  on  otettava huomioon muitakin 
seikkoja, kuten: 

- 	käytettävissä oleva rakennekorkeus 
- 	tasausviivan  tai korkeusviivan  korkeus 
- 	maassa olevat rakenteet 
- 	riittävä työvara varottaviin rakenteisiin  ja  laitteisiin 
- 	ulkonäköseikat, jännejaon harmonisuus 
- 	paikalliset vaihtelut perustamisolosuhteissa 
- 	rakentamismenetelmät 
- 	ajoradan  ja  ramppien  sijoitus 
- 	näkemäalueet  ja  turvallisuusnäkökohdat.  

3  SILTOJEN PERUSTAMINEN  

3.1  Erilaiset geologiset olosuhteet siltojen perustamisen 
kannalta 

Seuraavassa  on  esitetty muutamia Suomessa tyypillisiä geologisia 
muodostumia siltojen perustamisen kannalta. Suomen geologialle  on 

 ominaista pienipiirteisyys  ja  usein esiintyy samalla siltapaikalla jyrkästikin 
toisistaan poikkeavia perustamisolosuhteita. 

Moreeni-  ja  kallioalueet.  Sillat  ja  penkereet  voidaan perustaa moreenin 
 tai  kallion varaan. Moreeni-  ja  kallioalueet  ovat tyypillisiä kaikkialla 

Suomessa. 
Kitkamaa-alueet. Useimmat sillat  ja  kaikki penkereet ovat perustetta - 
vissa  maanvaraisina. Kitkamaa-alueita esiintyy eri puolilla Suomea, 
mutta harvinaisempina kuin esimerkiksi moreenialueita. 
Silttipehmeiköt.  Sillat perustetaan useimmiten paaluja käyttäen  ja 

 penkereet  enimmäkseen maanvaraisina. Penkereiden osalta  on 
 erityisten perustamistoimenpiteiden tarvetta lähinnä siltojen välittö-

mässä läheisyydessä. Silttipehmeikköjä tavataan etenkin Sisä-
Suomessa. 
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Savipehmeiköt.  Lähes kaikki sillat perustetaan käyttäen paaluja  tai  
matalilla savikoilla  vaihtoehtoisesti massanvaihtoa. Myös siltoihin 
liittyvät penkereet edellyttävät yleensä erityisiä perustamistoimenpitei

-tä.  Savipehmeiköitä  esiintyy enimmäkseen rannikkoalueella. 
Suopehmeiköt.  Siltojen  ja  niihin liittyvien penkereiden perustaminen 
edellyttää yleensä massanvaihtoa  tai  paalutusta. Suopehmeiköt  ovat 
yleisiä kaikkialla Suomessa, mutta sillat  on  useimmiten mandollista 
sijoittaa maaperän puolesta edullisemmille paikoille.  

3.2  Sillan perustamistavan  arviointi 

Siltapaikkatutkimusten ohjelmointia  varten  on  pyrittävä yleisen geologisen 
tiedon, kartta-aineiston, maastohavaintojen  ja  mandollisten aikaisempien 
pohjatutkimustietojen avulla arvioimaan  jo  ennakolta  sillan  todennäköistä 
perustamistapaa  tai  kysymykseen tulevia perustamistapavaihtoehtoja, jotta 
tutkimusmenetelmät osattaisiin tapauskohtaisesti valita mandollisimman 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Silta voidaan perustaa maanvaraisena,  jos:  

- 	varmuus maapohjan murtumista vastaan (kantokyky)  on  riittävä 
- 	epätasaiset painumat eivät ole siltarakennetta vahingoittavia 
- 	maanvaraisperustus  on  toteuttamiskelpoinen  ja  taloudellisesti 

mielekäs verrattuna esimerkiksi paalutukseen. 

Käytännössä nämä ehdot täyttyvät, kun maalaji  on  moreenia,  soraa  tai 

 vähintään keskitiivistä hiekkaa. Rajatapauksia ovat muun muassa löyhät 
hiekat sekä tiiviit (kovat) siltit. 

Rajatapauksissa  otetaan huomioon: 

- 	maalajin, tiiviyden  ja  maakerrospaksuuksien  vaihtelu 
- 	sillan  jännemitat  ja  tyyppi (herkkyys painumavaurloille) 
- 	perustamistöiden  ja  kaivannon hankaluus (kaivusyvyys, tuentatarve, 

pohjavesi, maan häiriintymisvaara, nykyiset rakenteet) 
- 	rakennusaikaiset työjärjestyskysymykset.  

Esimerkkejä tyypillisistä pohjasuhteista  ja  niihin sopivista siltojen perusta-
mistavoista  on  esitetty kuvassa  3.  



Si'tojen pohjatutkimukset 	 17  
SILTOJEN PERUSTAMINEN 

Maa nvara isperustijs 

Maanvarajnen  perustaminen peri-
aat1essa mandollinen. Paalutus 
voi olla edullisempi.  

Ill j\ 	hkSif  
fl- \M±[ I'll'  

Suurelle  ja  keski- 	Plerelle 	täsillulle 
kokoiselle sillalle 	rajatapaus: moai- 
pxiluperuus 	 varainen/lutus 

tsv 

Paaluperustus  mille tahansa 
vursinajselle siltarakenteelle  

Maa nvaraisperustus,  jos  maakerrosten 
 paksuus  ja  tiiviys eivät oleellisesti 

vaihtele eri tukien välillä.  

I 	I 	I  Alikulk.4ytuivoithtn 
Suirelle  ja  keski- tehdä rengaskehär 
kokoiselle 	sillalle 
poaluperustus  

maan varaan,  jos  se  
voidaan suunnitella 
Painuvaksi  yhdessä 
penkereen lnssa.  

Pehmeä 
savi  

PUtkisilt  voidaan eri koistoimenpitein 
perustaa ilman paulu tusta  pa  inuvaksi 

 yhdessä penkereen kanssa.  

Kuva  3. 	Erilaisia  pohjasuh te/ta  ja  niihin sopivia siltojen  perustamistapoja. 
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4  SILTOJEN  POHJATUTKIMUSMENETELMÄT 

 4.1  Siltojen  pohjatutkimusten  erityispiirteitä 

Siltojen pohjatutkimuksille olennaisia piirteitä ovat muun muassa: 

usein tavallista suurempi kairaus-  ja  näytteenottosyvyys  ja  tarve 

ulottaa tutkimukset lähes aina niin syvälle kuin suinkin päästään. 
usein tavallista vaikeammat työskentelyolosuhteet, esimerkiksi 
tehtäessä vesialueilla pohjatutkimuksia lautalta taikka tehtäessä 
pohjatutkimuksia nykyisen tien kohdalle  tai  viereen tulevaa siltaa 

varten. 
tarve tehdä tutkimukset tavallista suuremmalla tarkkuudella juuri 

ohjelmoidulta kohdalta. 

Kansikuvassa esitetyn kaltaisella koneella, jossa  on laajaliikkeinen  puomi, 

voidaan kairata esimerkiksi luiskissa  ja  muissa hankalissa paikoissa 

sijaitsevia pisteitä ilman erikoisjärjestelyjä. 

Painokairaus  on  Suomessa kymmenien vuosien ajan ollut yleisin pohja- 

tutkimusmenetelmä  ja  painokairausta  on  melko paljon käytetty myös 

siltojen pohjatutkimuksissa. Heijarikairaus  on  perinteinen tutkimusmene-

telmä, jonka käyttö  1970-luvulla oli vähimmillään, mutta tällöinkin sitä 

käytettiin nimenomaan siltapaikoilla. Kun  1980-luvulla monitoimikairat 

otettiin laajamittaiseen käyttöön, heijarikairauksen käyttö lisääntyi 

uudestaan. Kallionpinnan määrityksessä yleistyi  1 980-luvun alussa 

porakonekaluston käyttö  ja  aikaisemmin yleisesti käytetty epävarmempi 
menetelmä tärykairaus jäi lähes pois käytöstä. Samalla yleistyi porakoneka

-luston  käyttö näytteenotossa, jolloin näytteiden  koko  on  kasvanut  ja 
 edustavuus  on  parantunut. 

ln  situ-tutkimusmenetelmien  käyttö  on  vähitellen yleistynyt  1980-luvulta 

lähtien  ja  niillä  on  mandollista päästä aikaisempaa parempaan tutkimus-  ja 
 suunnittelutarkkuuteen  erityisesti niissä rajatapauksissa, joissa silta  on  ehkä 

mandollista perustaa maanvaraisesti mutta painumat ovat tavallista 

suurempia. 

Kartta-  ja  ilmakuvatulkinnan  hyödyntäminen siltojen pohjatutkimuksissa 

painottuu alustavlin tutkimusvaiheisiln. Kartta-  ja  ilmakuvatulkinnan 

 soveltamista  on  lyhyesti esitetty julkaisussa Tieleikkausten pohjatutki-

mukset TIEL  3200354.  Geofysikaalisilla tutkimuksilla voidaan joissain 

tapauksissa vähentää kairaustarvetta siltapaikoilla. 

Kairaustyön  laatuun vaikuttavia tekijöitä  ja  eri kairauslajien tyypillisiä 

virhelähteitä  on  käsitelty julkaisussa Teiden pehmeikkötutkimukset TIEL 

 3200520. 
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Pohjatutkimuskustannuksia  on  käsitelty julkaisuissa Tieleikkausten 
pohjatutkimukset TIEL  3200354  ja  Teiden pehmeikkötutkimukset TIEL 

 3200520.  Oleellisia  ko.  julkaisuissa esitettyjä asioita ovat: 

- 	Erilaisten olosuhteiden vaikutus tutkimuskustannuksiin. 
- 	Työvuorohintojen  muodostuminen. 
- 	Tärkeimpien tutkimusmenetelmien työsaavutuksia. 
- 	Kaluston valinta porakonekalustolla tehtävässä porauksessa  ja  

näytteenotossa. Raskaamman  kaluston paremmat työsaavutukset 
kompensoivat työvuorokustannusten kasvun  jo  pienehköillä syvyyk

-sillä ja  suurilla syvyyksillä ei kevyellä kalustolla pystytä työs-
kentelemään.  

4.2  Geofysikaaliset menetelmät 

Geofysikaalisia tutkimuksia käytetään tiehankkeissa pääasiassa seuraa-
vankaltaisiin tarkoituksiin: 

- 	maakerrosten  alustava selvittäminen seismisellä luotauksella  tai  
maatutkalla 

- 	kallionpinnan  (epävarman) nopea linjamainen tarkistaminen maatut - 
kalla  

- 	nykyisen tien tutkiminen maatutkalla 
- 	savikerrosten  vesipitoisuuden kartoitus sähkövastusluotauksella. 

Geofysikaalisten tutkimusten mielekäs hyödyntäminen siltapaikkojen 
pohjatutkimuksissa  on  erikoistapausluontoista,  sillä  lopulliset siltapaikka-
tutkimukset ovat  varsin  pistemäisiä tielinjatutkimuksiin  verrattuina  ja 

 tarvittavan tiedon tarkkuusvaatimus  on  suuri. 

Voidaan todeta, että esimerkiksi maatutkaluotaus voi sopivissa maaperäolo-
suhteissa (ei savea) antaa tarkempien tutkimusten ohjelmointia helpottavan 
yleiskuvan maaperästä myös siltapaikoilla  ja  vähentää niiden kairausten 
tarvittavaa lukumäärää, joilla tarkistetaan maakerrosrajojen kulkua. 

Maatutkaluotauksella  voidaan tutkia nykyisten siltojen betonirakenteiden 
kuntoa. 

Geofysikaalisia tutkimusmenetelmiä  on  lyhyesti esitetty julkaisuissa 
Tieleikkausten pohjatutkimukset TIEL  3200354  ja  Teiden pehmeikkö-
tutkimukset TIEL  3200520  sekä perusteellisemmin julkaisussa Geofysikaali-
set tutkimusmenetelmät. 
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4.3 Kairaukset 

Painokairaus  

Painokairaus  sopii siltojen  pohjatutkimuksissa yleiskäsityksen  hankkimiseen  
maalajirajoista  ja  maakerrosten tiiviyden  selvittämiseen..  Erottelutarkkuus 

 on  huono silloin, kun  kairausvastus  on  yli  60  pkIO,2  m.  Myös  tiiviimmillä  
mailla tehdään  vertailevia painokairauksia,  vaikka pääpaino onkin  heijarikai-

rauksella. 

Painokairauksen tulkintatarkkuus  huononee suurilla  kairaussyvyyksillä 

tankokitkan  takia. Erityisesti tutkittavan kerroksen yläpuolella sijaitsevat 
tiiviit kerrokset lisäävät harhaanjohtavan  tankokitkan  riskiä. Suurilla  

syvyyksillä  myös  tankojen taipuminen  aiheuttaa  kairaustuloksiin  virhettä, 
varsinkin ohuita  tankoja  käytettäessä. 

Mandollisuudet  maalajin arviolmiseen painokairauksen  perusteella ovat 
heikentyneet, kun  painokairaus  on  koneellistunut  ja  ääni-  ja  tuntohavainnot 

 ovat ratkaisevasti vähentyneet.  

Paalupituuden  määrittämiseen pelkkä  painokairaus  on  epäluotettava 
menetelmä, mutta  painokairauksia  voidaan olosuhteista riippuen jossain 
määrin hyödyntää  paalujen tunkeutumissyvyyden  arvioinnissa  heijarikai-

rausten  rinnalla.  Tukipaalu  tunkeutuu yleensä  painokairaussyvyyteen  tai 

 syvemmälle  ja  syvyysero  on  pieni,  jos  kallion  on  todettu olevan lähellä  
painokairausten päättymissyvyyttä. 

Heijarikairaus 

Heijarikairausta  suositellaan siltojen  pohjatutkimuksissa  tärkeimmäksi  

kairauslajiksi  seuraaviin tarkoituksiin:  

	

- 	maakerrosten 	tiiviyden  selvittäminen  maanvaraisperustuksen  
suunnittelua varten  

	

- 	tukipaaluna  toimivan  lyöntipaalun  pituuden määrittäminen  

	

- 	maakerrosten tiiviyden  selvittäminen  kitkapaalujen  suunnittelua 

varten.  

Puristinheijarikairaus 

Puristinheijarikairaus  on  Suomessa  ja  Ruotsissa kehitetty  kairausmenetelmä,  
jossa yhdistetään kansainvälisesti yleinen  puristinkairaus  (CPT)  ja  heijarikai-

raus. Kärkenä  käytetään  heijarikairan  45 mm irtokärkeä,  mutta  kairaus-

vastuksen ero  puristinkairan  kärkeen verrattuna  on  käytännössä mitätön. 
Kairaa pyöritetään jatkuvasti, mikä parantaa tulosten luotettavuutta 
tavanomaiseen  heijarikairaukseen  verrattuna.  



Siltojen pohjatutkimukset 	 2 1  
SILTOJEN POHJATUTKIMUSMENETELMÄT 

Puristinheijarikairaus  soveltuu  maakerrosrajojen  määrittämiseen hyvinkin 
erilaisissa  maakerroksissa  sekä edellisessä kohdassa mainittuihin tavan-
omaisen  heijarikairauksen  käyttötarkoituksiin.  Puristinheijarikairauksen  
oleellinen etu nimenomaan  siltapaikkatutkimuksjssa  on,  että samalla  
kairauskerralla  saadaan sekä  yleiskäsitys  mandollisista  pehmeistä  kerrok-
sista että  paalutuksen  suunnittelua varten tarvittavat  heijarikairaustiedot  
syvemmällä sijaitsevista  maakerroksista. 

Porakonekairaus 

Porakonekairaus  on  tärkein menetelmä  kallionpinnan määrittämiseksi,  koska 
 sillä  voidaan tehokkaasti  läpäistä maakerrokset  ja  havaita  kallionpinta.  

