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Tiivistelmä  

Geotekniikassa kuormakaavioita käytetään mallintamaan liikenteestä aiheutuvia 
kuormia tie- ja ratapenkereiden päällä. Kuormakaavioiden kehitys perustuu usein 
ajoneuvojen suurimpien sallittujen kokonaismassojen arvoihin sekä ajoneuvojen 
painoista tehtyihin mittauksiin. Nykyisin geoteknisessä suunnittelussa hyödynne-
tään suunnitteluohjeen NCCI7 mukaista tieliikenteen kuormakaaviota, joka sisältää 
raskaan liikenteen vaikutusta esittävän 40 kN/m2 suuruisen tasaisen kuorman. Tä-
män kuorman leveys on 3 m ja pituus on tiepenkereen pituussuunnassa 5 m. Koska 
raskaan liikenteen kuorman ala on kahdessa suunnassa rajoitettu, se voidaan esit-
tää oikein 3D-stabiliteettilaskentaohjelmassa, mutta 2D-stabiliteettilaskentaohjel-
massa voidaan esittää vain sen leveys tai pituus, mutta ei molempia. Tämä puo-
lestaan aiheuttaa liian pieniä varmuuskertoimien arvoja, kun käytetään 2D-lasken-
taohjelmaa. 
 
Tässä työssä selvitettiin, miten eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mukaista tie-
liikenteen kuormakaaviota täytyisi muuttaa 2D-stabiliteettilaskentaohjelmassa, jos 
sen halutaan vastaavan vaikutuksiltaan tuloksia, jotka saadaan käyttämällä kuor-
makaaviota 3D-stabiliteettilaskentaohjelmassa. Laskentakohteina käytettiin tie-
pengertä tasaisella pohjamaalla, sivukaltevalla pohjamaalla sekä tasaisella pohja-
maalla, jossa pehmeikkökerros oli ohut. Lisäksi laskentakohteina oli kaksi sillan 
tulopengertä: Ensimmäisessä mallissa oli leikkausluiska ja toisessa mallissa pohja-
maa oli tasainen ja tulopenkereessä oli etuluiska. Pohjamaatyyppejä oli neljä: 
kolme, jossa käytettiin suljetun tilan parametreja ja suljetun leikkauslujuuden arvot 
olivat erisuuruisia, ja yksi, jossa käytettiin tehokkaita parametreja ja huokosveden 
ylipaineen parametria. Tehokkaita parametreja käytettiin vain laskentakohteessa, 
jossa tiepenger oli tasaisella pohjamaalla ja pehmeikkökerros ei ollut ohut. Lasken-
tatapauksissa käytettiin kolmea tiepenkereen korkeutta välillä 1,5–3,0 m. 
 
Laskennat tehtiin LEM-menetelmää käyttävillä stabiliteettilaskentaohjelmilla: Roc-
science Slide 6 -ohjelmalla, jossa malli tehdään kaksiulotteisena, sekä Rocscience3 
2019 -ohjelmalla, jossa malli tehdään kolmiulotteisena. Laskennoissa käytettiin 
vain Morgenstern-Price- ja GLE-menetelmää. Kaikissa laskennoissa käytettiin eu-
rokoodin SFS-EN1997-1 kansallisen liitteen (LVM) mukaista osavarmuusmenette-
lyä DA3 murtorajatilassa STR/GEO. 
 
Laskentakohteessa, jossa tiepenger oli tasaisella pohjamaalla ja pehmeikkökerros 
ei ollut ohut, tehtiin myös vertailuja vapaan muotoisen ja ympyrän- tai pallonmuo-
toisen liukupinnan välillä sekä liukupinnan sijainnin hakumenetelmien välillä. Kai-
kista matalimmat ODF-arvot saatiin käyttämällä vapaan muotoista liukupintaa. 
Tästä syystä vapaan muotoista liukupintaa käytettiin kaikissa muissakin laskenta-
kohteissa. 
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Laskentakohteissa haettiin kuorman arvo, joka raskaan liikenteen aiheuttaman 
40 kN/m2 kuorman tilalle täytyi sijoittaa 2D-laskentaohjelmassa, jotta saavutettiin 
ODF-arvo, joka saatiin 3D-laskennasta käyttämällä kuormakaaviota. Tämä vas-
taava kuorman arvo oli keskimäärin 15–30 kN/m2 laskentatapauksessa, jossa tie-
penger oli tasaisella pohjamaalla ja pehmeikkökerros ei ollut ohut.  
 
Lopuksi työssä vertailtiin neljää kuormakaaviota keskenään. Yhteen näistä kuorma- 
kaavioista sijoitettiin tieliikenteen mittaustuloksiin perustuvat telikuormien arvot. 
ODF-arvojen tulokset, jotka saatiin käyttämällä eurokoodin suunnitteluohjeen 
NCCI7 kuormakaaviota, vastasivat keskimäärin tuloksia, jotka saatiin käyttämällä 
kuormakaaviota, johon sijoitettiin mittaustuloksia. 
 
Tiepenkereelle voidaan tämän tutkimuksen perusteella käyttää arvoja välillä 
25 kN/m2 – 30 kN/m2. Vastaavan kuorman arvo laskee, kun tarkasteltavan tiepen-
kereen korkeus kasvaa. Ohuen pehmeikkökerroksen laskentatapauksesta saatiin 
odottamattomia tuloksia ja ne tulisi tarkistaa käyttämällä FEM-menetelmää. Euro-
koodin suunnitteluohjeen NCCI7 kuormakaavion soveltaminen 2D-laskennassa 
tuottaa pienempiä ODF-arvojen tuloksia verrattuna 3D-laskentaan. 
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Abstract  

Load models are used in geotechnical engineering to model traffic loads on rail- or 
road embankments. The development of load models is usually based on maximum 
allowed loads and axle mass monitoring of vehicles. For geotechnical design, the 
load models are presented in the Eurocode’s designer’s guide NCCI7. The model 
contains a uniform load of 40 kN/m2, which represents the effect of heavy vehicle 
bogie loads and is 3 m wide and 5 m long in the longitudinal direction of the 
embankment. Because the uniform load has limited length in two directions, it can 
be modeled correctly in a 3D-stability analysis software, but not in a 2D-stability 
analysis software. When heavy load intensity is applied in 2D calculation model, it 
causes too small values of factor of safety. 
 
The study investigated how the load model in the Eurocode’s designer’s guide 
NCCI7 needs to be converted when it is used in a 2D stability analysis software, in 
order for it to match the ODF-values of using the load model in a 3D stability 
analysis software. Five different cases were investigated: A road embankment on 
an even subsoil, a road embankment on a slope, a road embankment on an even 
subsoil, where the weak subsoil layer is thin, a bridge approach embankment on a 
cut slope and a bridge approach embankment on an even subsoil with a front 
slope. There were four subsoil types: three where undrained shear strength 
parameters were used in three different magnitudes and one where effective 
strength parameters were used with a parameter to model excess pore pressure. 
The subsoil type with effective parameters was used only in the case of a road 
embankment on an even subsoil and where the subsoil layer was not thin. Three 
heights of the road embankment were used in all of the road embankment cases 
between 1,5 m - 3,0 m. 
 
The calculations were made by using two stability analysis software that uses the 
LEM-method: Rocscience Slide 6 -software, where the model is two-dimensional 
and Rocscience3 2019 -software, where the model is three-dimensional. Only 
Morgenstern-Price and GLE-methods were used in the study. In all of the 
calculations the design approach DA3 in the ultimate limit state STR/GEO was used 
according to Eurocode’s SFS-EN1997-1 national annex (LVM). 
 
The results of using ellipsoid slip surfaces and spherical slip surfaces were 
compared with each other as well as different slip surface search methods in the 
case of a road embankment on an even subsoil where the weak subsoil layer was 
not thin. The lowest ODF-values occurred when using an ellipsoid slip surface. 
Therefore the ellipsoid slip surface was used in all of the cases. 
 
The uniform load that represents the effect of heavy vehicle traffic was modified 
in magnitude in the 2D stability analysis software to the level where it produced 
the same ODF-value that was gotten by using the original load model in the 3D 
stability analysis software. This corresponding uniform load value was on average 
between 15-30 kN/m2 in the case where the road embankment was on an even 
subsoil and the subsoil layer was not thin. 
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At the end of the study four load models were compared with each other. In one 
of these load models axle loads based on axle mass monitoring of heavy vehicles 
were used. The ODF-values from using the load model of Eurocode’s designer’s 
guide NCCI7 were similar to the values gotten from using the weight 
measurements on a load model. 
 
Based on LEM calculations of this study, corresponding uniform load values 
between 20 kN/m2 – 30 kN/m2 can be used on a road embankment on the heaviest 
load lane. The corresponding uniform load value decreases, when the height of 
the road embankment increases. Unexpected results were gotten from the case 
where the road embankment was on a thin subsoil layer and they should be 
examined by using the FEM-method. Using the Eurocode’s designer’s guide’s 
NCCI7 load model on a bridge approach embankment in a 2D stability analysis 
software results in smaller ODF-values when compared to using a 3D stability 
analysis software. 
 
Annex 1 presents FEM analyses of road embankment where geometry and subsoil 
conditions are similar as in LEM calculations. The objective of the annex was study 
further the observed scatter in LEM calculations. The analyses was focused to 
define a uniform load on the trafficked area that would provide the same safety as 
NCCI7 load model from the draft of revised EN1991-2. The results shows that 
uniform 9 to 12 kN/m2 provides same level of safety. The upper end values are 
needed when the embankment height 1,5 m or lower. The analyses also 
demonstrated the challenges in FEM, when embankment is loaded with 40 kN/m2. 
The heavy load component 40 kPa creates slip surface in embankment models 
when conventional characteristic strength of embankment material (fii=36 deg, 
c=0,3 kPa) is applied  despite the subsoil is has very low strength. In conventional 
LEM calculations, location of the slip surface settings is easy to adjust   and stability 
of embankment slope can be avoided.
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1  Johdanto  

Kuormakaavioita käytetään stabiliteettilaskennassa mallintamaan liikenteestä ai-
heutuvia kuormia tie- ja ratapenkereiden päällä. Eurokoodijärjestelmässä kuormi-
tuskaaviot on esitetty standardissa ISO EN 1991-2, ja ne on kehitetty siltojen ra-
kenteelliseen mitoitukseen ja kantavuustarkasteluihin, mutta myös geoteknisessä 
suunnittelussa on mallinnettava liikennekuormia. Stabiliteettilaskennassa käyte-
tään yleisimmin 2D-laskentaa, johon nykyistä eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 
mukaista kuormakaaviota on vaikeaa soveltaa, koska se sisältää raskasta liiken-
nettä kuvaavan tasaisen kuorman, jonka pituus tiepenkereen pituussuunnassa on 
rajoitettu viiteen metriin. Kun 2D-laskennan mallissa esitetään tiepenkereen poik-
kileikkaus, raskasta liikennettä kuvaava kuorma jatkuu ohjelmistossa äärettömän 
pitkänä tiepenkereen pituussuunnassa. Tämä johtaa siihen, että 2D-ohjelmistoa 
käyttämällä saadaan liian pieniä varmuuskertoimen arvoja ja suunnittelutyössä 
tiepenkereen geometria ylimitoitetaan. Siksi todellisen tilanteen mallintamiseen 
tarvitaan laskentaohjelma, jossa mallin voi esittää kolmiulotteisena. 
 
Tässä työssä selvitetään, kuinka suuri raskaan liikenteen aiheuttaman kuorman 
arvo 2D-laskennassa tuottaa saman vaikutuksen stabiliteettiin, kuin eurokoodin so-
veltamisohjeen NCCI7 mukainen kuormakaavio 3D-laskennassa. Laskentatapauk-
sena käytetään tiepengertä tasaisella maanpinnalla, jossa käytetään erilaisia liuku-
pinnan sijainnin hakumenetelmiä ja liukupinnan muotoja. Lisäksi geometrian herk-
kyystarkasteluina käytetään tiepengertä sivukaltevalla maanpinnalla sekä ohuella 
pehmeikkökerroksella. Kahdessa laskentakohteessa on sillan tulopenger. 
 
Työssä haluttiin selvittää, miten pohjamaan lujuus ja penkereen korkeus vaikutta-
vat 2D- ja 3D-stabiliteettilaskennan tuloksiin. Laskennoissa käytetään neljää poh-
jamaatyyppiä, joista kolmella on suljettu leikkauslujuus ja yhdellä tehokkaat lu-
juusparametrit sekä huokosveden ylipainetilaa kuvaava parametri. Laskennoissa 
käytetään myös kolmea tiepenkereen korkeutta. 
 
Myös erilaisien kuormakaavioiden vaikutusta stabiliteettiin vertaillaan. Tässä ver-
tailussa tehdään myös kaksi laskentaa, jossa ajoneuvoasetuksen 2013 mukaiseen 
kuormakaavioon sijoitetaan todellisen liikenteen akseli- ja telikuormien mittaustu-
loksia. 
 
Laskennoissa käytetään LEM-menetelmää (Limited Equilibrium Method). Erityisesti 
tarkastellaan Morgenstern-Price- ja GLE-menetelmää, joita käytetään laskennassa. 
Lopussa esitellään laskennan luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
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2  Kuormakaaviot 

Kuormakaavioita käytetään stabiliteettilaskennassa mallintamaan kuormia tie- tai 
ratapenkereen päällä. Usein kuormakaavioita on tehty nimenomaan siltojen kan-
tavuuslaskentaa varten. Niiden on tarkoitus vastata todellisia pengertä kuormitta-
via liikennekuormia, ja edustavat kaikista epäedullisinta kuormitustilannetta pen-
kereellä. 
 
Kuormakaavioita kehitetään vastaamaan todellisen liikenteen aiheuttamia vaiku-
tuksia. Ne voivat perustua esimerkiksi ajoneuvojen painoista tehtyihin mittauksiin 
tai suurimpiin sallittuihin ajoneuvojen massoihin. Ajoneuvojen akseli-, teli- ja ko-
konaispainot ovat kasvaneet niin mittausten kuin asetustenkin perusteella viime 
vuosina ja vuosikymmeninä. Siksi mitoituksessa käytettäviä kuormakaavioita tulee 
päivittää vastaamaan nykytilannetta. 
 

2.1  LM1 eurokoodissa SFS-EN 1991-2 

Eurokoodit otettiin käyttöön Väyläviraston hankkeisiin vuonna 2010. Kuormakaa-
viot määritettiin eurokoodissa SFS-EN 1991-2, eli eurokoodin 1 osassa 2: Siltojen 
liikennekuormat. Eurokoodissa määritetyt kuormakaaviot korvasivat aiemmin käy-
tetyt siltojen kantavien rakenteiden suunnittelussa käytetyt ohjeet. Eurokoodissa 
esitettiin 4 kuormakaaviota LM1-LM4. Kuormakaavio LM1 (kuva 1) kattaa suurim-
man osan henkilö- ja kuorma-autoliikenteen vaikutuksista. Eurokoodissa se tarkoi-
tettiin sillan pääkannattimien ja sekundaaristen rakenneosien mitoituksen kelpoi-
suuden osoittamiseen. Kuormakaavion LM1 suositusarvot tieliikennekuormiksi 
määritettiin Keski- ja Etelä-Euroopan valtateillä tehtyihin mittauksiin perustuen. 
(Väylävirasto 1 2016 s. 9.) Eurokoodissa SFS-EN 1991-2 mainitaan, että tieliiken-
teen kuormakaavioiden, jotka on esitetty sen luvussa 4, vaikutukset edustavat 
vuonna 2000 Euroopan maissa vallitsevaa liikennettä.  
 
Eurokoodissa kuormakaavio LM1 ja muut sen luvussa 4 määriteltävät kuormakaa-
viot ovat tarkoitettu kuormituspituudeltaan korkeintaan 200 m pituisten tiesiltojen 
mitoitukseen. Kuormakaavioita ei myöskään ole tarkoitettu kattamaan työnaikaisia 
kuormia, kuten maansiirtoautojen kuormia, tai testauksen aikaisia kuormia. 
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Kuva 1. Eurokoodissa esitetty kuormakaavio LM1 (SFS-EN 1991-2, s. 32) 

Kuormat sijoitellaan kuvan 1 mukaisesti. Kuormakaaviossa on jokaisella 3,0 m  
leveällä kaistalla kaksi akselia käsittävä teli. Akselikuormat esitetään merkinnällä 
𝑄𝑖𝑘. Lisäksi kaikilla kaistoilla vaikuttaa tasainen kuorma 𝑞𝑖𝑘. Yhdellä kaistalla voi 

olla vain yksi teli. Akseli koostuu kahdesta pyöräkuormasta, joiden ala on 0,4 m x 
0,4 m.  Kuormakaaviossa kaistalla 1 vaikuttavat 9 kN/m2 suuruinen tasaisesti ja-
kautunut kuorma sekä kaksi 300 kN akselikuormaa. Kaistalla 2 tasaisesti jakautu-
neen kuorman suuruus on 2,5 kN/m2 ja akselikuormien 200 kN. Kaistalla 3 tasai-
sesti jakautunut kuorma on myös 2,5 kN/m2 ja akselikuormat ovat 100 kN. Muilla 
kuormakaistoilla ja kaistojen ulkopuolisella alueella tasaisesti jakautunut kuorma 
on myös 2,5 kN/m2 eikä akselikuormia ole. Kuormien suuruutta pienennetään  
sovituskertoimilla ∝𝑄𝑖 ja ∝𝑞𝑖 jotka riippuvat tarkastellusta tilanteesta. (SFS-EN 

1991-2, s. 32.) 
 

2.2  LM1 eurokoodin soveltamisohjeessa NCCI1 

Eurokoodin soveltamisohjeessa NCCI1 Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet 
kuormakaavio LM1 on päivitetty uudeksi versioksi Suomen kansallisen liitteen 
(LVM) mukaisesti. Kaaviossa on esitetty samat kolme kaistaa kuin kuvassa 1. Pyö-
räkuormien sijoittelu ja koko on sama, mutta pyöräkuormat sijaitsevat vain kah-
della kaistalla, reunassa (kaista 1) ja keskellä (kaista 2) esitetyistä kolmesta kais-
tasta. Kaikkien telikuormien suuruus on 300 kN. Tasaisesti jakautuneen kuorman 
arvo on 9 kN/m2 kaistalla 1, 6 kN/m2 kaistalla 2 sekä 3 kN/m2 kaistalla 3. Muilla 
kaistoilla sekä kaistojen ulkopuolisella alueella tasaisesti jakautuneen kuorman 
suuruus on 3 kN/m2. (Väylävirasto 2 2017, s. 10-11.) 
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2.3  Ajoneuvoasetuksen 2013 kuormakaavio 

Vuonna 2013 ajoneuvoasetuksen uudistus tuli voimaan. Uudistuksessa nostettiin 
suurimpia sallittuja ajoneuvojen kokonaismassoja ja Suomen teillä liikennöitävän 
kaluston suurin sallittu massa kasvoi 60 tonnista 76 tonniin. (Väylävirasto 1 2016, 
s. 9.) Ajoneuvoasetuksen mukainen kuormakaavio on suunniteltu vastaamaan 
vuonna 2013 voimaan tulleen ajoneuvoasetuksen mukaisia suurimpia sallittuja ajo-
neuvoyhdistelmien akseli-, teli-, ja kokonaispainoja. Kuormakaaviot, jotka mukai-
levat ajoneuvoasetusta, on esitetty Väyläviraston siltojen kantavuuslaskentaoh-
jeessa. Ajoneuvoasetuksen mukainen kuormakaavio on tarkoitettu käytettäväksi 
arvioitaessa sillan kantavuutta koskien raskaita kuljetuksia, jotka käyttävät teitä ja 
katuja ilman kuljetuslupia. Siltojen kantavuuslaskentaohjeessa kuormakaavio jae-
taan kolmeen kuvassa 2 esitettyyn ajoneuvoa kuvaavaan kaavioon.  (Väylävirasto 
3 2015, s. 25-27.) 
 

Kuva 2. Ajoneuvoasetuksen 2013 perusteella valitut kuormakaaviot (Väylävirasto 
3 2015, s. 26) 

Kuvan 2 mukaisia kuormakaavioita käytetään sijoittamalla ne sillalle kuvan 3 mu-
kaisesti niin, että ne muodostavat kaikista epäedullisimman tilanteen (Väylävirasto 
3 2015, s. 25-27). Tässä työssä on käytetty kaaviota AA13/76 kuvan 3 toiseksi 
ylimmän esimerkin mukaisesti rinnakkain. Kaavion AA13/76 mukaisen ajoneuvon 
kokonaispaino on 760 kN.
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Kuva 3. Ajoneuvoasetuksessa 2013 esitettyjen kuormakaavioiden asettelu (Väylä-
virasto 3 2015, s. 27) 

2.4  Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 kuorma-
kaavio 

Kuormakaaviolle LM1 kehiteltiin uutta versiota geoteknistä suunnittelua varten 
NCCI1 taustadokumentissa LO12/2016. Dokumentissa huomautetaan, että kuor-
makaavio LM1, joka on esitetty Eurokoodissa SFS-EN 1991-2, on kehitetty perus-
tuen keski- ja eteläeurooppalaiseen liikenteeseen, sen tiheyteen sekä paikallisiin 
suurimpiin sallittuihin mittoihin ja massoihin. Eurokoodin mukainen LM1 kuorma-
kaavio kehitettiin vastaamaan aikaisempien kuormakaavioiden aiheuttamia rasi-
tuksia. Silloin sitä ei päivitetty vastaamaan todellista liikennettä. (Väylävirasto 1 
2016, s. 9.) NCCI1 taustadokumentissa kehitettiin sillan pääkannatinjärjestelmän 
mitoitukseen uusi kuormakaavio (kuva 4), joka on tehty vastaamaan Suomessa 
vallitsevia todellisen liikenteen aiheuttamia rasituksia. Alun perin taustadokumen-
tissa raskaan liikenteen aiheuttama kuorman arvo oli 45 kN/m2, mutta ohjeeseen 
kuorman arvo muutettiin pienemmäksi, 40 kN/m2. 
 

1  

Kuva 4. Eurokoodin soveltamisohjeessa NCCI7 esitetty kuormakaavio (Väylävi-
rasto 4 2015, s. 36) 
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Kim Andersson-Berlin (2017) on tutkinut soveltamisohjeeseen NCCI7 valmisteltua 
kuormakaaviota Väyläviraston julkaisemassa tutkimuksessa. Tutkimuksen varsinai-
sena tavoitteena oli selvittää sen hetkisten tieliikenteen kuormituskaavojen aiheut-
tamat jännitykset maan alapuolisiin rakenteisiin ja verrata niitä ajoneuvoasetuksen 
muutoksen myötä muuttuviin todellisten telikuormien aiheuttamiin jännityksiin. 
Tutkimuksen tulokset on julkaistu dokumentissa Tieliikennekuormien aiheuttamien 
jännitysten mallinnus. (Andersson-Berlin 2017.) 
 