Jatkamalla  porausta  tavallisesti  3 m  kallioon saadaan suuntaa-antava tieto 
kallion  pintaosan ehjyydestä,  kun  kairausvastus  mitataan joko kelloa 
käyttäen  (0,2 m tunkeutumaa  kohti)  tai  automaattisella  rekisteröintilaitteella 

 ja  tulostetaan diagrammiksi.  Myös kaikki kalliossa havaitut raot  ja  ruhjeet 
dokumentoidaan.  Tarvittaessa kallion laatua voidaan selvittää syvemmältä - 
kin. Rikkonaisessa  kalliossa, varsinkin  jos  sitä peittää tiivis kivinen  moreeni, 
kallionpinnan  tulkinta voi olla epävarma.  Kairausvastuksen rekisteröinti -
laitteilla  varustetuilla porakoneilla  saadaan suuntaa-antavaa tietoa vaikeasti  
läpäistävien moreenien tiiviydestä,  joko  heijarikairauksen  tueksi  tai  sen 

 sijaan.  Maakerrosten  sisältämien  lohkareiden  tunnistaminen  porausten  
yhteydessä  ja  näiden havaintojen dokumentointi  on  erittäin tärkeää.  

Porakoneella  voidaan ottaa kallion pinnasta  ns. nappinäyte,  jota  käytetään 
lähinnä silloin kun  kallionpintaa  ei ole pystytty pelkällä  porauksella 
luotettavasti  toteamaan. Joskus voidaan myös ottaa  porakoneen työput-
kella  näyte kallion  rikkonaisesta pintaosasta. Porakonereiän videokuvausta  
voidaan käyttää esimerkiksi kalliossa olevien  täytteisten rakojen  toteami-
seen.  

Kallionäytekairaus 

Kallionäytekairausta  käytetään joskus  kallionpinnan  määrittämiseen silloin, 
kun kallio  on  niin  rikkonaista,  että  kallionpinnan  selville saaminen  porako-
neella  on  hankalaa. Tavallista raskaammin  kuormitettavia kallionvaraisia 
paaluja  käytettäessä voi myös olla tarpeen varmistaa kallion laatu  
kallionäytekairauksella. 

Pehmeikkötutkjmusmenetelmät  

Siltojen  pohjatutkimuksissa  tarvitaan tietoja pehmeiden  maakerrosten  
lujuus-  ja  painumaominaisuuksista  mm. tulopenkereiden, kaivantojen  ja 

 kiertoteiden  suunnittelua varten sekä esimerkiksi  paalujen sivuvastusten 
määrittämistä  varten sekä  ympäristövaikutusten  selvittämiseksi. Näissä 
tutkimuksissa käytettäviä menetelmiä, kuten  siipikairausta, CPTU-kairausta 
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ja  savinäytteiden laboratoriotutkimuksia  on  esitetty julkaisussa Teiden 
pehmeikkötutkimukset TIEL  3200520. 

4.4  Koekuopat 

Koekuoppatutkimusten  hyviä puolia ovat seuraavat: 

	

- 	Saadaan melko luotettava kallionpintatieto. Havainnon luotettavuus 
riippuu kuopan laajuudesta. 

	

- 	Saadaan kuopan rintauksesta jatkuva  kuva  maakerrosrajoista  ja  
voidaan ottaa näytteitä  sen  mukaan, miten vaihtelevia kerrokset ovat. 

	

- 	Saadaan havainnollinen käsitys maan kivisyydestä  ja  lohkareisuu- 
desta. 

	

- 	Saadaan monissa olosuhteissa suuntaa-antava tieto pohjavedenpinna - 
sta,  maan häiriintymisherkkyydestä, luiskien pysyvyydestä sekä 
suuntaa-antava  ja  helposti tarkennettava tieto maan vedenläpäisevyy-
destä. 

	

- 	Jos  suunnittelija  on  läsnä,  hän  saa havainnollisen käsityksen  em.  
asioista. Valokuvauksen avulla havaintoja voidaan dokumentoida. 

Koekuoppatutkimuksen  haittapuolena  on  tutkimuksen työläyden lisäänty-
minen  ja  ympäristöhaittojen  lisääntyminen kuoppien syvyyden kasvaessa. 
Tavallisesti koekuopat ovat  alle  3 m  syviä  ja  maksimisyvyys  on  yleensä  4-5 

m.  Koekuopat  kaivetaan tavallisesti traktorikaivurilla. 

Koekuoppien  käyttö kallionpinnan määrittämiseen  on  vähentynyt porako-
nekairojen yleistymisen myötä. Nykyisin koekuoppaa käytetään siltojen 
pohjatutkimuksissa havainnollisena erikoistutkimusmenetelmänä, kun 
samalla kertaa halutaan tietoa kallionpinnasta, maalajeista  ja  pohjavesiolo

-suhteista. Koekuopasta voidaan tehdä nopea pienimuotoinen koepumppaus 
joko laajemman koepumppaustutkimuksen asemasta  tai  lähtötiedoksi.  

4.5  Pohjavesitutkimukset 

Pohjavedenpinnan  taso voidaan mitata oikein asennetusta havaintoput-
kesta, jonka siiviläosa  on  sijoitettu riittävän läpäisevään maakerrokseen  ja 

 jonka toimivuus  on  tarkastettu. 

Pohjavesiputkina  käytetään yleisimmin halkaisijaltaan  32-50 mm  teräs-

putkia, joiden alapää  on  rei'itetty  tai  uritettu  700-2000 mm  pituudelta. Kun 
putki  on  tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön, käytetään teräsputkien 
asemasta usein muoviputkia (halkaisija yleensä  20-60 mm),  jolloin 

ruostumishaittoja ei ole.  Jos  pohjavesiputkista varaudutaan  ottamaan 
vesinäytteitä, putken sisähalkaisijan tulisi olla vähintään  50 mm.  
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Tavallisesti pohjavesiputket asennetaan heijari--  tai porakonekalustolla 
maakerrosten läpäistävyydestä  riippuen. Yleensä maahan upotetaan  ensin 

 työputki,  joka huuhdellaan tyhjäksi  ja  jonka sisään asennetaan varsinainen 
havaintoputki, minkä jälkeen työputki nostetaan ylös. Teräsputkia voidaan 
helpoissa olosuhteissa asentaa suoraan ilman työputkea. 

Pohjavesiputkien  mielekäs käyttö edellyttää, että putkista tehdään riittävän 
pitkäaikaisia havaintoja, jotta pohjavedenpinnan vaihtelusta saadaan 
käsitys. Sitä paitsi pohjavesiputkista saatavat ensimmäiset havainnot voivat 
olla harhaanjohtavia  ja  tasoittua  ajan myötä lähemmäs todellista. Halutta-
essa nopeasti  tulos,  joka  on  ainakin hetkellisesti oikea, voidaan pohja-
vesiputken asemasta käyttää huokospainemittausta.  

4.6  Näytetutkimukset 

Maalajien määritys  perustuu näytetutkimuksiin. Kairausten avulla arvioidaan 
maakerrosrajojen kulkua näytepisteiden välillä. 

Siltapaikkojen näytteenotossa  soveltuvia menetelmiä ovat sellaiset, joilla 
riittävän varmasti päästään suunniteltuun syvyyteen  ja  joilla saadaan 
riittävän isoja  ja  edustavia näytteitä. Tällaisia menetelmiä ovat: 

- 	porakone 
- 	heijarikairan näytteenotin,  jonka käyttö nykyisin  on  vähäistä 
- 	maaputkikaira 
- 	koekuoppa 

Porakoneella  näytteitä otettaessa käytetään  alle  5 m syvyyksillä  pelkkää 
tankokalustoa. Kun näytteenottosyvyys  on 5-1 5 m, on työputken  käyttö 
suositeltavaa,  ja  yli  1 5 m syvyyksillä on työputken  käyttö yleensä 
välttämätöntä. Porakoneella otettavien näytteiden halkaisija  on  yleensä noin 

 50 mm  ja  pituus  500-1000 mm. 

Heijarikairan näytteenottimella otettavat  näytteet ovat halkaisijaltaan  30-35 
mm  ja  pituudeltaan  n. 500 mm  eli jonkin verran pienempiä kuin porako-
neella otettavat, mutta toisaalta heijarikairan näytteenotin ei samassa 
määrin riko eikä sekoita maan rakeita, kuin porakone saattaa tehdä. 
Otettaessa näytteitä pohjavedenpinnan alapuolelta käytetään umpeenlyötä-
ylä putkia. 

Heijarikairan näytteenotin  saadaan tunkeutumaan enintään samaan 
syvyyteen kuin normaali heijarikairan kärki. 

Maaputkikairausta  on  kahta eri tyyppiä. Aikaisemmin käytettiin heijarika- 
lustolla maahan lyötävää maaputkea (ns. superheijari). Nykyisin maa- 
putkikairauksella tarkoitetaan yleensä näytteenottoa porakoneen suoja- 
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putkella.  Tältä menetelmällä näytteenotto onnistuu  20 m  syvyyteen saakka, 
 jos  paineellinen  pohjavesi ei ole esteenä. Etuna tavanomaiseen porakoneella 

tehtävään näytteenottoon verrattuna  on  näytteiden suurempi halkaisija, 
noin  60 mm,  jolloin näytteen murskautuminen  jää  vähäisemmäksi. 

Näytteenottimissa  voidaan käyttää esimerkiksi liuskasulkijoita  tai  muita 
sulkijalaitteita, jotta estettäisiin näytteen putoaminen näytteenotinta ylös 
nostettaessa. Näytteen putoamisvaara  on  suurin otettaessa näytteitä 
pohjavedenpinnan alapuolelta  tai  nostettaessa  näytteitä kivisten maaker

-rosten  läpi. 

Koekuoppa  on  soveltuvin  menetelmä,  jos  näytteenoton  yhteydessä 
tarvitaan tietoa pohjavesiolosuhteista  ja  maan vedenläpäisevyydestä taikka 
maan kivisyydestä  ja  lohkareisuudesta.  Maapohjan löyhdyttämisen 
välttämiseksi ei koekuoppia pidä tehdä aivan tulevien maanvaraisperus

-tusten  kohdalle. 

Pehmeistä maakerroksista  otetaan myös häiriintymättömiä näytteitä. Niiden 
ottamista  on  käsitelty julkaisussa Teiden pehmeikkötutkimukset TIEL 

 3200520.  

Maanäytteistä  tutkitaan laboratoriossa normaalisti vesipitoisuus, silmämää-
räinen maalajimääritys  ja  tarvittava määrä varmempia rakeisuusmäärityksiä 
sekä hienorakeisista maalajeista lisäksi hienoustuku. Muut laboratorio-
tutkimukset harkitaan tapauskohtaisesti.  

4.7 In situ -tutkimukset  

Dilatometri, pressometri  ja  ruuvilevy  on  lyhyesti esitetty julkaisussa Teiden 
pehmeikkötutkimukset TIEL  3200520.  

Dilatometrimenetelmä  soveltuu siltakohteissa parhaiten käytettäväksi 
sellaisissa löyhissä hiekkakerroksissa, joihin dilatometri onnistutaan 
upottamaan. Tällaisia ovat kivettömät hiekat, joiden heijarikairausvastus  on 

 alle  30-40  lyöntiä/0,2  m.  Silttikerroksissa  tuloksen luotettavuus voi olla 
huonompi, koska siltti voi häiriintyä dilatometrin upotusvaiheessa. 
Dilatometriä voidaan käyttää myös savikerroksissa lukuunottamatta niin 
pehmeitä savia, että maahan painettavan  relän  seinämå  ei säilytä muo-
toaan. 

Pressometrikokeen  onnistunut suorittaminen edellyttää, että maahan 
tehtävä esireikä pysyy häiriintymättömänä. Tämä rajoittaa pressometrin 
käytön siltapaikkatutkimuksissa pohjaveden yläpuolisiin maakerroksiin. 
Talviotosuhteissa lisähankaluutena  on  laitteessa käytettävän  veden 

 jäätymisvaaran  välttäminen. 
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Ruuvilevykoe  soveltuu silteille  ja  hiekoille.  Periaatteessa  se  soveltuu myös 
hyvin löyhien moreenien tutkimiseen,  jos  ne ovat riittävän kivettömiä, mikä 

 on  kuitenkin harvinaista.  

4.8 Mittaustyöt 

Siltapaikan  1:500  kartan  laatiminen edellyttää useimmiten joko olemassa-
olevan karttapohjan tarkistamista  ja  täydentämistä  maastossa tehtävin 
kartoituksin  tai  kokonaan uutta kartoitusta. Kartoitus tehdään joko 
fotogrammetrisesti  tai  geodeettisin mittauksin. Fotogrammetrian  käyttö 
edellyttää, että ilmakuvaus  on  suoritettu matalakuvauksena pelkästään  ko. 

 tiensuunnittelukohdetta  varten.  Jos  siltapaikan  maasto  on  peitteinen  tai  
siltapaikalla  on  tarkkaa kartoitusta vaativia olemassaolevia rakenteita, 
geodeettiset mittaukset ovat välttämättömiä. Kaavoitetuilta alueilta  on 

 saatavilla valmiita  1:500  karttoja, joita kuitenkin lähes poikkeuksetta 
joudutaan tarkistamaan  ja  täydentämään.  

Kartan  tekeminen pienimittakaavaista karttaa suurentamalla ei ole 
mielekästä, koska tarkkuus ei parane eikä kokonaan uuden kartoituksen 
tekeminen ole kallista saavutettavaan hyötyyn nähden. 

Tavanomaisen siltapaikan kartoitus vaatii yleensä  1-2  työvuoroa maastotyö -
tä,  kun kysymyksessä  on  uusi kartoitus. Varsinkin  jos  sittapaikka  sijaitsee 
rakennetussa ympäristössä, kannattaa harkita  kartan  tekemistä  1:200 

 mittakaavaan, koska tarkkuus  on  tällöin parempi. 

Vesistösiltapaikoilla  on  kiinnitettävä erityistä huomiota vesistön pohjan 
luotauksiin sekä mandollisten muiden vedenalaisten rakenteiden kartoi-
tuksiin. Hyvin usein näiden tietojen tarkkuus  on  ollut selvästi  kartan  muita 
osia huonompi.  

4.9  Tavanomaiset  tutkimusmenetelmät  ja  niillä saatava tieto 

Taulukossa  1  esitetään tavanomaisia pohjatutkimusmenetelmiä  ja  niiden 
käyttöä nimenomaan siltakohteissa tarvittavien maaperätietojen hank-
kimiseen. eri menetelmillä saatavan tiedon luotettavuutta  on  myös pyritty 
arvioimaan. 
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Taulukko  1.  Siltojen pohja  tutkimusmenetelmät  
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Pisteet  
O  ei anna tietoa  
1  epävarma tieto  tel  tolsaljalnen käyttökohde  
2  suuntaa-antava  
3  luotettava 
•  ei varsinaisetl vastaa kysymykseen, mutta  on  tärkeä taustatieto  

1) Tukipaalu  
2) EsIm. kallionvarainen antura  tai  kaivinpaalu,  Jonka kuorma 

tavanomaista luokkaa  
3) Esim. kalilonvarainen pieniläpimitteinen teräspaalu  
4) Kovlssa maakerroksissa  paras  menetelmä maakerrosrajojen 

erottamiseen  
5) Kairausvastus  saattaa vaihdella konetyypistä riippuen (kairaa 

kierrettäessä)  
6) Soveltuu  vain  savelle, i1ti1le  ja  hienolle ja/tai löyhälle hiekalle  
7) Huokospainemittauksella  varustettuna menee painokairan 

edelle maarakenteiden vakavuuden likimääräistarkestelussa  
8) Rajoitettu syvyys (<  4 m).  Kallionpinnen  toteaminen edellyt-

tää, että kuoppa  on  riittävän laaja.  

4.10 	PaineeHinen  pohjavesi  

Pohjatutkimuksia ohjelmoitaessa  on  arvioitava  paineellisen  pohjaveden 
 esiintymismandollisuuksia  ja  tarvittaessa varauduttava  erikoistoimenpiteisiin 

 vahinkojen varalta.  Lähtötietoina tarkasteluissa  ovat:  

- 	kartat  (peruskartat, maaperäkartat) 
- 	vesistöjen, lähteiden  ja  kaivojen  vedenpintatiedot 
- 	yleinen geologinen tieto  
- 	tiedot  paineellisen  pohjaveden esiintymisestä  ko.  alueella.  
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Pohjavesi voi olla paineellista lähinnä sellaisissa laaksoissa, rinteissä  tai  
jokiuomien muodostamissa syvänteissä,  joissa huonosti vettä läpäisevien 
maakerrosten  alla  on  vettä johtavia maakerroksia, kuten hiekkaa  tai  soraa. 
Paineellista pohjavettä esiintyy paikallisesti eri puolilla Suomea, mutta 
vahinkotapauksia  on  tapahtunut lähinnä laaja-alaisilla savikoilla.  

Jos  paineellista  pohjavettä  on  syytä olettaa esiintyvän, noudatetaan 
seuraavia ohjeita: 

- 	Ei jätetä tankoja maahan pitkäksi ajaksi. 
- 	Nostetaan tangot ylös suhteellisen hitaasti. 
- 	Käytetään heijarikairauksessa maahan jäävää irtokärkeä. 
- 	Tehdään painokairausten sijasta mieluummin puristinheijarikairau- 

ksia(irtokärki). 
- 	Varaudutaan kairausreikien  välittämään tukkimiseen,  jos  niistä tulee 

vettä. 

Vuotokohta  voidaan välittömästi tukkia esimerkiksi työntämällä siihen 
latvapuoli edellä hyvin karsittu suora puunrunko, joka juntataan mandolli-
simman tiukkaan.  Em.  toimenpiteen lisäksi vuotokohta voidaan peittää 
mandollisimman paksulla vettä läpäisemättömällä maakerroksella. Puulla 
tukituissa rei'issä  on  vaarana puiden mandollinen myöhempi poistaminen 
esimerkiksi rakennustöiden yhteydessä. Vuodon tukkiminen voi edellyttää 
esimerkiksi siiviläputken asentamista pohjavesivirtauksen ohjaamiseksi 
putkeen, joka tukitaan. Tämä voi olla erityisesti tarpeen,  jos  vuoto  on 

 jatkunut pitkään  ja  aiheuttanut maassa sisäistä eroosiota.  

S  SILTOJEN  POHJATUTKIMUSTEN VAIHEISTUS  

Siltojen pohjatutkimukset  on  tässä ohjeessa ryhmitelty kahteen vaiheeseen, 
joilla ei ole yksiselitteistä yhteyttä tien-  ja  sillansuunnfttelun  vaiheisiin, 
varsinkaan kun suunnitteluvaiheiden sisältö  on  jatkuvassa muutostilassa. 
Siltojen pohjatutkimusten vaiheet ovat: 

- 	Alustavat pohjatutkimukset, joita tehdään, kun  sillan  sijaintia, 
siltaratkaisuja  ja  niiden kustannuksia halutaan arvioida alustavissa 
suunnitteluvaiheissa taikka  sillan  lopullista sijaintia hienosäädetään 
maaperäolosuhteiden perusteella. 

- 	Yksityiskohtaiset pohjatutkimukset, joilla selvitetään  sillan ja  siihen 
liittyvien muiden rakenteiden perustamistapakysymykset rakentamisen 
vaatimusten mukaisella tarkkuudella. 

Pohjatutkimusvaiheiden liittymäkohdista suunnitteluvaiheisiin  voidaan 
lyhyesti todeta: 
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- 	Alustavia pohjatutkimuksia tehdään suurilla silloilla lähinnä tien 

yleissuunnitteluvaiheessa  ja  erityisen merkittävien siltojen osalta  jo 

aikaisemmissakin  vaiheissa. 

- 	Tavanomaisilla silloilla alustavia pohjatutkimuksa tehdään yleissuun- 

nitteluvaiheessa  ja tiesuunnitteluvaiheen  alkupuolella. 

- 	Perinteisesti tiesuunnitelmavaiheessa  on  tehty lisäksi  osa  yksityis- 

kohtaisista pohjatutkimuksista  ja  loput tutkimukset  on  tehty tien 

rakennussuunnitelmaa varten. 
- 	Nykyisin tiesuunnitelmalle asetettavat vaatimukset ovat kasvaneet 

muun muassa siksi, että tiesuunnitelmaa käytetään usein  KV-urakan 

tarjouspyyntöasiakirjana. Tämä johtaa siihen, että  jo  tiesuunnitelma- 
vaiheessa tehdään pääosa yksityiskohtaisistakin pohjatutkimuksista 
kiinnittäen myös aikaisempaa enemmän huomiota siihen, että 

urakoitsija pystyy  ko.  tutkimusten perusteella hinnoittelemaan 

mandolliset omat vaihtoehtonsa. 

Siltojen pohjatutkimusten  jakaminen  eri vaiheisiin ei ole itsetarkoitus, vaan 
hankkeen luonteesta riippuen voidaan pohjatutkimukset tehdä vaikkapa 

kerralla lopullisina.  

6  SUURTEN SILTOJEN ALUSTAVAT  POHJATUTKI-
MUKSET  

6.1 Al  ustavien pohjatutkim usten  tavoitteet 

Alustavissa suunnitteluvaiheissa  tehtäviä maaperätutkimuksia ei yleensä 

vielä nimitetä siltapaikkatutkimuksiksi, vaan tällöin tehdään pääasiassa 
tieteknisiä perusratkaisuja palvelevia tutkimuksia, joista  osa  pyritään 

sijoittamaan mandollisille siltapaikoille. 

Tilanteita, joissa  on  jo alustavissa  vaiheissa kiinnitettävä erityistä huomiota 
tutkimusten siltakohtaiseen ohjelmointiin ovat esimerkiksi: 

- 	Suuret vesistösillat. 

- 	Suurten vesistösiltojen  ja tunneliratkaisujen  väliset vertailut. 

- 

	

	Hankalat risteilyt ratojen  tai  muiden liikenneväylien kanssa, erityisesti 

taajamaympäristössä. 
- 	Suuret sillat, joiden paikan valinta  tai  sillan  sopiva pituus riippuvat 

pohjasuhteista.  

6.2  Alustavien tutkimusten ohjelmoinnin yleisperiaatteita 

Alustavissa pohjatutkimuksissa  pitää saada mandollisimman paljon oleellista 

tietoa suunnittelua varten pienillä tutkimusmäärillä  ja  -kustannuksilla. 

Keinoina tässä  on:  
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- 	käytettävissä olevien  lähtötietojen  tehokas hyödyntäminen tutki- 
musten suuntaamisessa  

	

- 	sopivien  tutkimusmenetelmien  valinta  mandolhsimman  suoraan.  

Lähtötietoina  oleellisia ovat:  

a) Karttamateriaali 

	

- 	1:20 000  peruskartat  saatavana  koko  Suomesta  

	

- 	tarkemmat kartat (taajama-alueilta)  

	

- 	1:100 000  geologiset kartat saatavana lähinnä Etelä-Suomen alueelta  

	

- 	vastaavien alueiden  1:20 000  kenttätyökartoista  saatavana kopiot  

	

- 	1:20 000  agrogeologiset  kartat saatavana muutamilta alueilta, lähinnä 
Etelä-  ja  Länsi-Suomesta  

b) Alueella tehdyt aikaisemmat  pohjatutkimukset  sekä vanhoista 
suunnitelmista ilmenevät  suunnitelmaratkaisut.  

c) Maastokäynneillä  tehdyt havainnot.  

6.3 Vesistösiltojen  alustavat pohjatutkim ukset 

Vesistösiltojen alustavissa pohjatutkimuksissa olennaisimpia  selvitettäviä 
asioita ovat:  

	

- 	vesisyvyys siltapaikalla 

	

- 	yleiskäsitys maaperäolosuhteista perustamistöiden  vaikeusasteen 
arviointia varten.  

Vesisyvyys  ja sen  vaihtelut vaikuttavat ratkaisevasti  sillan jännemittojen 
 valintaan.  Lähtötietona  ovat esimerkiksi  merikorttien  tiedot, joita yleensä  

tarkennetaan luotauksin. 

Yleiskäsitys maaperäolosuhteista  saadaan yleensä paino-  tai  puristinhei-
jarikairauksin.  Varsinkin silloin, kun  sillan  pituuden  määrityksessä  on 

 liikkumavaraa, kairauksia  tihennetään maatukien  mandollisilla  sijaintivyö-
hykkeillä.  Kun  sillan  paikkaa ei vielä tarkkaan tiedetä, tutkimuksia tehdään 
myös tien  leveyssuunnassa.  

Kun vaihtoehtona sillalle  on  tunneliratkaisu, tutkimuksille  asetettavat 
vaatimukset kasvavat. Tämä johtuu siitä, että  tunneliratkaisussa lyhyetkin 
vesisyvyyden  tai  kallionpinnan  syvyyden kannalta epäedulliset osuudet 
nostavat kustannuksia huomattavasti toisin kuin  silloissa.  Tunneli- 
vaihtoehtojen tutkimuksissa erityinen huomio kiinnitetään seuraaviin 
näkökohtiin:  
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- 	vesisyvyys  mandollisilla tunnelilinjoilla 

	

- 	kallionpinta  sekä muut pohjasuhteet riittävällä tarkkuudella suuaukko- 

jen  kohdilla, jotta saadaan selville kalliotunneliosuuden sekä kalliim

-pien  betonirakenteina toteutettavien  osuuksien pituus sekä realistiset 

kaivantoratkaisut 

	

- 	kallionpinta  erityisesti niillä kohdilla, joilla  tunnelin  kalliokatto  on  

jäämässä ohueksi 

	

- 	tarvittaessa kallion laatu kriittisillä kohdilla. 

Vesialuelden tunnelitutkimuksissa  voidaan käyttää geofysikaalisia 

menetelmiä. Akustisella luotauksella saadaan selville vesisyvyys  ja  suuntaa- 

antavaa tietoa pohjamaan laadusta muutaman metrin syvyyteen. Parem-
paan syvyysvaikutukseen päästään seismisellä luotauksella. Vesialueilla 
geofonit joko asennetaan pohjaan  tai  laiva hinaa niitä. Maatutkaa voidaan 

käyttää  veden  päällä hinattavana, kun vesi  on suolatonta. Savikerrosten 

 kohdalta ei maatutkalla saada muuta tietoa kuin savikerrosten yläpinta.  

6.4 Risteilyt  nykyisten tiikenneväylien kanssa 

Erityisesti taajama-aluelden hankkeissa pitää usein  jo  hyvinkin alustavissa 

suunnitteluvaiheissa ratkaista, ylitetäänkö vai alitetaanko tulevalla tiellä 

nykyinen  rata, tie tai  katu. Tyypillinen tällainen tilanne  on,  kun: 

	

- 	alitus  saattaa olla hyvin  kallis  tai  jopa teknisesti toteuttamiskelvoton 

lähinnä pohjavesihankaluuksien  tai työnaikaisten liikennejärjestelyjen 

 kannalta 

	

- 	ja  ylitysvaihtoehto  on  esimerkiksi kaupunkikuvallisesti soveltumaton 

ratkaisu  ja  halutaan varmistua, ettei siihen myöhemmissä suunnittelu- 

vaiheissa jouduta. 

Erityisesti, kun kysymyksessä  on  risteily nykyisen  radan  kanssa, alituksen 

 ja  ylityksen  välillä  on  hyvin suuri ero tasausviivan sijainnissa, koska: 

	

- 	radan  korkeusasemaa  on  yleensä mandotonta muuttaa paljon  ja  pieni 

muuttaminen  on  usein kannattamatonta varsinkin sähköistetyllä 

radalla 

	

- 	alikulkukorkeusvaatimus sähköistettyä  rataa ylitettäessä  on  erityisen 

suuri. 

Yleensä kaikki periaateratkaisut ylitysten  ja  alitusten  välisestä valinnasta 

olisi tehtävä viimeistään yleissuunnitteluvaiheessa sellaisella luotettavuu-
della, ettei niitä myöhemmin jouduta muuttamaan. 

Maaperätutkimuksilla  selvitetään risteävien väylien perustamistapakysy-
mykset riittävän pitkällä matkalla siltapaikan molemmin puolin (ks.  kuva  4). 

Ajatellulle siltapaikalle  pyritään sijoittamaan esimerkiksi  3-4  paino-  tai 
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puristinheijarikairausta.  Tiiviissä  tai kivisissä  maissa käytetään  heijari-  tai 
puristinheijarikairausta. Alitusta silrnäUäpitäen on  tärkeää ottaa  siltapaikalta  
syvälle  ulotettavat maanäytteet  vähintään yhdestä pisteestä  ja  selvittää  
pohjavedenpinnan  sijainti.  Pohjavedenpinta  on  syytä määrittää  luotettavasti 
pohjavesiputkella,  koska  sen  merkitys tehtävissä  vaihtoehtotarkasteluissa 

 on  keskeinen.  Jos  olosuhteet auttavan väylän  leikkausosuudella  vaihtelevat, 
 on näytepisteiden  ja pohjavesiputkien  määrää syytä lisätä.  
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Kuva  4. 	Esimerkki ylitys/alitus-vertallua varten tehtävistä pohja tutkimuksista.  

65  Siltapaikan  ja sillan  pituuden alustava valinta  

Jo alustavissa suunnitteluvaiheissa  pyritään  siltapaikat  alustavasti 
valitsemaan maaperän puolesta  edullisiksi.  Samalla pyritään  sillan 
perustamistöiden  vaikeusaste arvioimaan esimerkiksi seuraavan jaottelun 
mukaan: maan-  tai kallionvarainen/paaluperustus/vaikea erikoistyö, 

 esimerkiksi syvä vesi  tai  vaikea  paalutus.  

Tutkimukset tehdään lähinnä paino-  tai puristinheijarikairauksina,  joiden 
määrä  ja  tiheys vaihtelee tapauskohtaisesti. 

Kun  sillan  pituutta  määritetään,  on pehmeiköillä  tehtävä  painokairausten  
lisäksi tapauskohtaisesti  harkittavassa  määrin muun muassa  siipikairauksia,  
jotta voidaan arvioida  penkereen  perustamiskustannukset  sillan  jatkamisen 
kustannuksiin verrattuina.  
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7  TAVANOMAISTEN SILTOJEN ALUSTAVAT POHJA- 
TUTKIMUKSET  

7.1  Esisuunnitteluvaiheiden  tutkimukset 

Yleensä jokaisen  sillan  perustamistöiden  vaikeusaste pyritään arvioimaan 

 jo  tien  yleissuunnitelmaa  laadittaessa. Tavanomaisten siltojen osalta tähän 

yleensä riittää, että  siltapaikalle  on  sijoitettu  pari  kairausta.  

7.2 Siltapaikan  valinnan  hienosäätö 

Siltapaikan  valintaan tähtäävien tutkimusten tavoitteena  on  löytää sillalle 

maaperän puolesta edullinen sijainti silloin, kun  maaperäolosuhteilla  on 

 vaikutusta  siltapaikan  valintaan. Tutkimuksilla tulee selvittää  pohjasuhteet  
niin  luotettavasti,  ettei myöhemmissä vaiheissa tule  yllättävistä  olosuhteista  
aiheutuvaa siltapaikan  tai  perustamisratkaisujen muuttamistarvetta, 

 esimerkiksi kuvan  5  kaltaista tilannetta. 