Soveltamisohjeeseen NCCI7 valmisteltua kuormakaaviota tutkittiin kahdessa vai-
heessa liitteessä 5. Ensimmäisessä vaiheessa raskaan liikenteen aiheuttama 
kuorma oli 45 kN/m2 alueella, jonka mitat olivat 3 m x 5 m. Toisessa vaiheessa 
kuorman suuruus oli 40 kN/m2 ja alueen mitat olivat samat. Jälkimmäinen on ras-
kaan liikenteen mallinnustapa, joka päätyi julkaistavaan kuormakaavioon (kuva 4). 
Tutkimuksessa verrattiin varsinaista kuormakaaviota versioon, jossa raskaan lii-
kenteen aiheuttama kuorma oli mallinnettu pyöräkuormilla. 3 m x 5 m alueelle 
kohdistuva 40–45 kN/m2 suuruinen kuorma vastaa n. 600–675 kN kuormaa telin 
alueella. Tutkimuksessa käytetyt ajoneuvon sisäiset kuormat on esitetty kuvassa 
5. Tutkimuksessa rakennetun mallin tiepenkereen alla oli siirtymätön laatta, jonka 
pinnalle muodostuvaa jännitysjakaumaa verrattiin toteuttamalla malli eri penger-
korkeuksilla. Andersson-Berlinin laskelmat tehtiin elementtimenetelmää käyttävällä 
FEM-ohjelmalla, jota ei hyödynnetä tässä työssä. (Andersson-Berlin 2017, liite 5.) 
 

 

Kuva 5. Tieliikennekuormien aiheuttamien jännitysten mallinnuksen tutkimuk-
sessa käytetyt auton sisäiset, telin ja pyörien mitat (Andersson-Berlin 2017, liite 
5.) 

Kun raskaan liikenteen tieliikennekuorma mallinnettiin yksittäisillä rengaskuormilla, 
jännitysjakaumassa tapahtuu ajoneuvon pituussuunnassa kaksi merkittävää piikkiä 
(kuva 6). Tämä johtuu intensiteetiltään suurien kuormien erottelusta pienille  
alueille, joiden väli ajoneuvon pituussuunnassa on enimmillään 3,4 m. Kun raskaan 
liikenteen ajoneuvokuorma mallinnettiin 40–45 kN/m2 tasaisena kuormana, jänni-
tysjakaumassa ei tapahdu piikkejä. Jännitysjakauma siirtymättömän laatan pin-
nalla on likimain yhtä suuri, kun mallissa käytettiin 1,4 m tai 2 m korkeaa pengertä. 
Sitä korkeammilla pengerkorkeuksilla (3 m ja 5 m) raskaan liikenteen aiheuttaman 
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kuorman mallintaminen tasaisena kuormana 3 m x 5 m alueelle aiheuttaa suurem-
pia jännityksiä laatan pinnalle, kuin kuorman mallintaminen rengaskuormina.  
(Andersson-Berlin 2017, liite 5.) 
 

 

Kuva 6. Jännitysjakauma siirtymättömän laatan pinnalla. Ylhäällä kuormat on 
mallinnettu rengaskuormina ja alhaalla tasaisena 40 kN/m2 pintakuormana 3 m x 
5 m alueella ja sen ulkopuolella 9 kN/m2 tasaisena pintakuormana. (Andersson-
Berlin 2017, liite 5.) 
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3  Stabiliteetti 

Kun lasketaan penkereen varmuutta pohjamaan murtumista vastaan, on suositel-
tavaa tarkastella varmuus kokonaisvarmuuslaskennalla, jossa käytetään kuormien 
ja maan lujuuden ominaisarvoja. Kokonaisvarmuuslaskenta antaa parhaan kuvan 
penkereen todellisesta maan murtumismekanismista, jännitystilasta ja siirtymistä. 
(Väylävirasto 5 2018, s. 8) Tässä työssä kuitenkin käytetään Eurokoodin SFS-EN 
1997-1 ja sen kansallisen liitteen (LVM) mukaista osavarmuusmenettelyä DA3, 
koska vertailu 2D- ja 3D-ohjelmistojen välillä ei häiriinny osavarmuuslukujen käy-
töstä. 
 
Usein vanhojen ja hienorakeiselle pohjamaalle perustettujen penkereiden stabili-
teettitarkastelussa mitoittavin tilanne on maan suljetussa tilassa. Tämä johtuu 
siitä, että kun hienorakeisella pohjamaalla olevalla vanhalla penkereellä esiintyy 
muuttuvia kuormia, pohjamaa on suljetussa tilassa. (Väylävirasto 5 2018, s. 8.) 
Kun maa on suljetussa tilassa, lyhytaikainen dynaaminen kuormitus kasvattaa sen 
lujuutta. Tämä johtuu siitä, että huokosveden ylipaine ei ehdi kehittyä täysimää-
räisenä, kun maa altistuu hyvin lyhytkestoiselle ja ohimenevälle kuormitukselle. 
(Väylävirasto 5 2018, s. 9.) Suljetun tilan ilmiössä vesi virtaa kuormituksen alai-
sesta maasta hyvin hitaasti ulos. Staattiset kuormat, joita tämän työn laskelmissa 
käytetään, ovat usein mitoittavin tilanne stabiliteetin laskennassa. 
 

3.1  LEM-menetelmät 

LEM-menetelmät jakavat liukuvan maamassan pylväisiin tai lamelleihin (kuva 7), 
joihin kaikkiin vaikuttaa ryhmä voimia. LEM-menetelmät täyttävät voimatasapainon 
x- ja y-suunnassa ja momenttitasapainon vaihtelevissa määrin. Pylväsmenetelmän 
käyttöön liittyy 4n yhtälöä ja (6n – 2) tuntematonta, kun n merkitsee pylväiden 
lukumäärää. Siispä tulosta ei voi päätellä tuntemattomien tekijöiden määrän ol-
lessa liian suuri. Ratkaisuun voidaan päästä poistamalla tuntemattomia tekijöitä 
tekemällä oletuksia tilanteesta. Yksi yleisistä oletuksista on asettaa normaalivoima 
keskelle pylvään alapintaa. Tämä oletus poistaa n määrän tuntemattomia tekijöitä. 
(Abramson et al. 2002, s. 353–355.) 
 

Kuva 7. Potentiaalisen murtuvan kappaleen jako lamelleihin (Abramson et al. 
2002, s. 354) 
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3.2  GLE-menetelmä 

GLE-menetelmästä on tullut hyvin suosittu stabiliteettitarkastelussa sen yleisen so-
veltuvuuden vuoksi. GLE-menetelmän, joka tulee sanoista general limit equili-
brium, muoto voidaan kehittää kattamaan suurimman osan muiden menetelmien 
olettamuksista. Sitä voidaan myös käyttää sekä pyöreiden että ei-pyöreiden liuku-
pintojen tarkasteluun. GLE on erillinen versio Morgenstern-Price -menetelmästä, 
sillä GLE määrittää pylväiden välisten voimien kulmien jakautumisen. Morgenstern-
Price -menetelmä on samankaltainen kun sitä edeltänyt Spencerin menetelmä. 
Morgenstern-Pricen menetelmässä muutoksena on, että pylväiden välisten resul-
tanttivoimien kallistus määräytyy erään funktion osan perusteella. Spencerin me-
netelmässä pylväiden välisten resultanttivoimien kulma on aina sama, mutta tun-
tematon. Molemmissa tapauksissa tuntemattomien määräksi saadaan tarvittava 
4𝑛. (Abramson et al. 2002, s. 356–358.) 
 
GLE-menetelmässä toimivuus on riippuvainen siitä, valitaanko sopiva funktio pyl-
väiden välisten voimien kulmien vaihtelun määrittämiseen. GLE-menetelmän suu-
rin heikkous on sen tulosten luotettavuuden arvioinnissa. (Abramson et al. 2002, 
s. 357–358.) 
 
GLE-menetelmässä käytetään funktiota 𝜃𝑖 = 𝜆 ∙ 𝑓(𝑥𝑖) jolla määritetään lamellien 

välisen voiman kulma oikealla puolella (kuva 8). Funktion 𝑓(𝑥𝑖) arvo vaihtelee 0 ja 

1 välillä ja kuvaa lamellien välisien voimien kulmien jakautumisen muotoa, kuten 
kuvassa 8. Funktion käyttö poistaa (𝑛 − 1) tuntematonta liittyen lamellien välisiin 

voimiin. Kertoimen 𝜆 lisäys tuo yhden uuden tuntemattoman menetelmään, jolloin 
tuntemattomien lukumäärä jää vaadittuun määrään (𝑛 − 2). Lamellien välisen voi-

man kulman määräävä funktio 𝑓(𝑥𝑖)  voidaan asettaa vakioksi Spencerin menette-

lytavan jäljittelemiseksi tai mihin vain muuhun muotoon. (Abramson et al. 2002, 
s. 364.) 
 
Kappaleissa 3.3 ja 3.4 esitelty menetelmä käyttää kulman arvoja 𝜃𝐿, joka vastaa 

lamellin vasenta puolta, ja 𝜃𝑅, joka vastaa lamellin oikeaa puolta. 𝜃𝑅 esitetään 
kaavalla 𝜃𝑅 = 𝜆 ∙ 𝑓(𝑥), jossa 𝑥 on on x-koordinaatin arvo lamellin oikealla puolella. 

Kun alarinteessä olevan ensimmäisen lamellin kulman 𝜃𝐿 ja harjalla olevan viimei-

sen lamellin kulman 𝜃𝑅 arvo on nolla, vaakasuuntainen murtopinnan laajuus vaih-

telee näiden ensimmäisen ja viimeisen lamellien välisten rajojen välillä. (Abramson 
et al. 2002, s. 364.) 
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Kuva 8. Esimerkkejä lamellien välisen voiman kulman jakautumista kuvaavasta 
funktiosta f(x) (Abramson et al. 2002, s. 365) 

3.3  GLE-menetelmän 2D-mallin voimatasapaino 

Tässä laskentatavassa käytetään lamellien välisiä kokonaisresultanttivoimia 𝑍𝐿 ja 

𝑍𝑅 joissa ei huomioida lamellien välisellä rajalla olevaa hydrostaattista komponent-

tia erikseen, koska sitä on haastavaa soveltaa kerrostuneessa maassa ja useiden 
vesipintojen tapauksessa (Abramson et al. 2002, s. 365). 
 

 

Kuva 9. Lamelliin vaikuttavat voimat (Abramson et al. 2002, s. 354) 
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Kuvassa 9 esitettävät merkinnät ovat: 
𝐹   = varmuuskerroin 
𝑆𝑎   = lamellin pohjalla oleva leikkauslujuus (= 𝐶 + 𝑁′ ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜙) 
𝑆𝑚   = mobilisoitunut leikkauslujuus 

𝑈𝛼   = huokosvedestä aiheutuva voima 
𝑈𝛽   = pinnalla olevasta vedestä aiheutuva voima 

𝑊   = lamellin paino 

𝑁′   = tehokas normaalivoima 

𝑄   = ulkoinen kuorma 

𝑘𝑣 ja 𝑘ℎ  = pysty- ja vaakasuuntainen seisminen kerroin 

𝑍𝐿 ja 𝑍𝑅 = vasemman- ja oikeanpuoleinen lamellien välinen voima 

𝜃𝐿 ja 𝜃𝑅  = vasemman- ja oikeanpuoleinen lamellien  

ℎ𝐿 ja ℎ𝑅 = lamellien välisten voimien vasemman- ja oikeanpuoleinen kor-
keusasema 
𝛼   = lamellin pohjan kaltevuuden kulma 

𝛽   = lamellin yläreunan kaltevuuden kulma 

𝛿   = ulkoisen kuorman kaltevuuden kulma 

ℎ   = lamellin korkeuden keskiarvo 

𝑏   = lamellin leveys 

ℎ𝑐   = lamellin korkeus sen pohjan keskipisteen ja keskipisteen välillä 
 
Kun voimatasapainoa tarkastellaan jokaisen lamellin pohjan suunnassa, se voidaan 
esittää kaavalla: 
 
𝑆𝑚 + 𝑍𝐿 ∙ cos(∝ −𝜃𝐿) − 𝑍𝑅 ∙ cos(∝ −𝜃𝑅) − 𝑊(1 − 𝑘𝑣) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑊 ∙ 𝑘ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 −   

𝑈𝛽 ∙ sin(𝛼 − 𝛽) − 𝑄 ∙ sin(𝛼 − 𝛿) = 0       (1) 