Neuvotteluissa  tiensuunnittelijan  kanssa selvitetään kunkin  sillan  sijainnin 

mandollinen  liikkumavara.  On  huomattava, että  siltapaikan  valinta riippuu, 

paitsi  sillan  itsensä  perustamisolosuhteista,  myös  mm.  siltaan liittyvien  
penkereiden  kustannuksista taikka leikkausten  ja  siltakaivantojen  aiheutta-

masta pohjaveden alenemisesta  a  mandollisista  painumavaurioista  
ympäristössä.  

Siltapaikan valintatutkimusten  sopiva tiheys esimerkiksi  pienehkön 
risteyssillan  tapauksessa  on  järjestelmällinen  keskilinjatutkimus  10 m  välein 

 ja  poikkileikkaukset  20 m  välein. Jyrkästi  muuttuvissa pohjasuhteissa  
suurempikin tiheys voi olla paikallaan.  Tutkimustavan  valinta  on  tapaus-

kohtainen.  Muutamia tyypillisiä tilanteita ovat seuraavat:  

Alimenevän  tien leikkaus ulottuu  pohjavedenpinnan  alapuolelle  ja 
 pohjaveden alenemisen estämiseksi  tai  vähentämiseksi tarvitaan  

erikoistoimenpiteitä,  kuten esimerkiksi  kaukalorakenne, suihkupaalu
-tai  bentoniittiseinä  tai  muovikalvoeristys. Siltapaikan  optimaalisella 

valinnalla voidaan päästä huomattavaan  kustannussäästöön.  
Etsitään  pehmeikän  reuna-alueelta paikkaa, johon silta voitaisiin 

perustaa  maanvaraisesti.  Sopiva  tutkimustapa  on  painokairaus, 
 mielellään  heijarikairauksella täydennettynä,  taikka  puristinheijarikai-

raus.  Koska  pehmeikköjen  reuna-alueilla  maakerrosten kaltevuudet  
voivat olla suuria,  on  riittävin poikkileikkaustutkimuksin  varmistettava, 

ettei  maanvaraisratkaisu  millään  siltapaikan  kohdalla johda  kohtuutto
-mun  kaivantotöihin. Kaivantotöihin  ja  ympäristöriskeihin  ratkaisevasti 

vaikuttava  pohjavedenpinta  on  myös selvitettävä.  
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- 	Paaluilla  perustettava silta.  Puristinheijarikairauksilla  voidaan arvioida  
paalupituutta  sekä myös  penkereiden perustamisolosuhteita.  Myös  
painokairauksella  voidaan saada monissa tapauksissa riittävää, 
suuntaa-antavaa tietoa  paalupituuksista. 

- 	Suuri silta, jossa  jännemitat  ja  tukien  paikat eivät suoraan  määräydy 
ylitettävän  esteen perusteella vaan voivat riippua  mm.  maaperästä. 
Sopiva  yleismenetelmä tukien  edullisen paikan  hakemiseksi  on  lähinnä  
painokairaus  taikka  puristinheijarikairaus.  Sopiva  tutkimustiheys 
normaalitapauksissa  on  keskilinjatutkimus  20 m  välein,  kaksiajoratai

-sula  teillä molemmilta  ajoradoilta  erikseen. 

Kuvassa  6 on  kuvattu  risteyssiltapaikan  valintaa siten, että toinen  maatuki  
saataisiin  maanvaraiseksi  ja  muilla  tuula paalupituus pienehköksi.  

Kuva  5. 	Pehmeikön  reuna-alueilla voi pebmeiden kerrosten päällä esiintyä  
ran take  rrostuma,  jo hon  key yet  kairaukset  pysähtyvät. Tällöin voidaan 
saada harhaanjohtava  kuva sillan  perustamista pamandollisuuksista. 
Maakerrosjärjestyksen voi varmistaa porakonekairauksella.  Myös  
heijarikairaus  on  kivisten kerrosten läpäisemisessä painokairausta 
parempi. 
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Kuva  6.  Esimerkki  siltapaikan valintatutkimuksesta. Tässa  on  kyseessä nykyisen 
tien ylittävä  risteyssilta,  jonka paikan valinnassa  on  noin  20 m  liikkuma

-vara.  
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8  YKSITYISKOHTAISET TUTKIMUKSET 

 8.1  Yleistä 

Kun  sillan  sijainti  on  tiedossa, tehdään riittävän aikaisessa vaiheessa  sillan 
 yksityiskohtaiset pohjatutkimukset. Tavoitteena  on  selvittää  sillan  

perustamisolosuhteet tukikohtaisesti  siten, että perustamistyöt voidaan 
toteuttaa riskittä. Yksityiskohtaisten tutkimusten määrä  ja  laajuus riippuvat 
paitsi pohjasuhteista myös  sillan  koosta  ja  suunnitellusta perustamistavasta. 

Yksityiskohtaiset tutkimukset toteutetaan seuraavasti:  

Jos  maaperästä ei ole tietoa  sillan  tukien todennäköisen  perustamista- 
van  arviointia varten, aloitetaan tutkimukset tekemällä noin  2 
painokairausta/tuki  ja  pehmeiköillä  lisäksi  1 siipikairaus/2  tukea. 
Sikäli kuin  sillan  tukien  todennäköinen perustamistapa  on  selvillä, 
pyritään yksityiskohtaiset tutkimukset tekemään mandollisimman 
kattavasti yhdellä kerralla. 
Tutkimusten tekemistä yhdellä kertaa edesauttaa hyvä vuorovaikutus 
geosuunnittelijan  ja  tutkimusryhmän välillä, jolloin tutkimusohjelmaa 
voidaan jatkuvasti muokata  ja  täydentää maaperästä saadun uuden 
tiedon pohjalta. 
Usein tarvitaan vielä toinen tutkimusvaihe, esimerkiksi suunniteltujen 
ratkaisujen määrätietojen tarkentamiseksi taikka todettujen uusien 
perustamisvaihtoehtojen realistisuuden varmistamiseksi. 

Yksityiskohtaisiin  tutkimuksiin kuuluvat tärkeänä osana mittaus-  ja  
kartoitustyöt.  

Seuraavassa esitetään eri tavalla perustettavien siltojen pohjatutkimuksia. 
Tutkimusohjeet  on  esitetty tukikohtaisesti, koska saman  sillan  eri tuet 
voidaan joutua perustamaan eri tavalla, mikä  on ohjelmoinnissa  otettava 
huomioon.  

82  Maanvarasperustus 

Maanvaraisperustuksen  vaatimat yksityiskohtaiset pohjatutkimukset 
pyritään yleensä tekemään yhdellä kertaa. 

Kun silta  tai  sillan  tuki  on  kaavailtu perustettavaksi maanvaraisena  ja 
 yksityiskohtaiset pohjatutkimukset aloitetaan, haetaan vastauksia lähinnä 

seuraaviin kysymyksiin: 

Mistä tasosta alkaa maakerros, jonka varaan silta voidaan perustaa? 
Vaihtoehtoisia maakerroksia voi olla useampiakin. 
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- 	Mitkä ovat tämän kerroksen lujuus-  ja  painumaominaisuudet? 

	

- 	Onko suunnitellun perustamistason alapuolella maalaji-  tai  tiiviys- 
vaihteluita , jotka aiheuttavat epätasaisten painumien vaaraa joko 
tukien välillä  tai  tuen sivusuunnassa? 

	

- 	Onko kallio liian lähellä, toisin sanoen joudutaanko tuki sittenkin 
ulottamaan kaltioon  tai  louhimaan kalliota pois maanvaraisen ratkaisun 
aikaansaamiseksi taikka aiheuttaako kallion syvyyden vaihtelu 
epätasaisen painuman vaaraa? 

	

- 	Onko maa routivaa? 

	

- 	Onko kaivannon tekemisessä erityisiä hankaluuksia? 

Kun maaperä  on  tiivistä  tai  keskitiivistä moreenia,  tärkeimmät tiedot ovat 
moreenikerroksen yläpinta  ja  kallionpirita. Kitkamaalla  ja  löyhällä moreenilla 

 myös lujuus-  ja  painumaominaisuudet  ja  niiden vaihtelu ovat tärkeitä. Mitä 
löyhempiin ja/tai hienorakeisempiin kitkamaihin mennään, sitä oleellisem-
maksi tulee lujuus-  ja  painumaominaisuuksien  tarkka määrittäminen.  Jos on  
epäiltävissä,  että paino-  ja  heijarikairausten päättymistason  alapuolella  on  
painuvia maakerroksia,  on  syytä tehdä siltapaikalla  1-2  tarkistusluontoista 
porakonekairausta.  

Yleensä maanvaraisten välitukien mitoituksessa painumat ovat määrää-
vämpiä kuin maapohjan kantokyky (varmuus murtumista vastaan). 
Maatukien osalla pienen perustamissyvyyden  ja  suurten vaakavoimien takia 
myös kantokyky voi olla määräävä. 

Maakerrosrajat  selvitetään parhaiten paino-  ja  heijarikairauksin. 

Maakerrosten  lujuus-  ja  painumaominaisuuksista  ja  niiden vaihtelusta 
saadaan useimmiten riittävä tieto kairauksilla  ja  näytteenotolla.  Yleensä 
käytetään vähintään kahta eri menetelmää, tavallisesti paino-  ja  heijarikai-
rausta.  Niissä maalajeissa, joissa puristinkairaus  on  sopiva menetelmä (siltit, 
löyhät ja/tai hienot hiekat), maanvarainen perustaminen vaatii aina siinä 
määrin tarkkoja tutkimuksia, että puristinkairauksella pikemminkin 
täydennetään  em.  menetelmiä kuin korvataan niistä kumpaakaan kokonaan. 
Kivisisså moreeneissa, joissa painokairan tunkeutuvuus  on  huono eli ei 
päästä perustamistason alapuolelle, käytetään lähinnä heijarikairausta 
moreenin tiiviyden arviointiin. Erityisen kivisessä  ja  lohkareisessa moree

-nissa,  jossa heijarikairankin tunkeutuvuus  on  huono, voidaan joutua 
turvautumaan lähinnä porakonekairaukseen. Tiiviyden arviointi  on  tällöin 
epävarmaa, joskin moderneimmissa porakonekoneissa kairausvastuksen 
automaattinen rekisteröinti  on  parantanut mandollisuuksia moreenin 
tiiviyden suuntaa-antavaan arviointiin. Jokaisen tuen kohdalla  on  tehtävä 
ainakin yksi heijarikairaus. 

Anturan leveyssuunnassa  ei kairausten välimatka saa yleensä olla yli  10 m.  
Vaihtelevissa pohjasuhteissa  kairauksia tehdään tiheämmin. Harvoin  on 

 tarpeen sijoittaa tukilinjan utoimpia kairauksia anturan ulkopuolelle. 
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Maalajit määritetään näytteenotolla. Näytteenotosta  voidaan esittää  
suosituksina: 

- 	Yleensä yksi  näytepiste  sillan  tukea kohti.  
- 	Jos  maaperä  on  tiivistä  tai keskitiivistä moreenia,  riittää pienillä  ja  

keskikokoisilla  silloilla  kaksi  näytepistettä  siltaa kohti.  Näytepisteet  
sijoitetaan tällöin  maatukien  kohdalle.  

- 	Näytteet otetaan  porakoneella  tai  muulla tehokkaalla menetelmällä.  
- 	Näytteet otetaan  1 m  välein joka pisteestä useimmiten niin syvälle 

kuin päästään. Suurilla  syvyyksillä  tulee  geoteknistä  asiantuntemusta 
käyttäen harkita tarve ottaa näytteitä yli  10 m syvyyksiltä. 

Näytteistä  tutkitaan laboratoriossa ainakin:  

- 	maalaji silmämääräisesti  kaikista  
- 	vesipitoisuus kaikista  
- 	rakeisuus  vähintään joka kolmannesta  tai  joka toisesta  näytteestä  

riippuen  silmämääräisen  havainnon luotettavuudesta  ja  maanäytteiden 
tasalaatuisuudesta.  

Tieto  pohjavedenpinnan  sijainnista  ja  vaihtelusta tarvitaan:  

- 	peruskaivannon  suunnittelua varten  
- 	kantokyky-  ja  painumalaskelmien lähtötiedoksi 
- 	erikoistapauksissa routasuojauksen  suunnittelua varten.  

Varmin  tapa  pohjavedenpinnan  selvittämiseksi  on pohjavesiputki.  Yleensä 
riittää yksi putki  siltapaikkaa  kohti.  Pohjavesiputket  asennetaan mandolli-
simman aikaisessa vaiheessa, jotta  pohjavedenpinnan  vaihtelua ehditään 
seurata. 

Ilman  siltakohtaisia pohjavesiputkia  tullaan toimeen,  jos  pohjavedenpinnan 
 sijainti voidaan päätellä muista lähistöllä olevista  pohjavesiputkista,  

kaivoista tms. riittävällä tarkkuudella  tai on  ilmeistä, ettei pohjavesi  
hankaloita perustamistöitä  tai  ole oleellinen tieto  maanvaraisen anturan  
suunnittelussa. Tällaisia tilanteita ovat:  

- 	harjualueilla  (ei  alavilla lievealueilla)  sijaitsevat sillat, kun yleisen 
geologisen tiedon perusteella tiedetään pohjaveden olevan syvällä  

- 

	

	korkeilla  maastonkohri  Illa,  esimerkiksi  kallioisessa moreenimaastossa  
sijaitsevat sillat, kun  pohjavedellä  ei käytännössä ole valuma-aluetta.  

Pohjavedenpinnan  normaalin  vaihteluvälin  alaraja  on  joskus todettavissa  
kairausvastuksen äkillisenä pienenemisenä.  Tämä ei kuitenkaan anna tietoa 
keskimääräisestä eikä korkeimmasta  pohjavedenpinnasta  eikä myöskään  
paineellisen  pohjaveden esiintymisestä.  
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Maanvaraiseksi ajatellun anturan  kohdalta tarkistetaan  kallionpinta 

porakonekairauksella,  jos  kevyemmillä kairauksilla  ei ole päästy riittävän 
varmasti  anturan perustamistason  alapuolelle.  Sivukaltevassa  maastossa  
tarkistusporaus  sijoitetaan sellaiseen kohtaan, jossa kallion voidaan odottaa 
olevan korkeimmalla. Tarvittaessa tehdään lisää  porauksia  soveltaen ohjeita  
kallionvaraisen  perustuksen tutkimisesta. 

Kuvassa  7  esitetään edellä  selostetuilla  periaatteilla  ohjelmoidut maanva-

raisen ulokelaattasillan pohjatutkimukset.  Kuvista  14-16  käyvät ilmi  
maanvaraisen alikulkukäytävän pohjatutkimukset  ja  niiden  esitystapa.  
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Kuva  7. 	Esimerkki maan varaisesti perustetta  van risteyssilan (ulokelaa ttasillan) 
edellyttämistä pohjatutkimuksista. 
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8.3 Täytteen varainen  perustaminen 

Täytteen varainen  perustaminen  on  huomattavasti yleistynyt  1980-luvulta 
alkaen. 

Täytteen varainen  perustaminen  on  tavallaan maanvaraisperustuksen 
erikoistapaus, jonka suunnittelua varten tarvitaan suunnilleen samat tiedot 
kuin tavanomaista maanvaraisratkaisua varten, joskin eri lähtötietojen 
painoarvo voi olla hiukan erilainen. Tutkimuksia ohjelmoitaessa  on  yleensä 
lähdettävä siitä, että ratkaisuna voi olla myös tavanomainen maanva-
raisperustus. 

Pohjatutkimuksissa  on  erityinen huomio kiinnitettävä niiden maakerrosrajo-
jen määrittämiseen, joihin asti massanvaihtotäyttö  on  syvyyssuunnassa 
ulotettava. Täytön alapuolelle jätettävien maakerrosten lujuus-  ja  painuma

-ominaisuudet selvitetään kuten maanvaraisperustusta varten. Tavan-
omaiseen maanvaraisperustukseen verrattuna voidaan toisaalta joutua 
tarkemmin tutkimaan sellaisen kerroksen painumaominaisuuksia, joka 
tavanomaisen maanvaraisen anturan alta poistettaisiin,  ja  toisaalta useita 
metrejä anturan alapuolelle jäävien kerrosten kokoonpuristumisen merkitys 
perustuksen suunnittelussa vähenee. 

Rakennettavan täytteen tiivistämiseen käyte1än usein pudotustiivistystä, 
jolloin saattaa  tulla  tarkasteltavaksi pudotustiivistyksen vaikutus myös 
alapuolisten kerrosten ominaisuuksiin. 

Yleensä täytteen varaista perustamista varten ei tukilinjan kairaaminen riitä, 
vaan kairaukset pyritään sijoittamaan esimerkiksi tulevan täytön kulma- 
pisteiden kohdalle kuvan  8  mukaisesti. 
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Kuva  8. 	Pohja tutkimuspisteiden sijoittaminen taytteen varaisen perustamisen 
tutkimista varten. 

Kaivantotöiden  osalta täytteen varainen perustaminen  on  jonkin verran 
vastaavaa maanvaraisperustusta helpompi kaivannon lyhyemmän 
aukioloajan takia. Kaivantojen pohjatutkimuksia  on  tarkemmin esitettV 
kohdassa  8.8.  Koekuoppa  on  usein havainnollinen pohjatutkimustapa.  

8.4  Maanvaraisen  perustamisen  erikoisratkaisut  

Maapohjan kantavuusominaisuuksia voidaan joissain tapauksissa parantaa 
 ja  näin maanvaraisperustaminen tehdä mandolliseksi erikoismenetelmillä, 

kuten esimerkiksi pudotustiivistyksellä  tai  tiivistyspaalutuksella.  Näiden 
ratkaisujen vaatimat pohjatutkimukset ovat  varsin  samankaltaiset kuin 
maanvaraisen perustamisen vaatimat. Kuitenkin maalajien  ja  pohjave-
denpinnan  selvittäminen  on  tavallistakin tärkeämpää. Kuvassa  9 on  esitetty 
pudotustiivistystä varten tarvittavien pohjatutkimusten periaatteita. 
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Tutkittava  que 
 lue  -vahvjstettava  a  

Kuva  9. 	Pudotustiivistystä  tms. erikoisratkaisua käyttäen peruste ttavan tuen 
tutkimusperlaatteita.  

8.5  Kallionvarainen  perustaminen 

Kun  sillan  tuki  on  kaavailtu perustettavaksi yhtenäistä  aituraa  tai  pilareita 
käyttäen  kalliolle,  tutkimuksilla etsitään lähinnä tietoa  kallionpinnan  
sijainnista,  sillä:  

- 	"liian ylhäällä" oleva kallio aiheuttaa  louhinnan  tarvetta  
- 	"liian alhaalla" oleva kallio aiheuttaa odotettua syvemmän kaivannon  

ja  voi johtaa jopa  perustamistavan  muuttamiseen työn aikana  
- 	kalteva  kallionpinta  voi aiheuttaa perustuksen  liukumisvaaraa.  

Siltä varalta, että kallio onkin yllättävän syvällä, tulee varmistaa, että  
maanvaraisen  perustuksen suunnittelua varten  on  riittävät tiedot, eikä tehdä 
tutkimuksia suoraan pelkän  kallionvaraisen  perustamisen kannalta. Myös 
maan  kaivuvaikeuden  arvioimisen kannalta  on  tarpeen tehdä jokaisen kallion 
varaan perustettavan tuen kohdalta vähintään yksi paino-  tai heijarikairaus 

 sekä kiinnittää  porakonekairauksissa  huomiota  lohkareisiin  ja  kirjata kaikki  
läpiporatut lohkareet,  kuten kaikissa muissakin  porauksissa.  

Yleensä sopiva  tutkimustiheys tukilinjalla  on poraukset  noin viiden metrin 
välein.  



42 	 Siltojen  pohjatutkimukset  
YKSITYISKOHTAISET TUTKIMUKSET  

Jos anturan  pituus  on  alle  8 m,  voidaan tyytyä porauksiin anturan päistä, 

 jos  kallionpinta  on  molemmissa päissä jokseenkin sama  ja  maanpinta  on 

 tasainen.  

Jos anturan  leveys ylittää  3 m, on  aihetta tutkia kallionpinnan kulkua myös 

anturan leveyssuunnassa, ks.  kuva  10. Tämänlaatuiset  tarkistukset 
kannattaa tehdä vasta sitten, kun tukien paikat, kallionvarainen perusta-

minen  ja  anturoiden  leveys ovat varmasti selvillä. 

Pieni  kehäsilta 	 Leveä  antura  

Kuva  10. 	Esimerkkejä kallion  pinnan  tutkimisesta  erikokoisilia  slita -an  turoilla.  

Vaihtoehtoinen tutkimustapa porakonekairaukselle  on koekuoppa,  joka 

tavallisesti kaivetaan traktorikaivurilla. Jotta tieto kallionpinnasta olisi 

luotettava, kuopan  on  oltava riittävän laaja  sen  toteamiseksi, onko 

kysymyksessä kallio vai lohkare.  Jos  kallio  on  lähellä maanpintaa  (alle  2 m 

 syvyydellä), koekuoppa  on  hyvin kilpailukykyinen menetelmä. 

Kun kallionpinta varmistetaan porakonekairauksella, saadaan samalla 

suuntaa-antava  ja  yleensä riittävä tieto kallion laadusta. Suomen olosuh-

teissa  on  hyvin harvinaista, että kallion huono laatu vaikuttaisi kallionva-

raisten anturoiden  tai pilarien  suunnitteluun.  

Jos  silta tulee perustettavaksi kallioluiskan  tai kalliohyllyn  varaan,  on  kallion 

laatuun kiinnitettävä tavallista enemmän huomiota. Kallioon ulottuvat 
varmistusporaukset kannattaa näissä tapauksissa ulottaa tavanomaista 

 3 m  syvyyttä syvemmälle kallioon. Rakojen  ja  ruhjeiden  dokumentointi 

porausten yhteydessä  on  tärkeää. Porausten perusteella ratkaistaan 



Siltojen  pohjatutkimukset 	 43  
YKSITYISKOHTAISET TUTKIMUKSET  

tarkempien  tutkimusten, kuten kallionäytekairausten tarpeellisuus. 
Kallionpinnan muodon tarkastaminen  ja  kallion laadun silmämääräinen 
arviointi rakennusvaiheessa  on  välttämätöntä puittaus-  ja  injektointitoi-
menpiteiden  tarpeen määrittämiseksi.  

8.6  Paaluperustus  

Yleistä 

Kun  sillan  tuki suunnitellaan perustettavaksi paaluilla,  on  yleensä varau-
duttava siihen, että paalutyyppi saattaa muuttua suunnitellusta. Pohja- 
tutkimusten tulee antaa urakoitsijalle riittävät lähtötiedot vaihtoehtoisten 
kysymykseen tulevien paalutusratkaisujen hinnoitteluun ilman tarjousvai-
heessa tehtäviä lisäpohjatutkimuksia.  Jos paalutyyppiä  päädytään 
urakoitsijan ehdotuksesta muuttamaan, tutkimuksia voidaan tarkentaa 
urakan aikana rakentamisen kannalta optimaalisiksi. 

Erilaisten paalutusratkaisujen väliset erot pohjatutkimusvaatimuksissa ovat 
tavanomaisissa pohjasuhteissa yleensä melko pienet. Seuraavassa 
esitetyissä tutkimusohjeissa  on  porrastettu lähinnä kallionpinnan tutkimis-
tarkkuus kaUionvaraisia kaivinpaaluja varten  sen  mukaan, onko  ko.  ratkaisu 
ensisijaisesti suunniteltu vai varmistetaanko  vain,  että  se  pystytään 
paalutyypin  valinnan  vaatimalla tarkkuudella hinnoittelemaan. Enemmän 
lisävaatimuksia asetetaan kitkapaalujen pohjatutkimuksille, mutta kitkapaa-
lujen käytön kannalta otolliset pohjasuhteet eivät ole Suomessa tavallisia. 

Paaluperustuksen  suunnittelua varten pitää aina ottaa paalujen tukeu-
tumiskerrokseen asti ulottuvat maanäytteet vähintään  1-2  pisteestä 
siltapaikkaa kohti sekä selvittää pohjavedenpinta  ja  huokosvedenpaineet. 

 Jäljempänä esitetään tapauksia, joissa näytetietojen merkitys  on  vielä 
suurempi. 

Teräsbetoninen lyöntipaalu tukipaaluna 

Tukipaaluna  toimiva lyöntipaalu tunkeutuu melko hyvällä tarkkuudella 
samaan syvyyteen kuin heijarikairan tanko  ja  paalupituudet  suositellaan 
määritettäviksi pääasiassa heijarikairausten avulla. Tukipaalun tunkeu-
tumissyvyydellä  ja  painokairaussyvyydellä  ei ole vastaavaa riippuvuutta 
toisistaan, joskin voidaan todeta, että tukipaalu tunkeutuu vähintään 
painokairaussyvyyteen. Siellä, missä esiintyy paksuja moreeni-  tai 
kitkamaakerroksia tai maakerrosten  tiiviys pienenee alaspäin mentäessä, 
painokairaukseen luottaminen voi johtaa suuriin virheisiin paalupituuden 
määrittämisessä. Tällaisissa olosuhteissa  ja  suurissa lyöntipaalutuskohteissa 
muutenkin kannattaa paalupituusriskien pienentämiseksi porakonekairauksin 
määrittää lyöntipaalujen maksimipituus. 
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Jos  tämä väli ylittää 
 13m tai  kairaussyvyys 

 vaihtelee yli  2m,  kairo
-tuon  välipisteet  

Kuva  11 
	

Lyöntipaalutettavan  tuen  tieijarikairaustmeys.  

Kuvassa  11 on  esitetty  lyöntipaalutettavan  tuen suositeltava  heijarikai-
raustiheys.  Jos  paalukentän  alueelta  on  myös paino-  tai  porakonekairauksia, 

 ne voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon  heijarikairaustiheyttä 
vähentävinä,  jos  pohjasuhteet  ovat sellaiset, että  ko.  tiedoista  on  hyötyä  
paalupituuden  arvioinnissa, esimerkiksi  jos  paalut  tukeutuvat  ohueen 
moreenikerrokseen. 
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Vielä edellä esitettyä suurempaan  tutkimustiheyteen  on  aihetta, kun: 

saman tuen alueella  heijarikairaussyvyys  on  erityisen vaihteleva  
paalut  voivat olla  alle  5 m  mittaisia  
on  määritettävä kalliokärkien  tarve, kun  paalut  saattavat tukeutua 
vinoon  kallionpintaan  tai  vinot paalut  myös tasaiseen  kallionpintaan 

 ja  on  odotettavissa, että paalun  alapää  on  alle  1 m  matkalta  
moreenissa  tai  kitkamaassa. 

Teräsbetoninen lyöntipaalu kitkapaaluna 

Kitkapaalujen  käyttö  on  Suomen geologisissa olosuhteissa  erikoistapaus-
luontoista. Jotta  kitkapaalujen  käyttöä kannattaisi harkita, paalun  on  
tukeuduttava kitkamaahan,  jonka tulee olla hiekkaa  tai  soraa  tai  erikoista -
pauksissa  hiekkaista  silttiä. Kitkapaalujen  käyttö  on  mielekästä,  jos 
paalupituudessa  saavutetaan selvää säästää  tukipaaluihin  verrattuna  tai  
tukipaalujen  lyönti kantaviin  pohjakerroksiin  asti  on  maan  tiiviyden  ja 
paalujen tiivistävän  vaikutuksen vuoksi mandotonta.  Kitkapaaluja  käytettä-
essä tulee tarkistaa, että  siltatyyppi  on  jonkin verran tavallista suurempia  
tukien  välisiä  painumaeroja  kestävä.  

Kitkapaaluvaihtoehtoa  varten tarvitaan seuraavia tietoja maaperästä:  

- 	joka  tuelta  sekä paino- että  heijarikairauksia  (lähinnä tuen  keskilinjalta, 
paalukentän  nurkat eivät ole suhteellisen  tasalaatuisissa  olosuhteissa 
olennaisia)  

- 	vähintään kandesta pisteestä, yleensä lähes joka  tuelta,  1 m  välein 
otetut  maanäytteet,  yleensä niin syvältä kuin päästään  

- 	pohjavedenpinta. 

Teräsputkipaalu 

Teräsputkipaalutuksen  vaatimat  pohjatutkimukset  joudutaan usein 
tekemään  kaksivaiheisina,  sillä  eri lailla toimivat  teräsputkipaalut  asettavat 
erilaisia vaatimuksia  pohjatutkimuksilla selvitettäville  asioille.  

Tukipaaluina  toimivia  teräsputkipaaluja  varten tarvitaan  heijarikairauksia  
samaan tapaan kuin tavallisia  lyöntipaaluja  varten, mutta lisäksi tavallista 
enemmän  porakonekairauksia kallionpinnan määrittämiseksi.  Jos  kallion 
päällä oleva kantava  moreeni-  tai  kitkamaakerros  on  niin paksu, ettei  
paalujen  ulottaminen kallioon ole tarpeen, riittää  tarkistuksenomainen  yksi  
porakonekairaus  sillan  tukea kohti. Toisaalta voidaan joutua tutkimaan  
kallionpinta  jokaisen yksittäisen paalun kohdalta, kun  paalut  tukeutuvat 
kallioon  ja paaluille sivutukea  antava kallion päällä oleva maakerros  on  ohut  
ja/tai kallionpinta  on  kalteva.  
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Maakerrokseen tukeutuvaa teräsputkipaatua  varten selvitetään  heijarikai-
rauksin tukeutumiskerroksen  tiiviys  ja ko.  kerroksen  yläpinnan  taso.  
Näytetutkimuksin määritetään tukeutumiskerroksen maalaji  ja  rakeisuus. 
Tutkimustarkkuusvaatimukset  ovat suurimmat avoimilla  tulppaantuvilla 
paaluilla  ja  ainakin tällöin  on  suositeltavaa ottaa  tukeutumiskerroksesta 

 1 m  välein  maanäytteet  joka  tuelta. Tuippaantuvia paaluja  käytettäessä 

tulee tarkistaa, ettei kallio ole liian lähellä  paalujen tunkeutumistasoa.  

Kun  teräsputkipaalun  suunnitellaan toimivan  kitkapaaluna,  selvitetään  
maakerrosrajat  ja  maakerrosten  tiiviys  heijarikairauksin  tai  puristinheijarikai-
rauksin  ja  mandollisesti myös  painokairauksin. Paalulle  kantavuutta  antavien 
kitkamaakerrosten rakeisuus määritetään näytetutkimuksin  ja  kairauksissa 

 ja  näytteenotossa  kiinnitetään huomiota  kitkamaakerrosten  välissä 

mandollisesti esiintyvien  koheesiomaakerrosten  toteamiseen.  

Kaivinpaalu kallionvaraisena  

Jos  halutaan suunnitteluvaiheessa tietoa lyönti-  ja  kaivinpaalujen alustavaa 
 vertailua varten  tai  halutaan varautua siihen, että urakoitsija esittää  

kaivinpaaluvaihtoehdon,  sopiva  tutkimustiheys kallionpinnan määrittämi -

seksi  on  yksi  poraus  sillan  tukea kohti.  Kaksiajorataiset  sillat käsitetään 

tällöin kandeksi eri sillaksi.  