 
Jos Mohr-Coulombin murtokriteeri on voimassa, pohjan mobilisoitunut leikkaus-
voima on: 
 

𝑆𝑚 =
𝑆𝑎

𝐹
=

𝐶

𝐹
+ 𝑁′ 𝑡𝑎𝑛𝜙

𝐹
= 𝐶𝑚 + 𝑁′ ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚      (2) 

 
Sijoittamalla kaava (2) kaavaan (1) saadaan: 
 
𝑁′ ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚 = 𝑍𝑅 ∙ cos(𝛼 − 𝜃𝑅) − 𝑍𝐿 ∙ cos(𝛼 − 𝜃𝐿)  
+𝑊[(1 − 𝑘𝑣)𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑘ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼] − 𝐶𝑚 + 𝑈𝛽 ∙ sin(𝛼 − 𝛽) + 𝑄 ∙ sin (𝛼 − 𝛿)  (3) 

 
Voimatasapaino lamellin pohjan pituussuunnassa: 
 
𝑁′ + 𝑍𝑅 ∙ sin(𝛼 − 𝜃𝑅) − 𝑍𝐿 ∙ sin(𝛼 − 𝜃𝐿) − 𝑊(1 − 𝑘𝑣) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑊𝑘ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛 ∝  

+𝑈∝ − 𝑈𝛽 ∙ cos(𝛼 − 𝛽) − 𝑄 ∙ cos(𝛼 − 𝛿) = 0      (4)                         

 
Sijoittamalla kaava (4) kaavaan (3) saadaan lamellien välisen oikeanpuoleinen ko-
konaisresultantti 𝑍𝑅: 

 
𝑍𝑅 = 𝐴8𝑍𝐿[cos(𝛼 − 𝜃𝐿) + sin (𝛼 − 𝜃𝐿) ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚]            
+𝐴8[𝑊 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼(1 − 𝑘𝑣)(𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚 − 𝑡𝑎𝑛𝛼) + 𝐶𝑚        
−𝑈𝛼 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚 − 𝑊 ∙ 𝑘ℎ(1 + 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝛼) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼         
+𝑈𝛽[cos (𝛼 − 𝛽) ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚 − sin (𝛼 − 𝛽)]                           

+𝑄[cos(𝛼 − 𝛿) 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚 − sin (𝛼 − 𝛿)] ]                     (5) 

 
 jossa 𝐴8 lasketaan kaavalla: 
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𝐴8 =
1

cos (𝛼−𝜃𝑅)∙[1+𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚∙tan (𝛼−𝜃𝑅)]
                             (6)       

 
(Abramson et al. 2002, s. 365-366.) 
 
 

3.4  GLE-menetelmän 2D-mallin momenttitasa-
paino 

Momenttitasapainoehto täyttyy, kun kaikkien lamellien momenttitasapaino laske-
taan kunkin lamellin pohjan keskipisteen suhteen: 
 

𝑍𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝐿 [ℎ𝐿 −
𝑏

2
∙ 𝑡𝑎𝑛𝛼] + 𝑍𝐿 ∙

𝑏

2
∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝐿 − 𝑍𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑅 [ℎ𝑅 +

𝑏

2
∙ 𝑡𝑎𝑛𝛼]             

+𝑍𝑅 ∙
𝑏

2
∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑅 − 𝑊 ∙ 𝑘ℎ ∙ ℎ𝑐 + 𝑈𝛽 ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑄 ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿 = 0                    (7) 

 
Kaavasta (7) voidaan ratkaista lamellien välisen kokonaisresultanttivoiman oikean-
puoleinen sijainti ℎ𝑅: 
 

ℎ𝑅 =
𝑍𝐿

𝑍𝑅∙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑅
[ℎ𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝐿 −

𝑏

2
(𝑐𝑜𝑠𝜃𝐿 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝜃𝐿)]                                 

+
1

𝑍𝑅∙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑅
∙ [ℎ(𝑈𝛽 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑄 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿) − ℎ𝑐 ∙ 𝐾ℎ ∙ 𝑊] +

𝑏

2
[𝑡𝑎𝑛𝜃𝑅 − 𝑡𝑎𝑛𝛼]       (8)   

 
GLE-menetelmässä kaavoja (5) ja (8) iteroidaan, jonka myötä löydetään momentti- 
ja voimatasapaino kaikille lamelleille. Kun varmuuskerroin on laskettu, jokaisen la-
mellin pohjalla vallitseva vaaka-, normaali- ja leikkausjännitys lasketaan seuraavilla 
kaavoilla: 
 
Normaalijännityksen 𝜎𝑛 kaava: 

 

𝜎𝑛 =
1

𝑏∙𝑠𝑒𝑐𝛼
{𝑍𝐿 sin(𝛼 − 𝜃𝐿) − 𝑍𝑅 ∙ sin(𝛼 − 𝜃𝑅) + 𝑈𝛽 ∙ cos(𝛼 − 𝛽) − 𝑈𝛼                      

+𝑊[(1 − 𝑘𝑣) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑘ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼] + 𝑄 ∙ cos (𝛼 − 𝛿)}                   (9) 

 
Vaakajännityksen 𝜎𝑣 kaava: 

 

𝜎𝑣 =
𝑊+𝑄∙𝑐𝑜𝑠𝛿+𝑈𝛽∙𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑏∙𝑠𝑒𝑐𝛼
                               (10) 

 
Leikkausjännityksen 𝜏𝑏𝑎𝑠𝑒 kaava: 

 
𝜏𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑐𝑚 + 𝜎′𝑛 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑚                (11) 

 
(Abramson et al. 2002, s. 366-367.) 
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3.5   Morgenstern-Price -menetelmän johtaminen 
3D-malliin 

Cheng ja Yip (2007) ovat kehittäneet luiskan stabiliteettilaskennan 3D-mallin jat-
kamalla Morgenstern-Price -menetelmää ja Janbun sekä Bishopin yksinkertaistet-
tuja menetelmiä. Mallissa liukuvan kappaleen kaikki lamellit liikkuvat samaan suun-
taan ja liukuvan maa-massan oletetaan olevan jäykkä. Mohr-Coulombin murtokri-
teeri on voimassa. Tässä ja seuraavassa kappaleissa 3.5 ja 3.6 käsitellään Mor-
genstern-Price -menetelmää. 
 
Kolmiulotteisessa analyysissä mahdollinen liukuva kappale jaetaan pylväisiin, joihin 
vaikuttaa tasapainotilanteessa ulkoisia ja sisäisiä kuormia esitettynä kuvassa 10. 
Pylvään painon sekä pylvääseen kohdistuvan ulkoisen kuorman oletetaan kohdis-
tuvan keskelle pylvästä. Tämä olettamus yksinkertaistaa malliin johtavia kaavoja 
ja johtaa riittävän tarkkaan laskentatulokseen käytännön tilanteiden tarkasteluissa 
jos pylväiden leveydet ovat tarpeeksi pieniä. (Cheng & Yip 2007.) 
 

 

Kuva 10. Pylvääseen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset voimat tasapainotilanteessa 
(Cheng & Yip, 2007). 

Kuvassa 10 esitetyt pylvääseen vaikuttavat voimat ovat: 
𝑎𝑖   = x-y-tasoon projisoitu liukupinnan suuntakulma, 

𝑎𝑥 ja 𝑎𝑦  = pohjan kaltevuuskulma x- ja y-suunnassa mitattuna pylvään kes-

kipisteessä, 
𝐸𝑥𝑖 ja 𝐸𝑦𝑖  = pylväiden väliset sisäiset normaalivoimat x- ja y-suunnassa, 

𝐻𝑥𝑖 ja 𝐻𝑦𝑖 = pylväiden väliset vaakasuuntaiset sisäiset leikkausvoimat, 

𝑁𝑖 ja 𝑈𝑖 = tehokas normaalivoima ja huokosvedenpaineesta aiheutuva 

voima, 
𝑃𝑣𝑖 ja 𝑆𝑖  = pystysuuntainen ulkoinen voima ja pylvään pohjan mobilisoitunut 

leikkausvoima, 
𝑋𝑥𝑖 ja Xyi = pylväiden väliset pystysuuntaiset leikkausvoimat tasossa kohti-

suoraan x-y-tasoa vastaan. (Cheng & Yip 2007.) 
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Kuva 11. Pylväiden liukumissuunta ja liukuva kappale ylhäältä kuvattuna (Cheng 
& Yip, 2007). 

Mallissa oletetaan kaikkien pylväiden liikkuvan samaan suuntaan (kuva11). Muita 
mahdollisia pylväiden liikkumissuuntia ovat toisiaan kohti sekä toisistaan poispäin. 
Koska liukuvan kappaleen oletetaan olevan jäykkä, pylväät eivät voi liikkua toisiaan 
kohti. Jos pylväiden oletetaan liikkuvan toisistaan poispäin, varmuuskertoimen 
määrittämiseen johtava prosessi ei ole välttämättä pätevä. (Cheng & Yip 2007.) 
 
Mohr-Coulombin murtokriteerin mukaisesti varmuuskerroin käyttäen tehokkaita 
parametrejä lasketaan kaavalla: 
 

𝐹 =
𝑆𝑓𝑖

𝑆𝑖
=

𝐶𝑖+𝑁′𝑖∙𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖′

𝑆𝑖
         (12) 

 
jossa 
𝐶𝑖 = 𝑐′ ∙ 𝐴𝑖          (13) 

 
𝑆𝑓𝑖  = pylvään pohjalla oleva leikkauslujuus, 

𝑁′𝑖  = tehokas normaalivoima joka kohdistuu keskelle pylvään pohjaa, 

𝑐′  = tehokas koheesio, 

𝐴𝑖  = pylvään pohjan pinta-ala 

(Cheng & Yip 2007.) 
 
Pohjan normaalivoima 𝑁𝑖 ja pohjan leikkausvoima 𝑆𝑖 määräytyvät voimien kom-
ponentteina x-, y- ja z-suunnassa seuraavasti: 
 
𝑆𝑥𝑖 = 𝑓1𝑆𝑖;   𝑆𝑦𝑖 = 𝑓2𝑆𝑖;  𝑆𝑧𝑖 = 𝑓3𝑆𝑖;    (14) 

𝑁𝑥𝑖 = 𝑔1𝑁𝑖;   𝑁𝑦𝑖 = 𝑔2𝑁𝑖;  𝑁𝑧𝑖 = 𝑔3𝑁𝑖;   (15) 

 
jossa {𝑓1, 𝑓2, 𝑓3} ja {𝑔1, 𝑔2, 𝑔3} ovat yksikkövektoreita voimien 𝑁𝑖 ja 𝑆𝑖 suunnassa. 

(Cheng & Yip 2007.) 
 
𝑆𝑖 projisoidaan x-y-tasoon (kuva 12). Projisoidun voiman 𝑆′𝑖 leikkauskulma 𝑎′ on 

sama jokaiselle pylväälle. Todellinen leikkauskulma 𝑎𝑖 jota ei olla projisoitu, mää-
ritetään kaavalla: 
 

𝑎𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1{𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖/[𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 + (𝑐𝑜𝑠𝛼𝑦𝑖/𝑡𝑎𝑛𝑎′ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎𝑥𝑖)]}     (16) 

(Cheng & Yip 2007.) 
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Kuva 12. Pylvään i pohjalla sijaitseva leikkauskulma kolmiulotteisena ja projisoi-
tuna x-y-tasolla (Cheng & Yip, 2007). 

Kuten aiemmin on mainittu, Morgenstern-Pricen menetelmässä pylväiden välisten 
resultanttivoimien kallistus määräytyy funktion osan 𝑓(𝑥, 𝑦) perusteella.  

 
Pylväiden välisten leikkaus- ja normaalivoimien väliset suhteet määräytyvät seu-
raavasti: 
 
𝑋𝑥𝑖 = 𝐸 ∙ 𝑥𝑖 ∙ 𝑓(𝑥, 𝑦) ∙ 𝜆𝑥;   𝑋𝑦𝑖 = 𝐸 ∙ 𝑦𝑖 ∙ 𝑓(𝑥, 𝑦) ∙ 𝜆𝑦  (17) 

𝐻𝑥𝑖 = 𝐸 ∙ 𝑦𝑖 ∙ 𝑓(𝑥, 𝑦) ∙ 𝜆𝑥𝑦;             𝐻𝑦𝑖 = 𝐸 ∙ 𝑥𝑖 ∙ 𝑓(𝑥, 𝑦) ∙ 𝜆𝑦𝑥  (18) 

 
jossa 
𝜆𝑥 ja 𝜆𝑦 = pylväiden välisten leikkausvoimien mobilisaatiokertoimet x- ja y-

suunnissa, 
𝜆𝑥𝑦 ja 𝜆𝑦𝑥  = pylväiden välisten leikkausvoimien mobilisaatiokertoimet x- ja y-

tasoissa (Cheng & Yip 2007.) 
 
Cheng ja Yip (2007) mukaan kertoimien 𝜆𝑥𝑦 ja 𝜆𝑦𝑥 merkitys on pieni laskennan 

tuloksien kannalta.  
 
Kun tarkastellaan momenttia z-akselin ympäri 𝑖:nnen pylvään keskeltä, pylväiden 

välisten leikkausvoimien suhteet voidaan esittää: 
 
∆𝑦𝑖(𝐻𝑥𝑖+1 + 𝐻𝑥𝑖) = ∆𝑥𝑖(𝐻𝑦𝑖+1 + 𝐻𝑦𝑖)      (19) 

 
jossa 
∆𝑦𝑖  ja ∆𝑥𝑖  = pylväiden leveydet x- ja y-suunnassa (kuva c) 

 
Kaavasta (19) voidaan johtaa: 

𝐻𝑥𝑖+1 =
∆𝑥𝑖

∆𝑦𝑖
∙ (𝐻𝑦𝑖+1 + 𝐻𝑦𝑖) − 𝐻𝑥𝑖       (20) 

𝐻𝑦𝑖+1 =
∆𝑦𝑖

∆𝑥𝑖
∙ (𝐻𝑥𝑖+1 + 𝐻𝑥𝑖) − 𝐻𝑦𝑖       (21) 

(Cheng & Yip 2007.) 
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Muuttujien 𝐻𝑦𝑖 ja 𝐻𝑥𝑖 oletetaan olevan nolla liukuvan kappaleen ulommaisilla eli 
reunoilla olevilla pylväillä (kuva 13). Kun käytetään vapaan leikkauksen ominai-
suutta tai momenttia z-akselin ympäri, muuttujien 𝐻𝑥𝑖+1 ja 𝐻𝑦𝑖+1 arvot voidaan 

laskea peräkkäin kaavoilla (18), (20) ja (21). Ainoastaan joko kertoimen 𝜆𝑥𝑦 tai 

𝜆𝑦𝑥 arvo on tunnettava yhtälöiden ratkaisussa. 𝐻𝑦𝑖 voidaan olettaa olevan nolla, 

jos vakavuuden laskennassa käytetään symmetria-akselia. Jos symmetria-akselia 
ei käytetä, tätä oletusta ei voida tehdä. Vapaan leikkauksen ominaisuus on tärkeä 
osa varmuuslaskentaa 3D-ohjelmissa etenkin, jos käytettävä pylväiden koko x- ja 
y-suunnissa on pieni. (Chen & Yip 2007.) 
 
Vaaka- ja pystysuuntainen tasapaino x-, y- ja z-suunnissa pylväässä i voidaan las-
kea kaavojen (22), (23) ja (24) avulla: 
 
Σ𝐹𝑧 = 0 → 𝑁𝑖𝑔3𝑖 + 𝑆𝑖𝑓3𝑖 − (𝑊𝑖 + 𝑃𝑣𝑖) = (𝑋𝑥𝑖+1 − 𝑋𝑥𝑖) + (𝑋𝑦𝑖+1 − 𝑋𝑦𝑖)  (22) 

Σ𝐹𝑦 = 0 → 𝑆𝑖𝑓1𝑖 + 𝑁𝑖𝑔1𝑖 − 𝐻𝑥𝑖 + 𝐻𝑥𝑖+1 = 𝐸𝑥𝑖+1 − 𝐸𝑥𝑖    (23) 

Σ𝐹𝑦 = 0 → 𝑆𝑖𝑓2𝑖 − 𝑁𝑖𝑔2𝑖 − 𝐻𝑦𝑖 + 𝐻𝑦𝑖+1 = 𝐸𝑦𝑖+1 − 𝐸𝑦𝑖    (24) 

(Cheng & Yip 2007) 

 

Kuva 13. Tasapainossa olevaan pylvääseen vaikuttavat voimat x-y-tasossa 
(Cheng & Yip, 2007). 

Pylvään pohjan normaalivoima 𝑁𝑖 ja leikkausvoima 𝑆𝑖 voidaan laskea kaavojen 

(12), (17) ja (22) avulla: 

𝑁𝑖 = 𝐴𝑖 + 𝐵𝑖𝑆𝑖         (25) 

𝑆𝑖 =
𝐶𝑖+(𝐴𝑖−𝑈𝑖)𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖

𝐹[1−(𝐵𝑖∙
𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖

𝐹
)/𝐹]

         (26) 

jossa 

𝐴𝑖 =
𝑊𝑖+𝑃𝑣𝑖+∆𝐸𝑥𝑖𝜆𝑥+∆𝐸𝑦𝑖𝜆𝑦

𝑔3𝑖
        (27) 

∆𝐸𝑥𝑖 = 𝐸𝑥𝑖+1 − 𝐸𝑥𝑖 ; ∆𝐸𝑦𝑖 = 𝐸𝑦𝑖+1 − 𝐸𝑦𝑖     (28) 
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𝐵𝑖 = −
𝑓3𝑖

𝑔3𝑖
          (29) 

𝑈𝑖 = 𝑢𝑖 ∙ 𝐴𝑖          (30) 

jossa 𝑢𝑖 on keskimääräinen huokosvedenpaine pylväässä 𝑖. (Cheng & Yip 2007.) 

 

Kuva 14. Tyypillisen pylvään vaakasuuntaisten voimien tasapainotila x-suun-
nassa. ∆𝐻𝑥𝑖= pylväiden välinen nettoleikkausvoima. (Cheng & Yip, 2007.) 

 

Kuva 15. Tyypillisen pylvään vaakasuuntaisten voimien tasapainotila y-suun-
nassa. ∆𝐻𝑦𝑖= pylväiden välinen nettoleikkausvoima. (Cheng & Yip, 2007.) 
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3.6   Morgenstern-Pricen 3D-menetelmän  
kokonaistasapainotila x- ja y-suunnassa 

Kokonaistasapainotilassa x-suunnassa pylväiden väliset sisäiset normaalivoimat 𝐸 
kumoavat toisensa pois. Tasapainotila voidaan ilmaista: 
− ∑ 𝐻𝑥𝑖 + ∑ 𝑁𝑖𝑔1𝑖 − ∑ 𝑆𝑖𝑓1𝑖 = 0       (31) 

Kun kaavoihin (12), (25) ja (26) sijoitetaan x-suuntainen varmuuskerroin 𝐹𝑥, se 

voidaan määrittää kaavalla: 

𝐹𝑥 =
∑[(𝑁𝑖−𝑈𝑖)∙𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖+𝐶𝑖]∙𝑓1𝑖

∑ 𝑁𝑖𝑔1𝑖−∑ 𝐻𝑥𝑖
,  0 < 𝐹𝑥 < ∞    (32) 

(Cheng & Yip 2007.) 

Momenttitasapaino x-ja y-akselin suhteen lasketaan käyttämällä momenttivarsia 

RX, RY ja RZ (kuva 16). Momenttitasapaino x-suunnassa voidaan laskea: 

∑(𝑊𝑖 + 𝑃𝑣𝑖 − 𝑁𝑖𝑔3𝑖 − 𝑆𝑖𝑓3𝑖) 𝑅𝑋 + ∑(𝑁𝑖𝑔1𝑖 − 𝑆𝑖𝑓1𝑖)𝑅𝑍 = 0    (33) 

 

 

Kuva 16. Momenttitasapaino x- ja y-suunnassa (Cheng & Yip, 2007). 

Voimatasapaino y-akselin suhteen voidaan laskea: 

− ∑ 𝐻𝑦𝑖 + ∑ 𝑁𝑖 𝑔2𝑖 − ∑ 𝑆𝑖 ∙ 𝑓2𝑖 = 0       (34) 

Kun kaavoihin (1), (14) ja (15) sijoitetaan y-suuntainen varmuuskerroin 𝐹𝑦, se voi-

daan määrittää kaavalla: 

𝐹𝑦 =
∑[(𝑁𝑖−𝑈𝑖)𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖+𝐶𝑖]𝑓2𝑖

∑ 𝑁𝑖𝑔2𝑖−∑ 𝐻𝑦𝑖
,  0 < 𝐹𝑦 < ∞     (35) 

Momenttitasapaino y-suunnassa on: 

∑(𝑊𝑖 + 𝑃𝑣𝑖 − 𝑁𝑖𝑔3𝑖 − 𝑆𝑖𝑓3𝑖)𝑅𝑌 + ∑(𝑁𝑖𝑔2𝑖 − 𝑆𝑖𝑓2𝑖)𝑅𝑍 = 0    (36) 

(Cheng & Yip 2007.) 
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Morgenstern-Price -menetelmä 2D-LEM -ohjelmistossa käyttää yksittäisten lamel-
lien vaakasuuntaista voimatasapainoa määrittelevien yhtälöiden muodostamiseen. 
Siispä vaakasuuntainen voimatasapaino täyttyy kaikille poikkileikkauksen lamel-
leille. 3D-LEM-ohjelmistojen Morgenstern-Price -menetelmä käyttää varmuusker-
toimen laskemiseen kokonaisvoimatasapainoa, jotka on annettu kaavoissa (31) ja 
(33), eikä poikkileikkauskohtaista vaakasuuntaista voimatasapainoa. Poikkileik-
kauskohtainen momenttitasapaino ei toteudu, sillä laskennassa noudatetaan vain 
kokonaismomenttitasapainoa. 3D Morgenstern-Price -menetelmä sisältää huomat-
tavan paljon staattisesti epämääräisiä yhtälöitä verrattuna vastaavaan 2D-mene-
telmään. Etenkin epäsymmetrisissä laskentatapauksissa 3D Morgenstern-Price  
-menetelmä on staattisesti epämääräinen. 3D-laskennan staattinen epämääräisyys 
koskee kaikkia 3D LEM -menetelmiä. (Cheng & Yip 2007.) 
 
Jos vaakasuuntainen voimatasapaino toteutettaisiin myös 3D-laskennassa, kahden 
ehdon tulisi täyttyä: Ensimmäisenä joko mobilisaatiokertoimen 𝜆𝑥 tulisi olla y:n 
funktio tai kertoimen 𝜆𝑦 x:n funktio. Toisena jokaisessa lasketussa poikkileikkauk-

sessa varmuuskertoimen arvo vaihtelee kyseisen poikkileikkauksen x- ja y-suun-
taisten voima- ja momenttitasapainoehtojen perusteella. Näiden ehtojen täyttämi-
nen vaatii kuitenkin paljon iterointia. Mobilisaatiokertoimien arvoja ei voida myös-
kään määritellä tutkimustiedon perusteella, koska tutkimusta aiheesta ei ole tehty. 
Kuten aiemmin on mainittu, tässä kappaleessa esitetyssä laskentatavassa olete-
taan, että koko murtuva kappale liikkuu yhtenäisesti. Tästä olettamuksesta johtuen 
varmuuskertoimen arvon vaihtelu poikkileikkauksittain ei ole mahdollista. Koska 
tasapainoehdot poikkileikkauksittain eivät toteudu, liukuvan kappaleen kokonais-
momenttitasapaino z-akselin suhteen ei toteudu täysin, vaan kappaleeseen jää 
jäännösmomentti. (Cheng & Yip 2007.) 
 