Jos  kaivinpaalutus  on  katsottava todennäköisesti  toteutuvaksi  perusta -
mistavaksi,  sopiva  tutkimustiheys  on  tukilinjojen  poraaminen niin, ettei  
porausten  välimatka  sillan  poikkisuunnassa  yhtä  10  metriä.  

Jos on  odotettavissa, että  kaivinpaalun  pituus (maan sisään jäävä  osa)  jää 

 lyhyeksi  tai on  hyvin vaihteleva, tehdään  porakonekairaus  jokaisen paalun 

kohdalta.  

Kallionpinta  varmistetaan  ulottamalla poraus  3 m  kallioon.  Yleiskäsityksen  
(lähes aina riittävän) saamiseksi kallion laadusta tehdään joka  porauksella  
aika-tunkeutuma -havainnot  kallioporauksen  osalta.  Porauksen  yhteydessä 

havaittujen  rakojen  ja  ruhjeiden  dokumentointi  on  tärkeää.  

Heijarikairauksilla  arvioidaan  maalajirajat  ja  läpäistävien maakerrosten 
 tiiviys. Yleensä riittävä määrä  heijarikairauksia  tehdään  lyöntipaaluvai-

htoehtoja  varten.  

Kaivinpaalu maanvaraisena  

Suomen geologisissa olosuhteissa  kaivinpaalut  useimmiten ulotetaan 

kallioon. Myös  moreenin varainen kaivinpaalu  on  melko tavallinen ratkaisu, 

mutta sora-  tai  hiekkakerrokseen tukeutuva kaivinpaalu  on  erikoistapaus. 

Maakerroksiin tukeutuvaa kaivinpaalua  kannattaa harkita, kun:  
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- 	moreenikerroksen  paksuus  on  yh  4  metriä  tai  kitkamaakerroksen  
paksuus  on  yli  10 m  

- 	ohuemmillakin maakerroksilla,  jos  paalun kuormitus  jää  alle  tavan- 
omaisen  5  MPa  tai  paalulle  voidaan harkita  sallittavaksi  tavallista 
suurempi  painuma. 

Maakerroksiin tukeutuvan kaivinpaalun  tapauksessa tarvitaan  tukeu-
tumiskerroksesta  enemmän  kairaus-  ja  näytetietoja  kuin  kallionvaraisen 
kaivinpaalun  tapauksessa. Suuntaa -antavina tutkimussuosituksina  voidaan 
esittää:  

- 	painokairauksia  1  kpl/tuki  tai 1  kpl/4 paalua 
- 	heijarikairauksia  2  kpl/tuki  tai 1  kpl/2 paalua 
- 	porakonekairauksia  2  kpl/tuki  tai 1  kpl/2 paalua  taikka vähemmän  

porauksia,  jos  kallio  on  niin syvällä, ettei  paaluja  missään tapauksessa  
uloteta  kallioon eikä  kallionpinnan  vaihtelu aiheuta epätasaisten  
painumien  vaaraa  

- 	vähintään kandesta pisteestä taikka  kitkamaatapauksissa  joka  tuelta  
näytteet, jotka  on  otettu  porakoneella  1-2 m  välein niin syvältä kuin 
saadaan  

- 	pohjavedenpinnan määritys. 

Pienhläpimittaiset teräspaalut 

Lyötäviä pieniläpimittaisia teräspaaluja  varten  täydennetään  tavanomaisten  
lyöntipaalujen  vaatimia tutkimuksia  kallionpinnan  tavallista tarkemmalla  
selvittämisellä.  Myös lyöntiä haittaava  kivisyys  ja  lohkareisuus  on 

 selvitettävä tarkasti.  

Porapaaluilla  olennaista  on  kallionpinnan  ja  kallion laadun tarkka selvittä-
minen. Tarvittava  varmistusporaussyvyys  (tavanomainen  3  metriä vai 
enemmän) harkitaan tapauskohtaisesti.  

Pieniläpimittaisilla teräspaaluilla nurjandusvaaran  selvittäminen  on  tavallista 
tärkeämpää.  

Paalutuksen toteutettavuus 

Lyöntipaalutusta hankaloittavaa tiiviyttä  voidaan arvioida paino-  ja 
 heijarikairausten  sekä  näytetietojen  avulla. Hankaluuksia saattaa olla 

odotettavissa,  jos  läpäistävänä  on  useita metrejä paksuja kerroksia hiekkaa, 
soraa  tai  hiekkaista  silttiä. 

Lyöntipaalutusta haittaavaan kivisyyteen  ja  lohkareisuuteen  viittaa paino- 
tai  heijarikairausten  päättyminen kiviin ennen kantavaa  pohjakerrostumaa.  
Tästä syystä  on  lyhyiksikin  jääneiden  kairausten  tulostaminen tärkeää. 
Erityisen tärkeää  on  täytemaakerrosten kivisyyden  ja  ohkareisuuden 
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tutkiminen. Sopiva menetelmä  on  usein koekuoppa. Täytemaan epähomo-

geenisuuden  ja  arvaamattomuuden takia tutkimustiheyden  on  usein oltava 

suuri. 

Kaivinpaalutusta haittaavaan lohkareisuuteen  viittaavat havainnot 

läpiporatuista lohkareista. 

Paalutuksen ympäristövaikutukset 

Paalutuksella,  lähinnä lyöntipaalutuksella, voi olla seuraavanlaisia vaiku-

tuksia maaperään  ja  lähistöllä sijaitseviin rakenteisiin taikka keskeneräiseen 

siltarakenteeseen itseensä: 

	

- 	Löyhässä kitkamaassa  ja  karkeassa siltissä  maapohjan tiivistymistä  ja  
painumavaurioita,  erityisesti pohjaveden ollessa lähellä maanpintaa. 

	

- 	Savessa sivusiirtymiä. 

	

- 	Varsinkin tiiviissä, kivisissä  tai routaantuneissa maakerroksissa  

tärinää, joka voi vaurioittaa rakennuksia  tai  rakenteita. "Vaarallinen 

alue" ulottuu harvoin yli  20-30 m  etäisyydelle paalukentästä. 

- Savimaassa häiriintymistä,  joka heikentää luonnonluiskien, kaivanto-

jen  ja  penkereiden  vakavuutta. Vaikutus rajoittuu yleensä paalukentän 

välittämään läheisyyteen. 

	

- 	Silttimaassa huokosvedenpaineen  kohoamista  ja  tätä kautta leik- 

kauslujuuden pienenemistä.  Vaikutus voi ulottua  20-40 m  etäisyydelle 

 pa a luke ntästä. 

	

- 	Vettäpitävien maakerrosten  puhkeamista  ja  niiden alapuolisissa 

kerroksissa  mandollisesti virtaavan paineellisen pohjaveden purkau-
tumista maanpinnalle. Seurauksena voi olla pohjaveden alenemisesta 
aiheutuvia painumavaurioita, pohjavesivirtau ksesta aiheutuvaa 

eroosiota  ja  joskus maapohjan laaja-alaista häiriintymistä. 

Kaivinpaalutuksessa  edellä esitettyjä vaikeuksia, lähinnä tärinää, esiintyy 
 vain lohkareisia maakerroksia meislattaessa tai räjäytettäessä. Pieniläpi

-mittaisilla teräksisillä lyöntipaaluilla, avonaisilla teräsputkipaaluilla  ja 
 porapaaluilla ympäristövaikutukset  ovat vähäisimmät. 

Paalutuksen ympäristövaikutusten  arvioimista varten tulee normaalien 

tutkimusten lisäksi selvittää "vaarallisella alueella" olevien rakenteiden 

tyyppi, kunto, perustamistapa  ja  perustamistaso. Painumien  ja  sivusiirty

-mien  osalta vaarallisen alueen voidaan katsoa ulottuvan paalupituuden 

suuruiselle etäisyydelle paalukentästä. 

Kairauksia  ja  näytteenottoa  on  joskus tarpeen ulottaa vaaravyöhykkeessä 

olevien rakennusten  ja  rakenteiden välittämään läheisyyteen. Maapohjan 

häiriintymisominaisuudet tulee selvittää. 
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Paaluperustusten erikoiskysymyksiä  

Tieto  paaluja  ympäröivien pehmeiden  maakerrosten  lujuus-  ja kokoonpuris-
tuvuusominaisuuksista  tarvitaan  mm.  paalujen sivuvastustaraksteluissa 
alustalukujen  arviointia varten sekä joskus negatiivisen  vaippahankauksen 
määritystä  varten.. Pehmeiden  maakerrosten  ominaisuudet tulevat yleensä 
selvitetyiksi  sillan tulopenkereiden  perustamista silmällä pitäen. Tavallisissa 
tapauksissa riittävät nämä tiedot sekä  välitukien  kohdalta muita tarkoituksia 
varten tehtävät  kairaukset  ja näytteenotto.  Käytännön  toteamuksena  
voidaan esittää, ettei edes  kaivinpaaluilla kalliofle perustettavalla  sillalla pidä 
tyytyä  välitukien  kohdalla pelkkiin  porakonekairauksiin.  Erityisen tärkeitä 
ovat  siipikairaukset,  kun  on  ratkaistava  kaivinpaalujen vaippaputkien  tarve 

 tai on  pelättävissä  paalujen nurjandus. 

Teräsputkipaalujen  käyttö edellyttää  korroosioselvityksen  tekemistä  jo 
siltasuunnitelmavaiheessa. Määritys  tehdään yleensä  maanäytteistä.  
Vaarallisin alue  on  alimman  pohjavedenpinnan  yläpuolella.  Korroosiotut-
kimuksia  on  tarkemmin esitetty julkaisussa  Teräsputkipaalut TIEL  2173448. 

8.7  Siltaan liittyvien muiden rakenteiden  pohjatutkimukset 

Tulopenger 

Siltatutkimuksiin  kiinteästi kuuluvana pitää ehdottomasti tutkia siltaan 
välittömästi liittyvän  penkereenosan perustamisolosuhteet.  Tätä tarkoitusta 
varten tutkitaan vähintään yksi  poikkileikkaus  1 5-20 m  maatuen  takaa. 
Tästä leikkauksesta tehdään:  

- 	painokairaukset  10-15 m  välein,  reunimmaiset  10-15 m  pengerluiskan  
ulkopuolelta  

- 	1-2  siipikairausta  sikäli kuin  painokaira  on  tunkeutunut maahan  
painoilla  tai  vähäisellä kiertämisellä 

- 	maanäytetutkimukset,  jos kairaukset  ovat erilaisia kuin  maatuen  
kohdalta tehdyt.  

Pehmeiköllä tulopenkereen  tutkimuksia jatketaan kauemmas  sillasta. 
 Tutkimusten  ohjelmointia  on  esitetty julkaisussa Teiden  pehmeikkötutki-

mukset TIEL  3200520.  

Joissain olosuhteissa  on  pohjatutkimusten ohjelmoinnissa  syytä varautua 
siihen, että siltaa voidaan pidentää  penkereeksi ajatellulle  osuudelle. Kun 

 sillan  pituus riippuu  pohjasuhteista  ja  verrataan keskenään  sillan ja 
penkereen  kustannuksia, tutkimuksissa tulee ottaa huomioon:  
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- 	riittävä leveys myös pengertä ajatellen eli paino-  tai  puristinheijarikai- 

raukset  niin, että reunimmaiset kairaukset ovat ainakin  10 m 
 pengerluiskan  juuren ulkopuolella 

	

- 	siipikairausten riittävyys  myös pengertä ajatellen. 

Tukimuurit  

Arvioitaessa tukimuurin todennäköistä perustamistapaa voidaan likimain 
noudattaa samoja nyrkkisääntöjä kuin kohdassa  3.2 on  esitetty silloille. 

Maanvaraisen tukimuurianturan  tutkimukset voidaan ohjelmoida samaan 
tapaan kuin maanvaraisen silta-anturan tutkimukset. 

Näytteenottopisteitä  ohjelmoidaan maanvaraisen tukimuurin linjalle  20-40 
m  välein maaperän tasalaatuisuudesta riippuen. Pohjavedenpinnan 

selvittäminen  on  tärkeää. 

Paaluilla  perustettavan tukimuurin osalta tutkimukset ovat samankaltaiset 

kuin paaluilla perustettavan silta-anturan eli erityisen tärkeitä ovat riittävät 
heijarikairaukset. Muuriin liittyvä penkereenosa tutkitaan kuten  sillan 

 tulopenger. 

Lujitemaatukimuuri  kantavalle maapohjalle voidaan suunnitella samoilla 
tutkimuksilla kuin maanvarainen tukimuuri. Lujitemaatukimuuri vaatii 
pehmeiköllä vastaavankaltaiset tutkimukset kuin tulopenger. Näytteet 

otetaan noin  40 m  välein. 

Kivikorimuuri  tms. pieni tukimuurirakenne voidaan suunnitella jokseenkin 

samoilla tutkimuksilla kuin lujitemaatukimuuri.  

Jos  varaudutaan  myös ponttiseinän tyyppisiin rakenteisiin,  on  varmistetta-

va, että pohjatutkimuksilla saadaan selville: 

	

- 	heijarikairauksin  mandollinen lyöntisyvyys 

	

- 	kallionpinta 

	

- 	maanpainetarkasteluita  varten maalajit tavallista tarkemmin  ja  
pohjavedenpinta  vaihteluineen 

	

- 	lyöntiä haittaavat kiviset kerrokset  ja  muut mandolliset esteet.  

8.8  Vällaikaisten  rakenteiden  pohjatutkimukset 

Kaivannot 

Kaivantoja  ei tarvitse erityisesti ottaa tutkimusten ohjelmoinnissa huomioon, 

kun: 
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- 	kaivannon syvyys  on  alle  3 m 
- 	eikä kaivanto savi-  tai silttimaassa puhkaise kuivakuorta  taikka ulotu  

kitkamaassa  tai moreenissa pohjavedenpinnan  alapuolelle. 

Yli  3 m  syvän  tai kuivakuoren puhkaisevan  kaivannon kohdalta  on  oltava 
seuraavat tiedot normaalien tutkimusten lisäksi:  

- 	 koheesiomaassa siipikairauksia 
- 	riittävät  maalaji-  ja  pohjavesitiedot 
- 	mandollisen  tuennan  suunnittelua varten  mm.  tiedot maan  läpäistä- 

vyydestä ponteilla  (yleensä  heijarikairauksia) 
- 	 porakonekairauksin  tarkistettu  kallionpinta,  jos  on  suunnitteilla 

kallioon  ankkuroitava tukiseinä. 

Pohjavedenpinnan  alapuolelle ulottuvissa  kaivannoissa  antaa  koekuoppa  
havainnollisen käsityksen pohjaveden  virtauksesta kaivantoon  ja  maapohjan  
häiriintymisherkkyydestä. 

Kiertotiet 

Työnaikaisten kiertoteiden  tutkimukset tähtäävät lähinnä  kiertotiepengerten  
vakavuuden selvittämiseen. Aihetta  tarkempiin  tutkimuksiin  on,  kun  
siipikairauksin  on  havaittu kriteerin  (2) alittavia leikkauslujuuksia. 

s ^ 7*h 	 (2)  

jossa  
s  = silpikairalla määritetty leikkauslujuus (kPa) 
h  = pengerkorkeus (m) penkereen  päältä  maanpintaan  tai  mandollisen 

kaivannon pohjaan 

Vakavuuden kannalta  kriittisissä  tapauksissa sopiva  tutkimustiheys  on: 

- 	 painokairaukset  20 m  välein olevista  poikkileikkauksista  noin  1 5 m  
välein  

- 	1-2 siipikairausta  poikkileikkausta kohti  
- 	 näytepisteet  noin  40 m  välein,  jos  maalajit  eivät ole pääteltävissä 

muista  pohjatutkimuksista.  