3.7  Huokosveden ylipaine 

Huokosvedenpaineen muutos voidaan laskea kertoimien A ja B avulla. A-kerroin 
riippuu maan kokoonpuristuvuusominaisuuksista ja se määritellään kokeellisesti. 
B-kerroin riippuu siitä, kuinka suuri osa maan huokosista on vedellä kyllästyneitä. 
Huokosvedenpaineen muutos voidaan laskea kaavalla: 
 

∆𝑢 = 𝐵[∆𝜎3 + 𝐴(∆𝜎1 − ∆𝜎3)]        (37) 

 
missä 
A ja B   = huokosvedenpaineen kertoimia, 
∆𝜎1 ja ∆𝜎3  = tilanteessa esiintyvät pääjännitysarvojen muutokset 

 
Kuva 17 kuvaa tilannetta, jossa näyte tai koskematon maa on alun perin tasapai-
nossa tehokkaan paineen p alaisena. Ensin maahan tai näytteeseen kohdistuu jän-
nityksen kasvu ∆𝜎3 joka puolelta. Toiseksi, siihen kohdistuu deviatorinen jännitys 

(∆𝜎1 − ∆𝜎3). Näitä vaiheita vastaavat huokosvedenpaineen muutokset ovat ∆𝑢𝑎 ja 

∆𝑢𝑑. (Skempton 1954.) 
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Kuva 17. Näytteen tai koskemattoman maan jännitystilat, kun siihen kohdistuu 
paine p (Skempton 1954) 

Testissä tapahtuva tehokkaan jännityksen kasvu  
∆𝜎′ = ∆𝜎3 − ∆𝑢𝑎         (38) 

 
Tilavuuden muutosta kuvaa kaava: 
∆𝑉𝑐 = −𝐶𝑐 ∙ 𝑉(∆𝜎3 − ∆𝑢𝑎)        (39) 
 
jossa ∆𝑉𝑐 on tilavuuden muutos ja 𝑉 on näytteen tai maan alkuperäinen tilavuus 

 
Tilavuuden muutos materiaalin huokosissa on: 
∆𝑉𝑣 = −𝐶𝑣 ∙ 𝑛 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝑢𝑎        (40) 
 
jossa 𝐶𝑣 on huokosissa olevan veden ja ilman kokoonpuristuvuus ja 𝑛 on materi-

aalin huokoisuus. Nämä tilavuuksien muutokset ovat identtisiä ja siksi: 
 
∆𝑢𝑎

∆𝜎3
= 𝐵 =

1

1+
𝑛∙𝐶𝑣

𝐶𝑐

         (41) 

 
Täysin vedellä kyllästyneissä maissa 𝐶𝑣/𝐶𝑐 on lähes nolla, koska veden kokoonpu-

ristuvuus on hyvin pieni verrattuna maan kokoonpuristuvuuteen. Silloin B-kertoi-
men arvoksi saadaan 1. Jos maa on kuivaa ja 𝐶𝑣 on siksi ilman kokoonpuristuvuus, 

𝐶𝑣/𝐶𝑐 lähestyy ääretöntä, koska ilman kokoonpuristuvuus on hyvin paljon suurempi 

kuin maan kokoonpuristuvuus. Silloin B-kertoimen arvoksi saadaan 0. (Skempton, 
1954.) 
 
Kerroin �̅� käsittää kertoimet A ja B ja se voidaan esittää kaavalla: 

�̅� =
∆𝑢

∆𝜎1
= 𝐵 [1 − (1 − 𝐴)(1 −

∆𝜎3

∆𝜎1
)]       (42) 

 
(Skempton 1954.) 
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3.8  2D- ja 3D-geometrioiden erot 

Stabiliteettilaskentaohjelmissa laskettavan kohteen malli voidaan esittää kaksi- tai 
kolmiulotteisena. Jos laskentakohde on tiepenger, 2D-mallissa esitetään yleensä 
penkereen poikkileikkaus. 2D-laskennassa oletus on, että mallissa esiintyvä geo-
metria ja tasaiset kuormat jatkuvat äärettömästi kohtisuoraan mallin tason syvyys-
suunnassa. Siksi tasaisten kuormien, joiden pinta-ala on todellisuudessa rajallinen, 
suuruus ja siten vaikutus stabiliteettiin tulee yliarvioiduksi. Myös sillan tulopenke-
reen stabiliteetti voidaan laskea 2D-ohjelmistolla, jolloin mallissa esitetään sillan 
tulopenger pituussuunnassa ja pohjamaan mahdollisen leikkauksen poikkileikkaus. 
Koska penger on esitetty pituussuunnassa, sen leveyden oletetaan olevan ääret-
tömän suuri (kuva 18). Jos penkereelle asetetaan vielä pintakuormia, myös niiden 
oletetaan jatkuvan kohtisuoraan mallin tason syvyyssuunnassa, kuten kuvasta 18 
voidaan huomata. Jussila on tutkinut siltojen tulopenkereiden stabiliteettilaskenta-
menetelmien eroja diplomityössään (Jussila, 2019). Jussilan mukaan etenkin ka-
peilla penkereillä 2D- ja 3D-laskelmien välinen varmuuskertoimien ero on suuri. 
Myös silloin, kun penkereen päälle asetettiin pintakuorma, varmuuskertoimien ero 
kasvoi. 
 

 

Kuva 18. Sillan tulopenkereen 2D-malli ja sen esitys kolmiulotteisena (Jussila 
2019, s. 32). 
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4  Laskentakohteet ja -menetelmät 

Laskennat tehtiin kahdessa eri osassa: Ensimmäisenä haluttiin selvittää Eurokoodin 
soveltamisohjeessa NCCI7 (kappale 2.4) esitetyn tieliikenteen kuormakaavan 2D-
ohjelmaan soveltuva esitystapa. Kun lasketaan stabiliteettia 2D-ohjelmalla tien 
poikkileikkauksen suunnassa, kuormakaava tavallisesti esitetään siten, että yhdelle 
kaistalle asetetaan 40 kN/m2 suuruinen tasainen kuorma ja lopuille kaistoista 9 
kN/m2. Tässä työssä käytetään aina tiepengertä, jolla on kolme kaistaa (kuva 19). 
Laskelmilla etsittiin reunakaistalle sijoitettava tasaisen kuorman suuruus, jota käyt-
tämällä 2D-ohjelmassa saatiin sama ODF-arvo, kuin esittämällä kuormakaava 3D-
ohjelmassa ohjeen mukaisesti. Kaikissa tapauksissa suurin tasaisen kuorman arvo 
40 kN/m2 ja 2D-ohjelmassa muutettava kuorman arvo sijoitettiin reunakaistalle 
penkereellä, jolla oli kolme kaistaa. Näin päätettiin toimia, kun laskelmia tehdessä 
huomattiin, että suurimman kuorman asettaminen reunakaistalle tuotti lähes aina 
pienemmän ODF-arvon, kuin sen asettaminen keskimmäiselle kaistalle. Poikkeuk-
sellisesti sillan tulopenkereen tapauksissa pienin ODF-arvo saavutettiin asettamalla 
40 kN/m2 keskimmäiselle kaistalle. Kaikille laskentakohteille laskettiin myös ODF-
arvo 2D-ohjelmassa käyttäen ohjeen mukaista kuormakaavaa, vaikka sen tulok-
sella ei ole vaikutusta varsinaisiin johtopäätöksiin. ODF-arvot 2D-ohjelmassa las-
kettiin myös ohjeen mukaisilla arvoilla, jotta ero 2D-laskennan ja 3D-laskennan 
ODF-arvojen tuloksien välillä voitaisiin nähdä. Siten voitiin arvioida käytettävässä 
laskentamenetelmässä ja -kohteessa ilmeneviä eroavaisuuksia 2D- ja 3D-ohjel-
mien välillä. 
 

 

Kuva 19. Laskentakohteen 1 geometria ja pohjamaan lujuusparametrit. 
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Laskentakohteena on käytetty seuraavia tapauksia: 
1. penger tasaisella pohjamaalla 
2. penger sivukaltevalla pohjamaalla  
3. penger tasaisella pohjamaalla, jossa pehmeikkökerros on ohut 
4. sillan tulopenger leikkausluiskassa tasaisella pohjamaalla  
5. sillan tulopenger ilman maan leikkausta tasaisella pohjamaalla 

 
Laskentakohteen 1 sisällä tehtiin myös vertailuja vapaanmuotoisen ja pallomaisen 
sekä ympyrän muotoisen liukupinnan välillä, sekä erilaisten liukupinnan sijainnin 
hakutapojen välillä. 
 
Toisessa osassa haluttiin vertailla kappaleessa 2 esitettyjä kuormakaavioita. Kaikki 
kuormakaaviot asetettiin laskentakohteen 1. penkereelle, jonka korkeus oli 2,25 m 
(kuva 19). Laskentatapauksista saatuja ODF-arvoja vertailtiin toisiinsa, jotta eri 
kuormakaavioiden vaikutuksia tiepenkereiden mitoittamisprosessissa voitiin arvi-
oida. 
 

4.1  Pohjasuhteet ja tiepenkereen geometria 

Kaikissa tapauksissa geometria koostuu kolmesta eri materiaalista: Pohjamaasta, 
joka on savea tai silttiä, metrin paksuisesta kuivakuorikerroksesta ja penkereestä. 
Pohjavedenpinta on aina kuivakuorikerroksen alapinnassa. Penkereen luiskan kal-
tevuus on aina 1:1,5 pois lukien sillan tulopenkereen tapaukset, joissa kaltevuus 
on 1:2. Kaltevuus 1:1,5 valittiin siksi, että tiepenkereiden toteutuksessa se on ylei-
sin luiskankaltevuus. Penger on 9 m leveä yläosasta joka laskentatapauksessa, 
koska 9 m leveälle alueelle sovitettiin kolme 3 m levyistä kuormituskaistaa, jolle 
kuormakaavioiden asetus tapahtui helpoiten. 
 

Laskentakohde 1, eli penger tasaisella pohjamaalla, on kaikista yksinkertaisin las-
kentamalli, jossa pohjamaa on 20 m paksu sisältäen 1 m paksun kuivakuoren (kuva 
19). Laskentatapausten 1-3 toteutuksen yksityiskohdat on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Laskentakohteiden 1-3 laskentamallit ja pohjamaatyypit 

Sillan tulopenkereiden laskentakohteiden toteutuksen yksityiskohdat on esitetty 
taulukoissa 2 ja 3. 

Selostettu kuva-
tekstissä. 

Selostettu kuva-
tekstissä. 

Selostettu kuva-
tekstissä. 

Selostettu kuva-
tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 

Selostettu kuva-

tekstissä. 
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Taulukko 2. Laskentakohteen 4 laskentamallit ja pohjamaatyypit 

 
Taulukko 3. Laskentakohteen 5 laskentamallit ja pohjamaatyypit 

Pohjamaatyypit 1-3 ovat savea jolla on suljetun tilan parametrit. Saven minimiarvo 
suljetulle leikkauslujuudelle on pohjamaatyypeittäin 10 kPa, 17,5 kPa ja 25 kPa. 
Suljettu leikkauslujuus kasvaa kaikissa savityypeissä 1 kPa/m alkaen kuivakuoren 
alapinnasta. Suljetun leikkauslujuuden kasvu ei katkea, vaan jatkuu mallin pohjaan 
asti. Pohjamaatyyppi 4 on silttiä ja sillä on lujuuden tehokkaat parametrit: kohee-
sion arvo on 3 kPa ja kitkakulma on 25°. Huokosveden ylipaine määritettiin pohja-

maatyypille PM4 käyttämällä �̅�-kertoimen arvoa 0,7. �̅�-kertoimen arvo käsittää 

tässä työssä vain liikenteestä aiheutuvan kuorman, ei pengerkuormaa. Kuivakuo-
ren suljettu leikkauslujuus on aina 30 kPa. Tarkat materiaaliparametrien arvot ovat 
taulukoissa 4 ja 5. 