Joka tapauksessa  kiertotiepenkereen  vakavuus tarkistetaan vähintään  1-2 
painokairauksella/20 m pengertä.  

Tehneet 

Tehneet voidaan yleensä perustaa  maanvaraisiksi,  kun silta tulee  maanva-
raiseksi,  ja  monissa tapauksissa  paalutetunkin  sillan  yhteydessä.  
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Telineiden maanvaraisen  perustamisen suunnittelu edellyttää, kun maa  on 

silttiä tai  vähintään sitkeää savea (suljettu leikkauslujuus  s  ^  25 kPa): 

	

- 	tiedon kuivakuoren paksuudesta (painokairaus, siipikairaus) 

	

- 	 näytetiedot  1 m  välein ainakin  5 m  syvyyteen 

	

- 	 lujuustiedot siipikairauksella  ainakin  5 m  syvyyteen. 

Yleensä ei välttämättä tarvita kairauksia tukien väliseltä alueelta,  jos 

jännemitta  on  alle  20  metriä eikä ole erityistä aihetta epäillä pohjasuhteiden 

vaihtelevuutta.  Jos tasalaatuisissa  olosuhteissa siipikairaukset  ja näytepi-

steet  ovat  40 m  välein, tätä voidaan pitää riittävänä.  

Jos  tehneet perustetaan paaluilla,  on  syytä tehdä pitkien (yli  20 m) 

jänteiden  puolivälistä heijarikairauksia paalupituuden tarkentamiseksi. 

Varasillat 

Varasillat  tutkitaan soveltuvin osin tavallisten siltojen tapaan. Yksiaukkoinen 
varasilta voidaan usein pehmeikkäolosuhteissakin perustaa maanvaraiseksi. 
Tällöin luiskan kokonaisvakavuuden selvittäminen siipikairauksin  on 

 olennaista. 

Varasiltojen  tutkimusten minimimääränä voidaan pitää kahta paino-  tai 

puristinheijarikairausta  tukea kohti. Lisäksi tarvitaan näytteet,  jos maalajit 

 saattavat olla erilaiset kuin viereisen  sillan  osalla.  

8.9  Vesistösiltojen  erikoispiirteitä 

Verrattuina kuivan maan siltoihin vesistösihloilla  on  seuraavia erikoispiirteitä 

pohjatutkimusten kannalta: 

	

- 	 Pohjatutkimuksia  joudutaan tekemään vesialueella, mikä vaatii 

erikoisjärjestelyjä  ja  tavallista suurempia kustannuksia,  ja  tällöin 

tutkimukset  on  pyrittävä tekemään yhdellä  tai  korkeintaan kandella 

kerralla. 

	

- 	 Pohjatutkimukset  ja sillan  suunnittelu tapahtuvat usein etupainotteise- 

mmm  kuin muilla silloilla,  sillä vesioikeuskäsittelyä  varten  on  varattava 

aikaa. 

	

- 	Sillan  pituus ei määräydy yhitettävän esteen perusteella yhtä selvästi 

kuin kuivan maan sitloilla, vaan  sillan ja penkereen  välinen rajaus 

riippuu huomattavassa määrin  mm. ympäristötekijöistä  ja pohjasuh-

teista.  

Koska pohjatutkimukset joudutaan ainakin virtaavissa vesistöissä tekemään 

lauttakalustoa käyttäen,  on  syytä harkita tutkimusten tekemistä alueellisina 
kaikilla mandollisuuksien rajoilla olevilla tukien paikoilla, jolloin tukien 
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sijainnin mandollinen muuttuminen ei välttämättä aiheuta tutkimusten  
täydentämistarvetta.  Jos  tutkimukset voidaan tehdä jäältä, niiden  
vaiheittainen täydentäminen  on  helpompaa, joskin varsinkin  leutoina  talvina 

 jää  kantaa raskaan kaluston  vain  lyhyen aikaa.  

Harkittaessa  jäältä tehtävien  pohjatutkimusten  turvallisuuskysymyksiä 
otetaan huomioon:  

- 	jään paksuus  
- 	jään laatu  (teräsjää, kohvajää)  

jään  tasalaatuisuus  (esimerkiksi  virtapaikoissa  vaihtelee)  
- 	kaluston paino  
- 	kuormituksen kestoaika (kuljetus,  työvuoro,  kaluston jättäminen yöksi 

jäälle)  
- 	säätila  ja sen  odotettavissa olevat muutokset.  

Pakkassäällä  jäätä voidaan lujittaa  lunta  poistamalla  ja/tai  jäätä  kastele-
maIla. Erikoistapauksissa  voidaan käyttää myös muovi-  tai  teräsverkkoja 

 jään lujittamiseen. Jään paksuus  ja  laatu tutkitaan ennen kaluston jäälle 
viemistä esimerkiksi  jääkairalla.  Jäällä  työskenneltäessä  noudatetaan  
voimassaolevia työturvallisuusohjeita. 

Vesialueilla  tehtävissä tutkimuksissa tarvittavaa  lauttakalustoa  valittaessa 
otetaan huomioon:  

- 	vesisyvyys 
- 	aallokko-  ja  tuuliolosuhteet 
- 	kaluston paino  
- 	ankkurointi 
- 	kaluston  vesillelaskupaikat  ja  hinaus  kohteeseen. 

Valmiita isoja lauttoja  on mm.  Tielaitoksella  ja  Merenkulkulaitoksella. 
Varasiltakalustoa  tai  lauttoja voidaan vuokrata esimerkiksi  pioneerijoukko-
osastoilta. Helpoissa  olosuhteissa voidaan käyttää myös veneistä,  
tynnyreistä  tms. osista koottuja lauttoja.  

8.10 	Ratasiltojen  erikoispiirteitä  

Ratasilloilla  on  pohjatutkimusten  kannalta seuraavanlaisia erikoispiirteitä 
muihin  siltoihin  verrattuina:  

Pohjatutkimusten  tekeminen  rata -alueella  on  hankalaa  ja  edellyttää  
turvamiehen  mukanaoloa  ym. turvallisuusjärjestelyjä.  Rautatien  
tasoristeyksiä  ei nykyisin saa ylittää  kairauskoneella,  vaan  on 

 käytettävä rekisteröityä  kuljetusalustaa. 
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- 	Sähköistetyllä  radalla sähköjohdot rajoittavat käytettävän tutkimuska - 
luston  korkeutta  tai  niistä  on  katkaistava virta. 

-  Tutkimuksia joudutaan usein tekemään yötyönä. 

	

- 	Ratasilta  on  suhteellisen kapea. 

	

- 	Ratasiltojen  kuormat ovat suuret  ja  järeä kansirakenne kestää  vain  
pieniä painumaeroja, mikä johtaa rajatapauksissa usein paaluperus-
tukseen. 

	

- 	Työnaikaiset  järjestelyt (apusillat, väistöraiteet) vaikuttavat ratkaiseva- 
sti perustamistavan valintaan  ja  pohjatutkimustarpeeseen  rakennetta-
essa siltoja nykyisten raiteiden ali. 

	

- 	Mm. paalupituuksien määrittämiselle  asetetaan usein erityisen  ankaria  
tarkkuusvaatimuksia,  jotta paalutustyön suorittaminen työnaikaisen 
liikenteen takia hankalissa olosuhteissa olisi mandollisimman sujuvaa. 

	

- 	Tutkimuksista  on  neuvoteltava Ratahallintokeskuksen kanssa.  

8.11 	Pohjatutkimusohjelma 

Pohjatutkimusohjelma  on  suositeltavaa esittää sekä kartalla (yleensä  1:500) 
 että kairausohjelmalomakkeella. Ohjelmalomakkeella pitäisi ilmoittaa 

ainakin: 

	

- 	hankkeen nimi,  sillan  nimi 
-  ohjelman numero  ja  päiväys 

	

- 	kunkin pisteen numero, sijainti  ja  sidonta, kairauslaji, erikoisohjeet 
kairaussyvyydestä  sekä näytteenottopisteistä myös näytteenottosy-
vyydet  ja  näytteenottomenetelmä 

	

- 	eri pisteiden mandollinen kiireellisyysjärjestys 

	

- 	tutkimuspisteet,  joiden sijainti ratkaistaan työn aikana (esimerkiksi 
näytteenotto  pisteestä, jossa maakerrokset  on kairauksin  todettu 
löyhimmiksi) 

	

- 	mandollisia ohjeita tutkimusten täydentämisestä oma-aloitteisesti  tai  
yhteistyössä suunnittelijan kanssa 

	

- 	ohje, kuinka paljon pistettä mandollisesti saa siirtää,  jos sen  tekemi- 
nen tarkasti ohjelmoidulta kohdalta osoittautuu kohtuuttoman 
hankalaksi 

	

- 	ohjeet liikennejärjestelyistä,  jos  työskennellään ajoradalla  tai jalkakäy- 

täväHä 

	

- 	ohjeet vaaituksista  ja  kartoituksista  (myös huomautus kairauspisteen 
vaaituksesta) 

	

- 	ohjeet ympäristön rakenteiden tarkastamisesta, valokuvauksesta yms. 

	

- 	ohjeet kaapelien yms. selvittämisestä, ellei ohjelman laatija ole 
selvittänyt niitä etukäteen 

	

- 	ohjeet työnaikaisesta yhteydenpidosta  ja  tutkimustulosten lähettä- 
misestä. 

Pisteiden sidontana kannattaa nykyisin käyttää koordiriaatteja. 
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8.12 	Vaihtoehtoisiin  ratkaisuihin varautuminen 

Vaihtoehtoiset siltaratkaisut  ja  perustamistavat  tulee suunnittelun aikana 
tiedostaa  ja  huolehtia pohjatutkimusten riittävyydestä myös vaihtoehtoisia 
ratkaisuja silmälläpitäen. Lisäksi urakoitsijan esittämät omat perustamistapa-
vaihtoehdot pitää pohjatutkimusten perusteella pystyä hinnoittelemaan 
ilman tarjousvaiheessa tehtäviä lisäpohjatutkimuksia. Yleensä kuitenkin 
lähdetään siitä, että jokin perustamistaparatkaisu  on  parhaiten tutkittu 
perusvaihtoehto, mutta realistiset vaihtoehdot pitää tutkimuksissa ottaa 
huomioon. Tyypillisiä vaihtoehtoratkaisuja ovat  mm.: 

- 	paalutyypin  muuttaminen, ks. kohta  8.6 
- 	tavallista hankalamman, esimerkiksi syvää ja/tai tuettavaa kaivantoa 

vaativan, maanvaraisperustuksen muuttaminen paaluperustukseksi  tai 
 joskus päinvastoin 

- 	paaluperustuksen  muuttaminen täytteen varaiseksi perustukseksi  tai  
päinvastoin.  

9  POHJATUTKIMUKSET  NYKYISILLÄ SILTAPAIKOILLA  

9.1  Tutkimustarve  

Tarvetta nykyisen  sillan  tutkimiseen  on mm.  seuraavissa tapauksissa: 

- 	Nykyinen painorajoitettu silta uusitaan niin, että nykyisten perustusten 
hyväksikäyttämistä  voidaan harkita. 

- 	Sillan  päällysrakenne  uusitaan siten, että  sillan  omapaino  kasvaa. 
- 	Siltaa levennetään esimerkiksi kevyen liikenteen väylää varten. 
- 	Sillan  tukien  läheisyydessä tehdään kaivutöitä, jolloin anturan 

kantokyky  ainakin tilapäisesti pienenee. Tällaisia tilanteita ovat 
esimerkiksi viereen tulevan uuden  sillan  peruskaivannon  kaivaminen 

 tai  sillan  auttavan lisäkaistan tekeminen maatuen eteen taikka  sillan  
anturan leventäminen. 

- 	Sillan  tukien  läheisyydessä tehdään muita rakentamistoimenpiteitä, 
esimerkiksi paalutus-  tai täyttötöitä. 

- 	Sillassa  todettuja vaurioita ryhdytään korjaamaan.  

9.2  Esiselvitykset 

Arkistoselvitystyönä  kerätään seuraavat tiedot: 

- 	siltatyyppi 
- 	pohjasuhteet 
- 	perustamistapa 
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- 	rakennusmateriaalit 

	

- 	rakentamista koskevat tiedot. 

Tärkein arkistoista etsittävä asiakirja  on  sillan yleispiirustus  (nimitys 
muuttumassa pääpiirustuksiksi)  ja  mandolliset tiedot siihen tehdyistä 
muutoksista  tai täydennyksistä. Yleispilrustuksesta  ilmenevän siltatyyppitie

-don  ja näkyvien  osien materiaalin tarkistaminen toteutuneeseen siltaan 
vertaamalla  on  helppo tehtävä. Arkistoista ilmeneviin pohjasuhdetietoihin 

 on  syytä suhtautua varauksin.  Jos kairaustiedot  löytyvät, voidaan 
paremmin arvioida yleispiirustuksessa esitetyn maaperätulkinnan luotetta-
vuutta. Erityisen epävarmoja ovat kallionpintatiedot, koska ne vanhoissa 
suunnitelmissa hyvin usein perustuvat kevyillä kairauksilla saatuihin 
tietoihin. Luotettavan tuloksen antava porakonekairaus yleistyi  1980-luvun 
alussa. Ennen  1970-luvun puoliväliä siipikairaukset useimmiten tehtiin 
käyttäen momenttiavainta, jolloin saatiin todellista suurempia lujuusarvoja. 

 Jos on  tilaisuus haastatella  sillan  rakentamiseen osallistuneita henkilöitä, 
tieto  sillan perustamistavasta  on  pyrittävä varmistamaan. Työnaikaisten 
suunnitelmamuutosten dokumentointi  on  saattanut olla epävarmaa. 
Esimerkiksi  jos  silta  on  suunniteltu kai lionvara iseksi eikä kallionpintatulkinta 
vaikuta perustuvan luotettaviin tutkimuksiin, piirustus tuskin sellaisenaan 
pitää paikkaansa. Viitteitä suunnitelman mukaisesta  tai  siitä poikkeavasta 
perustamistavasta voi saada esimerkiksi vertaamalla vesistösillan pysyviksi 
jääneitä puuponttiseiniä suunnitelmassa esitettyihin. 

Siltaa koskevien arkistoselvitysten taustatiedoksi  ja  täydennykseksi kootaan 
tiedot  sillan lähiympäristöstä.  Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi risteävien 
liikenneväylien suunnitelmat maaperätietoineen sekä vesistöjen 
vedenkorkeus-  ja virtaamatiedot.  

Teiden osalta vanhat suunnitelmat löytyvät yleensä Tielaitoksen arkistoista 
taikka kuntien arkistoista. Ratojen osalta maaperätiedot  on arkistoituina yR-
Rata Oy:llä. Vesistötiedot  saadaan ympäristökesku ksilta.  

Sillan perustusrakenteiden  kunto arvioidaan aina vähintään silmämääräisenä 
tarkasteluna  ja tarkastustietojen läpikäyntinä.  Huomiota kiinnitetään muun 
muassa seuraaviin seikkoihin: 

	

- 	betonisiltojen  halkeamat  (koko sillan  osalta, koska voivat antaa 
viitteitä painumavaurioista) 

	

- 	jäiden aiheuttamat vauriot vesistösilloissa 

	

- 	tulopenkereiden painumat  ja  muut vauriot 

	

- 	siltaan liittyvien maarakenteiden eroosio-  ja  muut vauriot 

	

- 	tukien painumat,  siirtymät  ja kallistumat 

	

- 	vesistösiltojen tukien peitesyvyyden pieneneminen. 

Painuma-,  siirtymä-  ja kallistumamittaukset  aloitetaan mieluiten useita 
vuosia ennen korjaustölden suunniteltua ajankohtaa. 



Siltojen pohjatutkimukset 	 57 
POHJATUTKIMUKSET  NYKYISILLÄ  StLTAPAIKOILLA  

Sillan  kuntoa koskevat aikaisemmat tarkkailutiedot etsitään arkistoista. 
Siltojen tarkastustiedot saadaan tiepiireistä. 

Vesistösiltojen  tarkastaminen edellyttää usein sukeltajan  ja  videokuvauksen 
 käyttöä.  

9.3  Tutkimusten vaiheistaminen  ja  tutkimusohjelma 

Vanhojen siltojen tutkimukset  on  tehtävän luonteen takia usein tehtävä 
vaiheittain  ja  tutkimusohjelmaa uusien havaintojen perusteella parantaen. 

Tutkimuspisteet  ovat olosuhteiden takia usein tavallista kalliimpia  ja  niiden 
tarkka sijoittaminen vaatii tavallista enemmän geoteknistä  ja  rakennete-
knistä  asiantuntemusta. Sitä paitsi tutkimustöistä aiheutuva liikennejär-
jestelyjen tarve  on  syytä harkita  jo  ohjelmointivaiheessa.  

Nykyisen  sillan  tutkimusohjelman  on  toisaalta oltava tavallista tarkemmin 
mietitty  ja  toisaalta suunnittelijan  ja  tutkimusten tekijän välistä yhteyden-
pitoa painottava. Tutkimuspisteiden sijainti  ja  niistä sallittavat poikkeamat 

 on  oleellista harkita  jo  etukäteen. Mittaus-  ja  kartoitustöitä  tarvitaan 
tavallista enemmän.  

9.4  Tutkimukset, kun  sillan  tuen kuormaa lisätään 

Kallionvarainen  tuki 

Kun kallionvaraisen tuen kuormaa lisätään,  on  tarvittaessa tarkistettava: 

- 	onko tuki todella perustettu kalliolle (tärkeintä) 
- 	anturan  ja  kallion välinen kontakti 
- 	betonin  laatu 
- 	kallion laatu (harvoin olennainen)  

Em.  asioiden selvittämiseen sopii parhaiten kallionäytekaira. Suuntaa- 
antavia tuloksia voidaan saada myös porakoneella.  J05  kallio  on  lähellä 
maanpintaa, anturan kylkeen voidaan kaivaa koekuoppa, ellei  se  vaaranna 
nykyisiä rakenteita.  

Jos  kallionvarainen  tuki todetaankin maanvaraiseksi, tutkimuksia jatketaan 
maanvaraista tukea koskevien ohjeiden mukaan. 
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Maanvarainen  tuki 

Kun  maanvaraisen anturan kuormaa  lisätään,  on  selvitettävä seuraavat 
 asiat,  ellei  osa  niistä käy riittävän  luotettavasti selvle  vanhoista suunnite-

lmista:  

	

- 	anturan  todella toteutunut  perustamistaso  ja  todelliset mitat  

	

- 	maalaji 

	

- 	maan tiiviys  

	

- 	maakerrosten  paksuus  

	

- 	pohjavedenpinta 

	

- 	anturan  rakenteellinen kestävyys  (betonin  laatu).  

Maalaji määritetään näytteenotolla,  mieluiten  anturan  vierestä maapohjan  
häiriintymisvaaran  takia. Maan tiiviys  määritetään  paino-  ja/tai heijarikai-

rauksin,  jotka yleensä tehdään  anturan  vierestä  ja  erikoistapauksissa 
anturan  läpi,  jos  on  epäiltävissä,  että maa  on  löyhtynyt perustamistöiden 

 yhteydessä.  Anturan perustamistaso  voidaan tarvittaessa selvittää 
tekemällä  poraus anturan  läpi  tai  tekemällä  koekuoppa anturan  viereen.  
Anturan  mitat selvitetään tarvittaessa  kairauksilla  tai  koekuopilla.  

Edellä mainittujen tutkimusten välttämättömyyttä arvioitaessa  on  syytä 
tehdä alustavia  geoteknisiä  laskelmia varovaisilla  lähtöolettamuksilla.  
Esimerkiksi  moreeninvaraisen anturan geotekninen  kantavuus voidaan  jo 

 tällä lailla todeta riittäväksi  ja  pienen  kuormituslisäyksen mandollistavaksi. 

Paalutettu  tuki 

Kun  paalutetun  tuen  kuormaa  lisätään,  on  selvitettävä:  

	

- 	onko tuki varmasti  paalutettu 

	

- 	löytyykö tietoja  toteutuneesta paalupituudesta  ja  viittaako paalupituu - 
den  vertailu  kairaustuloksiin  siihen, että  paalut  ovat  tukipaaluja 

-  jos  paalut  ovat  puupaaluja,  ovatko ne olleet  kaiken  aikaa  pohjavede-

npinnan  alapuolella  ja  onko  veden  laatu lahoamisen kannalta 
haitallinen.  

Paalupituudet  selvitetään  heijarikairauksin,  joskus  porakonekairauksin,  jotka 
pyritään  ohjelmoimaan  nykyisen  paaluanturan  viereen.  Kitkapaalutapauk-

sissa  tarvitaan myös  maanäytteitä  ja  painokairauksia.  Jos  lisäpaaluiksi 

 harkitaan  teräspaaluja, kallionpinta  selvitetään  porakoneella.  

Jos  nykyisestä  paalutuksesta  ei onnistuta saamaan luotettavia tietoja,  sen 
 hyväksikäyttämisestä  joudutaan usein luopumaan.  
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9.5  Tutkimukset, kun rakennetaan  sillan  tukien  viereen 

Kun  sillan  tuen välittömässä läheisyydessä tehdään kaivutöitä,  on 
 tiedettävä: 

- 	anturan  todella toteutunut perustamistaso  ja  toteutuneet mitat 
paalutetun  tuen osalta paalujen sijainti  ja  vinous  (lähinnä arkisto-
selvityksenä) 

- 	maakerrokset  ja  niiden tiiviys 
- 	pohjavedenpinta  

keilojen  ja  luiskien  materiaali kaivannon tukirakenteiden suunnittelun 
varalta 

- 	anturan alapuolisen  maan routivuus, koska kaivu voi huonontaa 
routasuojausta. 

Anturan perustamistaso  ja  mitat voidaan epäilyttävissä tapauksissa 
tarkistaa porauksella  tai koekuopalla. Kaivutilanne  heikentää anturan 
kantokykyä. Kantokykyä selvitettäessä  on ti1ettävä maakerrokset,  niiden 
tiiviys  ja  pohjavedenpinta,  jotka yleensä pitää selvittää uutta kaivantoakin 
varten. Esimerkkitilanteita  on  esitetty kuvissa  1 2  ja  1 3. 
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Kuva  13. 	Esimerkki pohja tutkimuksista, kun tehdään  kaivutöitä  nykyisen  maatuen  
edessä.  

lo  TUTKIMUSTULOSTEN ESITTÄMINEN 

 10.1 	Sillansuunnittelun lähtötiedot 

Siltapaikalla  tehtävien  maastotutkimusten  tulokset muodostavat osan  
sillansuunnittelun lähtötietoja. SiUansuunnittelun lähtötiedoissa  esitetään 
kulloinkin ajan tasalla olevat  maaperätiedot  ja  ehdotukset  sillan  perustamis

-tavaksi. Eri vaiheissa tehdyt  pohjatutkimukset  kootaan yhteen  ja  työstetään 

havain-nolliseksi  ja  johdonmukaiseksi pilrustussarjaksi. Piirustusmerkintöinä 

 käytetään  SGY:n pohjatutkimusmerkintöjä. 

Sillansuunnittelun lähtötietoihin  kuuluu muun muassa seuraavia piirustuksia 
 tai  muita osia, joissa esitetään  maaperätietoja: 
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a) Siltapaikan  kartta, mittakaava  1 :500 tai 1:200,  ks.  kuva  14.  Kartalla 
esitetään: 

	

- 	tilanne siltapaikalla  ja sen  ympäristössä ennen rakennustöiden 
aloittamista (pohjakartta korkeuskäyrineen) 

	

- 	suunniteltujen liikenneväylien mittalinjat 

	

- 	pohjatutkimuspisteet,  joiden yhteydessä voidaan tapauskohtaisen 
harkinnan mukaan esittää numeroina maanpinta  ja  1-2  olennaista 
maalajirajaa, kairauksen päättymissyvyyttä tms. 

	

- 	kartan päivitys 

	

- 	ajan tasalla oleva luettelo pituus-  ja poikkileikkauksista.  

b) Siltapaikan pituusleikkaus,  mittakaava  1:200/1 :200,  ks.  kuva  1 5. 
 Havainnollisuuden  vuoksi  ja  suunnittelun helpottamiseksi mittakaavan 

tulee olla sama molempiin suuntiin. Pituusleikkauksessa esitetään: 

	

- 	maanpinta mittalinjalla  sekä esityksen selvyyden salliessa lisäksi 
esimerkiksi  10 m  vasemmalla  ja  10 m  oikealla 

	

- 	vesistön vedenkorkeus vaihteluineen (yleensä keskivesi  MW,  alivesi  
NW  ja ylivesi HW) 

	

- 	pohjatutkimustiedot: kairaukset  ja maalajimääritykset  mandollisimman 
perusteellisesti, muut laboratoriotiedot yleensä pelkästään poikkileik-
kau ksissa 

	

- 	nykyiset rakenteet 

	

- 	suunniteltujen teiden tasaukset graafisella tarkkuudella 

	

- 	maahan katkenneet kairatangot tms. rakentamista haittaavat seikat.  

Jos  geosuunnittelija  laatu siltapaikka-asiakirjat, leikkauspiirustuksiin 
voidaan harkinnan mukaan lisätä  mm.  maakerrosrajatulkintoja  ja 
geoteknisten  laskelmien kannalta oleellisia parametreja. 

Siltapaikan pituusleikkaukset  tehdään kaksiajorataisilla teillä molem-
milta ajoradoilta erikseen. Risteyssillan tapauksessa riittää usein 
ylimenevän tien pituusleikkaus, mutta esimerkiksi alikulkukäytävien 
tapauksessa tehdään pituusleikkaukset usein molemmilta risteäviltä 
väyliltä. Pituusleikkaus ulotetaan penkereen osalta niin pitkälle, että 
kaivannot  ja  siltaan välittömästi rajautuvat penkereiden pohjanvah-
vistukset voidaan käsitellä leikkauspiirustuksessa,  sillä  niillä  on 

 vaikutuksia siltaratkaisuihin.  

c) Poikkileikkaukset,  mittakaava  1:200,  ks.  kuva  1 6.  Ihannetapauksessa 
 leikkaukset ovat tulevien tukilinjojen kohdilta, jolloin ne ovat joskus 

vinoja. Poikkileikkauksissa esitetään samat  asiat  kuin siltapaikan 
pituusleikkauksessa  ja  lisäksi maanäytteiden rakeisuuskäyrät 
pienennettyinä. Maanpinta tulee esittää vähintään  10 m  sillan  kannen 
molemmin puolin. 
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d) Jos  silta tulee nykyisen  sillan  läheisyyteen  tai on  tarkoitus käyttää 

hyväksi nykyisen  sillan  perustusrakenteita,  ko.  vanhan  sillan  yleispii-

rustus  tai  vastaavat piirustukset liitetään siltapaikka-asiakirjoihin.  

e) Liitteinä  sellaisten geoteknisten erikoistutkimusten tulokset, joita ei 

pysty kätevästi esittämään  lei  kkauspiirustuksissa.  

f) Teksti, jossa esitetään: 

	

- 	yleisluonnehdinta siltapaikan pinnanmuodoista  ja  geologisesta 

muodostumasta 

	

- 	yleisluonnehdinta  suunniteltujen väylien tasauksista 

	

- 	lyhyt kuvaus maakerroksista  ja  niiden tässä tapauksessa oleellisista 
ominaisuuksista (maalaji, kerrospaksuus, tiiviys, lujuus, kivisyys, 
lohkareisuus, routivuus tms.) 

	

- 	tiedot kallionpinnan sijainnista  ja  kallion laadusta 

	

- 	tiedot pohjavedestä 

	

- 	yleensä lyhyt katsaus kysymykseen tuleviin perustamistapavai- 

htoehtoihin  ja  valintaan vaikuttaviin tekijöihin 

	

- 	yleensä lyhyt selostus  sillan  tulopenkereiden perustamistavasta  tai  
kysymykseen tulevista vaihtoehdoista. 

Koska  sillan  perustaminen varsinaisesti suunnitellaan vasta sillansuun-
nittelun lähtötietojen laatimisen jälkeen geosuu nnittelijan  ja  sillansuun-

nittelijan  yhteistyönä, teksti laaditaan lyhyeksi muistilistaksi myöhem-

piä työvaiheita  ja  vaihtoehtovertailuja  varten. 
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Kuva  14. 	Esimerkki silta paikan  kartasta. 
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Kuva  15. 	Esimerkki silta paikan  pituusleikkauksesta.  
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Kuva  16. 	Esimerkki silta paikan  poikkileikkauksista.  
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10.2 	Siltasuunnitelma  ja sillan rakennussuunnitelma 

Siltasuunnitelmassa maaperätiedot  esitetään pääpiirustuksissa  ja  siltakoh-
taisissa laatuvaatimuksissa  ja  työselityksissä.  

Sillan  pääpiirustuksissa  on  tavallisesti asemapiirros  ja  pituusleikkaus  tai 
 -leikkaukset.  Sillan  pituusleikkaukseen  piirretään yleensä maalajirajat.  Sillan  

pituusleikkauksessa  esitetään tulopenkereiden pohjanvahvistukset yleensä 
graafisella tarkkuudella  ja  viitataan erillisiin piirustuksiin, joissa ne esitetään 
tarkemmin. Joissain tapauksissa erillisiä piirustuksia ei tarvita, vaan  ko. 
asiat  pystytään esittämään riittävällä tarkkuudella pääpiirustuksissa. 

Kun  sillasta  laaditaan siltakohtaiset laatuvaatimukset  ja  työselitykset,  niihin 
sisältyy maaperäkuvaus, joka laaditaan siltapaikka-asiakirjojen maaperää 
koskevan tekstin pohjalta, sitä tarvittaessa tarkistaen. Geosuunnittelija laatu 

 tai  tarkastaa myös perustamistöitä koskevat  asiat. 

Sillan  geotekniset  piirustukset ovat siltapaikan kartta, siltapaikan pituus- 
leikkaukset  ja  poikkileikkaukset.  

Sillan  perustusrakenteiden  mandollisesta esittämisestä pohjatutkimuspii-
rustuksissa sovitaan hankekohtaisesti erikseen, esimerkiksi seuraavasti (vrt. 

 kuva  17): 

- 	Anturat  merkitään karttaan  rasterilla.  
- 	Leikkauksiin merkitään anturan alapinnan taso. 
- 	Täytöt  merkitään samaan tapaan kuin anturat. 
- 	Lyöntipaaluanturat  merkitään karttaan  rasterilla ja  suurpaalut  

esimerkiksi yksittäisinä rasteina. 
Leikkauksiin merkitään paaluanturan alapinta  ja  paaujen  arvioitu 
tunkeutumistaso. Kallionvaraisten suurpaalujen osalta riittää kallion-
pintaviiva  ja  maininta paalujen ulottamisesta kallioon. 
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\ Lyöntipaalujen  arvioitu tunkeutumistaso  

Kuva  17. 	Esimerkkejä  perustusra  ken  teiden esittämisestä  sillan geoteknisissä 
pilrustuksissa. 
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