Taulukko 4. Suljetun tilan maamateriaaleille käytetyt parametrien arvot 

Taulukko 5. Maamateriaaleille käytetyt tehokkaat parametrien arvot 

Laskennassa on käytetty Eurokoodin SFS-EN1997-1 kansallisen liitteen (LVM) mu-
kaista mitoitustapaa DA3 murtorajatilassa STR/GEO. Rajatila STR/GEO on raken-
teen ja maapohjan kestävyyden murron ja liiallisen muodonmuutoksen tarkistusta 
varten. Mitoitustapaa DA3 käytetään penkereen, leikkausten ja alueiden vakavuu-
den laskennassa. Osavarmuusluvut mitoitustavalle DA3 on esitetty taulukossa 6. 

Pengerkorkeus Sillan tulopenger Sillan tulopenger  

ilman tieliikenne-

kuormaa 

Päätypenger pelkällä 

leikkauksella 

1,50 m PM1-PM3 PM1-PM3 PM1-PM3 

Pengerkorkeus Sillan tulopenger Sillan tulopenger ilman  

tieliikennekuormaa 

3,00 m PM1-PM3 PM1-PM3 

Materiaali 𝛾 

(kN/m3) 

𝛾
𝑠𝑎𝑡

 

(kN/m3) 

𝑠𝑢 

kPa 

∆𝑠𝑢 

kPa/m 

Kuivakuori 16 17 30  

Savi PM1 16 17 10 1 

Savi PM2 16 17 17,5 1 

Savi PM3 16 17 25 1 

Materiaali 𝛾 

(kN/m3) 

𝛾
𝑠𝑎𝑡

 

(kN/m3) 

𝑐 

(kPa) 

𝜑 

(°) 

�̅�-kerroin tieliiken-

nekuormalle 

Siltti PM4 17 19 3 25 0,7 

Penger 19 20  36  
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Taulukko 6. Mitoitustavan STR/GEO DA3 osavarmuusluvut 

4.2  Sivukaltevan ja ohuen pehmeikkökerroksen 
laskentakohteet 

Sivukaltevan pohjamaan laskentakohteessa tulokset laskettiin 2D- ja 3D-ohjelmilla 
pohjamaatyypeille PM1 – PM3 ja käytettiin kolmea pengerkorkeutta: 1,5 m, 2,25 m 
ja 3,0 m. Laskentakohteen mallin geometria on esitetty kuvassa 20. Pengerkorkeus 
mitattiin kaistojen keskikohdalta, eli penkereen korkeus todellisuudessa nousee 
siirryttäessä poikkileikkauksessa penkereen vasemmalta reunalta oikealle. Pohja-
maan sivukaltevuus on 6%. Kun käytetään sivukaltevaa pohjamaata, varmuuden 
laskennassa esiintyvät kaatavat voimat lisääntyvät ylärinteessä ja vakauttavat voi-
mat alarinteessä pienenevät. Ylärinteessä on enemmän pengerkuormaa ja pohja-
maata, joiden paino kaatavissa voimissa lisääntyy verrattuna tasaiseen pohjamaa-
han. Päinvastainen vaikutus syntyy alarinteeseen, kun pohjamaan pinta laskee ja 
vakauttavat voimat pohjamaassa pienenevät. 
 

 

Kuva 20. Kohteen 2 laskentatapauksen malli 

Laskentakohteen 3 mallin geometria on esitetty kuvassa 21. Ohuen pehmeikköker-
roksen laskentakohde toteutettiin kahdella saven paksuudella: Ensimmäisessä 
pohjamaa koostui 1 m paksuisesta kuivakuorikerroksesta ja 2 m paksuisesta savi-
kerroksesta. Toisessa oli samaan tapaan 1 m paksuinen kuivakuorikerros. Saviker-
ros kuivakuoren alla oli 3 m paksu. 

 Merkintä Osavarmuusluku 
STR/GEO DA3 

Leikkauskestävyyskulman tangentti tan 𝜑′ 1,25 

Tehokas koheesio 𝑐′ 1,25 
Suljettu leikkauslujuus 𝑐𝑢 1,4 
Määräävä muuttuva kuorma (tieliikenne-
kuorma) 

𝑄 1,15 
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Kuva 21. Kohteen 3 laskentatapauksen malli 

4.3  Sillan tulopenkereen laskentakohteet 

Laskentakohteissa 4 ja 5 tarkasteltiin tulopenkereen päädyn vakavuutta. Sillan tu-
lopenger oli kahdessa laskentakohteessa: Ensimmäisessä kohteessa mallissa on 
leikkaukseen tehty alikulku (kuva 22). Toisessa kohteessa tulopenkereellä on etu-
luiska ja se on mallinnettu tasaiselle pohjamaalle (kuva 23). 
 

Ensimmäinen sillan tulopengertapaus kuvaa alikulkukohdetta, joka on tehty leik-
kaukseen. Leikkauksen syvyys on 4,5 m. Alittavan tien leveys on 7 m ja sen mo-
lemmin puolin on 1 m leveät ojapainanteet, joiden sisäluiskien kaltevuus on 1:4. 
Pohjavedenpinta kulkee kuivakuoren alapinnan kautta leikkauksessa olevan tien 
alle 1 m tienpinnan alle. Alittavan tien pituuskaltevuus on 5 %. Leikkausluiskan 
kaltevuus on 1:3. Saven leikkauslujuus kasvaa 1 kPa/m tason funktiona kuivakuo-
rikerroksen alapinnasta alkaen. Alikulkukohde laskettiin käyttäen pohjamaatyyp-
pejä PM1-PM3. Sillan tulopenkereen sivuluiskakaltevuus on 1:2 ja korkeus 1,5 m. 
Tulopenger on mallinnettu päättymään 3 m päähän alikulun leikkausluiskan reu-
nasta. Laskentakohteesta, jossa sillan tulopenger on leikkausluiskassa tasaisella 
pohjamaalla, tehtiin laskennat myös ilman tieliikennekuormaa ja ilman pengertä. 
 
 

 

Kuva 22. Kohteen 4 laskentatapauksen malli. 
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Toisessa sillan tulopengertapauksessa penkereellä on etuluiska eikä mallissa ole 
leikkausluiskaa. Penger on 3 m korkea ja sen luiskakaltevuus sekä sivuille että 
etuluiskassa on 1:2. Pohjamaassa käytettiin pohjamaatyyppejä PM1-PM3. Kuiva-
kuori on kauttaaltaan 1 m paksu ja sen alapinnassa on pohjaveden pinta. Lasken-
takohteessa, jossa sillan tulopenger oli ilman maan leikkausta tasaisella pohja-
maalla, tehtiin laskennat myös ilman tieliikennekuormaa. 
 

 

Kuva 23. Kohteen 5 laskentatapauksen malli 

4.4  Kuormakaaviot 

Kappaleessa 2 esiteltyjä kuormakaavioita vertailtiin asettamalla ne 2,25 m kor- 
kealle laskentakohteen 1 penkereelle. Laskelmat tehtiin pohjamaatyypeillä PM1–
PM3. Laskelmat tehtiin 3D-LEM menetelmällä käyttäen vapaan muotoista liuku-
pintaa ja Cuckoo Search -hakutoimintoa. Laskelmat tehtiin käyttäen seuraavia 
kuormakaavioita: 
 

1. Eurokoodin SFS-EN 1991-2 + AC mukainen kuormakaavio LM1 
2. Väyläviraston ohjeen LO 36/2015 mukainen kuormakaavio AA 13/76 
3. Kohdan 2 kuormakaavio, johon sijoitettiin eurokoodin taustadokumentin 

ENV-1991-3 (1994, s. 13) mukaiset ekstrapoloidut 2000 vuoden toistumis-
ajan akselipainojen arvot 

4. Kohdan 2 kuormakaavio, johon sijoitettiin NCCI1 taustadokumentin 2015 
(Väylävirasto 1 2016, s. 37) mukaiset 1000 vuoden toistumisajan akselipai-
nojen arvot. 

5. Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI1 mukainen LM1 kuormakaavio 
6. Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mukainen tieliikenteen kuormakaavio 

 
Kohdan 3 akselipainojen ekstrapoloidut mittaustulokset ovat yksiakseliselle telille 
295 kN, kaksiakseliselle telille 379 kN ja kolmiakseliselle telille 517 kN (ENV-1991-
3 1994, s. 13). Rengaskuormien asettelu kuormakaavioon on esitetty liitteessä 2. 
Kohdan 4 akselipainojen ekstrapoloidut telikuormien maksimiarvot ovat yksiakseli-
selle telille 22,13 tn, kaksiakseliselle telille 39,76 tn ja kolmiakseliselle telille 62,30 
tn (Väylävirasto 1 2016, s. 37). Rengaskuormien asettelu kuormakaavioon on esi-
tetty liitteessä 3. Mittaustulosten sijoittaminen kohdan 2 kuormakaavioon tehtiin 
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siten, että kaksi- ja kolmiakselisille teleille sijoitettiin mittauksen kuorman arvo ja-
kamalla kuorma akseleille samassa suhteessa, kuin on kuormakaaviossa AA 13/76. 
 

4.5  Laskentamenetelmät 

Laskennassa on käytetty kahta eri ohjelmistoa: Rocscience Slide 6.0 ja Rocscience 
Slide3 2019. Kaikki työn laskelmat on tehty LEM-menetelmällä. Kaikissa lasken-
noissa on käytetty GLE/Morgenstern-Price -menetelmää. LEM- ja GLE -menetelmät 
on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.  
 

4.5.1  Rocscience Slide 6 

Rocscience Slide 6 on 2D LEM -menetelmään pohjautuva stabiliteettilaskentaohjel-
misto. Ohjelmistolla voidaan hakea vapaan- ja ympyränmuotoisia liukupintoja. 
Tässä työssä käytettiin pääasiallisesti vapaan muotoista liukupintaa, joka voi muo-
doltaan poiketa ympyrämäisestä pinnasta. Ohjelmisto voi hakea liukupintojen si-
jainteja eri tavoin. Yksi menetelmä on Auto Refine Search, jota tässä työssä käy-
tettiin pääasiallisesti. Jos Auto Refine Search -menetelmää käytetään vapaan muo-
toisten liukupintojen hakemiseen, menetelmä hakee ensin ympyränmuotoiset liu-
kupinnat seuraavalla tavalla: Ohjelma jakaa luiskan alueen osiin, oletusasetuksena 
kymmenen osaan. Sitten ohjelma generoi ympyröitä jokaisen osan välille, oletus-
asetuksena kymmenen ympyrää (kuva 24). Jokainen ympyröiden generointi on 
yksi iterointikerta. Sitten tietty osuus (oletusasetusten mukaan 50%) luiskan osista 
jatkavat seuraavaan iterointikertaan. Ne luiskanosat, joilla on keskimäärin pienin 
varmuuskertoimen arvo, jatkavat seuraavaan iterointikertaan. (Rocscience.com 1, 
2020.) 

 

Kuva 24. Ympyröiden generointi Auto Refine Search -menetelmässä 
(Rocscience.com 1, 2020) 

Kun Auto Refine Search -menetelmää käytetään vapaan muotoisten liukupintojen 
hakemisessa, ohjelman algoritmi hakee ensin ympyrän muotoisten liukupintojen 
sijainnit ja muuttaa ne vapaan muotoisiksi käyttäen taitepisteitä. Kuvassa 25 on 
esimerkki ympyränmuotoisen liukupinnan muuttamisesta vapaan muotoiseksi liu-
kupinnaksi käyttäen neljää taitepistettä. Oletusasetusten mukaan taitepisteitä on 
12 kappaletta yhtä ympyrää kohti. Keskimäärin pienimmän varmuusluvun luiskan-
osat jatkavat seuraavaan iterointikertaan, kuten ympyränmuotoisten liukupintojen 
haussa. (Rocscience.com 2, 2020.) 
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Kuva 25. Ympyräliukupinnan muuttaminen vapaan muotoiseksi käyttäen neljää 
taitepistettä (Rocscience.com 2, 2020). 

Kun haetaan vapaan muotoisia liukupintoja, voidaan käyttää liukupintojen opti-
mointia. Optimointi Slide 6 -ohjelmassa perustuu Monte Carlon tekniikkaan, jota 
kutsutaan myös random walking -nimellä. Vaikka liukupintojen optimointi on oh-
jelmistossa valinta varsinaisten hakumenetelmien sisällä, sitä voitaisiin pitää koko-
naan omana hakumenetelmänä, joka hyödyntää yhtä käyttäjän määrittelemää va-
paan muotoista liukupintaa haun alkutilanteena. Optimointi toimii siten, että yhtä 
vapaan muotoisen liukupinnan taitepisteistä siirretään satunnaiseen suuntaan. Jos 
muokatun liukupinnan varmuuskerroin on pienempi kuin alkuperäisen, alkuperäi-
nen liukupinta hylätään ja jotain muuta uuden liukupinnan taitepistettä siirretään. 
Prosessi päättyy, jos muokatun pinnan varmuuskertoimen arvo muuttuu korkeam-
maksi, kuin alkuperäisen liukupinnan, tai jos varmuuskertoimen arvon muutos on 
pienempi, kuin jokin sille asetettu raja. Ainoa optimointia ohjaava tekijä, joka ei 
ole satunnainen, on varmuuskerroin. (Rocscience 3, 2020.) Tässä työssä ei käy-
tetty optimointia, koska se voi usein muodostaa ns. epärealistisia liukupintoja. Tätä 
ilmiötä esitetään tarkemmin kappaleessa 7. 
 

Liukupintojen haussa ei käytetty optimointia. Kuivakuorikerrokseen saattaa muo-
dostua laskelmissa vetolujuutta, mikä vääristää tuloksia. Laskelmissa tarkastettiin, 
että vetolujuutta ei kehity. Tässä työssä tarkasteltiin vain pohjamaan kautta kul-
kevia liukupintoja, joten mahdolliset penkereen ja kuivakuoren sisäiset liukupinnat 
eliminoitiin asettamalla liukupinnalle minimisyvyys, joka usein asetettiin penkereen 
korkeuden mukaan. Liukupinnan alku- ja loppupisteen sijainti jätettiin määrittä-
mättä.  
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4.5.2  Rocscience Slide3 2019 

Rocscience Slide3 2019 on 3D LEM -menetelmää käyttävä ohjelmisto. Liukupinnan 
muodon laskennassa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa sekä pallomaista liu-
kupintaa grid-verkkohaulla ja Cuckoo Search -algoritmin mukaisella haulla. 
 

Cuckoo Search -algoritmin mukaisessa hakutavassa käytetään satunnaisuutta 
eräissä algoritmin vaiheissa. Sitä voidaan käyttää vapaan muotoisten sekä pallo-
maisten liukupintojen hakemiseen. Liukupintojen haku aloitetaan n määrällä liuku-
pintoja, jotka määrätään omiin ”pesiin”. Tuotettujen liukupintojen perusteella tuo-
tetaan uudet liukupinnat, joita verrataan johonkin ensimmäisistä liukupinnoista sa-
tunnaisesti. Jos uuden liukupinnan varmuuskerroin on pienempi, kuin pesässä jo 
olevan liukupinnan kerroin, uusi liukupinta korvaa vanhan kyseisessä pesässä. Osa 
liukupinnoista, joilla on kaikista korkein varmuuskertoimen arvo, poistetaan pesistä 
ja iterointia jatketaan, kunnes päästään lopputulokseen. (Rocscience 4, 2020.) 
 
Grid-verkon käyttäminen voi tuottaa vain pallomaisia liukupintoja. Grid-verkon sol-
mukohdat ovat mahdollisten liukupintojen keskipisteitä. Ohjelmisto laskee jokaisen 
liukupinnan varmuuskertoimen, joita grid-verkon on mahdollista esittää. Ohjel-
misto määritti itse kaksiulotteisen grid-verkon paikan. (Rocscience 5, 2020.) 
 
Laskennoissa käytettiin reunaehtoina kolmiulotteisia laatikoita, jotka rajasivat liu-
kupinnan aluetta. Reunaehtoina käytettiin kahta eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen 
reunaehto on laatikko, jonka sisältä liukupinta ei voi kulkea. Tämä on esitetty pu-
naisena laatikkona kuvassa 26. Rocscience Slide3 2019 ohjelmisto voi muodostaa 
etenkin heikkojen pohjamaiden tapauksissa liian syviä ”suppilomaisia” liukupintoja, 
jotka eivät ole realistisia. Laatikko, jonka kautta liukupinta ei voi kulkea, sijoitettiin 
pohjamaahan noin 4 metrin etäisyydelle kuivakuoresta aina kun sitä käytettiin. 
Tämä rajoittavan laatikon asema ei kuitenkaan ole absoluuttisesti oikea joka las-
kentatapauksessa. Laskentojen edetessä arvioitiin silmämääräisesti liukupintojen 
realistisuutta. Epärealistisen syvät liukupinnat ilmenivät lähestulkoon aina pohja-
maatyypin PM1 tapauksessa, ja liukupintojen ulkonäön perusteella epärealistisen 
ja realistisen liukupinnan raja kulki keskimäärin neljän metrin etäisyydellä kuiva-
kuoren alapinnasta. Tähän valintaan on kuitenkin vaikuttanut tutkimuksen tekijän 
oma subjektiivinen näkemys. Toinen vaihtoehto on laatikko, jonka sisältä liuku-
pinnan on kuljettava. Tämä on kuvattu harmaalla laatikolla kuvassa 26. Se pakot-
taa liukupinnan kulkemaan pohjamaan kautta, jotta penkereen ja kuivakuoren si-
säiset liukupinnat voidaan rajata tarkastelun ulkopuolelle. Rocscience Slide3 2019 
-ohjelmiston tulosten luotettavuutta käsitellään 7. kappaleessa. 
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Kuva 26. Rocscience Slide3 2019 -ohjelmistossa reunaehtoina käytetyt liuku-
pinnan sijaintia ohjaavat laatikot. 

Kuten Rocscience Slide 6 -ohjelmassa, Slide3 sisältää mahdollisuuden liukupintojen 
optimointiin. Menetelmän nimi on Surface Altering (SA) optimization ja se toimii 
samantapaisesti kuin Slide 6 -ohjelmassa. Ohjelman ensin laskema liukupinta muu-
tetaan kiila-approksimaatioksi taitepisteiden grid-verkolla, jonka koko on 5x5, 7x7 
tai 9x9. Oletuksena käytetään kokoa 7x7. Liukupinnan taitepisteitä muutetaan si-
ten, että sen varmuuskerroin laskee. Taitepisteitä muutetaan niin kauan, kunnes 
joko varmuuskertoimen laskeva kehitys loppuu tai iterointikertojen maksimimäärä 
saavutetaan. Tässä työssä ei käytetty lainkaan liukupintojen optimointia. 
(Rocscience 6, 2020.) 
 

Slide3 -ohjelmistossa suositellaan käytettävän symmetria-akselia, jonka voi asettaa 
malliin siten, että se jakaa mallin kahteen symmetriseen osaan. Myös ohjelmiston 
laskemat liukupinnat ovat symmetrisiä symmetria-akselin suhteen. Symmetria-ak-
selia käytettiin laskentakohteissa 1-3. Sillan tulopenkereiden laskentakohteissa 4-
5 symmetria-akselia ei käytetty. Jos symmetria-akselia käytetään penkereen pi-
tuussuunnassa, se pakottaa myös liukupinnan symmetriseksi penkereen pituus-
suunnassa. Kun suurimman tasaisen kuorman arvo 40 kN/m2 asetettiin penkereen 
reunimmaiselle kuormituskaistalle, liukupinta ei ole symmetrinen penkereen pituu-
den suhteen. Tulokset laskettiin myös asettamalla suurin tasainen kuorma 
40 kN/m2 tulopenkereen päähän keskimmäiselle kuormituskaistalle. 
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5  Tulokset 

5.1  Penger tasaisella pohjamaalla  
(laskentakohde 1) 

Suoran penkereen stabiliteetti NCCI7 mukaisella tieliikennekuormalla laskettiin kol-
mella eri tavalla. 3D-LEM ohjelmistolla käytettiin seuraavia laskentatapoja: 

1. Vapaan muotoisella liukupinnalla käyttäen Cuckoo Search -toimintoa liuku-
pintojen sijaintien hakemiseen. 

2. Pallon muotoisella liukupinnalla käyttäen Cuckoo Search -toimintoa liuku-
pintojen sijaintien hakemiseen. 

3. Pallon muotoisella liukupinnalla käyttäen kaksiulotteista grid-verkkoa liuku-
pintojen sijaintien hakemiseen. 

 
2D-LEM ohjelmistolla käytettiin seuraavia laskentatapoja: 

1. Vapaan muotoisella liukupinnalla käyttäen Auto Refine -hakutoimintoa. 
2. Ympyrän muotoisella liukupinnalla käyttäen Auto Refine -toimintoa liuku-

pintojen sijaintien hakemiseen. 
3. Ympyrän muotoisella liukupinnalla käyttäen grid-verkkoa liukupintojen si-

jaintien hakemiseen. 
 
Ylläolevien listauksien kohtien 1 ja 4 mukaisesti lasketut tulokset ovat taulukossa 
7. 

Taulukko 7. Laskentakohteen 1 ylimitoituskertoimen ODF arvot ja vastaavan 
kuorman arvot, kun 3D-ohjelmistossa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa ja 
Cuckoo Search -hakutoimintoa ja 2D-ohjelmistossa käytettiin vapaan muotoista 
liukupintaa ja Auto Refine -hakutoimintoa. 

Tämän kappaleen alussa olevien listauksien kohtien 2 ja 5 mukaisesti lasketut tu-
lokset ovat taulukossa 8. 
 
 
 
 

Pengerkorkeus PM1 PM2 PM3 PM4 

3D ODF 

1,5 m 1,202 1,480 1,841 1,584 

2,25 m 0,949 1,169 1,459 1,588 

3,0 m 0,794 1,073 1,346 1,536 

2D ODF 

1,5 m 0,875 1,151 1,356 1,336 

2,25 m 0,787 0,998 1,201 1,255 

3,0 m 0,651 0,892 1,115 1,218 

2D vastaava kuorma reunakaistalla (kN/m2) 

1,5 m 20,85 24,85 22,15 27,95 

2,25 m 22,20 27,20 25,05 19,95 

3,0 m 20,00 21,20 21,00 13,90 
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Taulukko 8. Laskentakohteen 1 ylimitoituskertoimen ODF arvot ja vastaavan 
kuorman arvot, kun 3D-ohjelmistossa käytettiin pallomaista liukupintaa ja Cuckoo 
Search -hakutoimintoa ja 2D-ohjelmistossa käytettiin ympyrämäistä liukupintaa ja 
Auto Refine -hakutoimintoa. 

Tämän kappaleen alussa olevien listauksien kohtien 3 ja 6 mukaisesti lasketut tu-
lokset ovat taulukossa 9. 

Taulukko 9. Laskentakohteen 1 ylimitoituskertoimen ODF arvot ja vastaavan 
kuorman arvot, kun 3D-ohjelmistossa käytettiin pallomaista liukupintaa ja liuku-
pinnan sijainnin hakua kaksiulotteisella grid-verkolla ja 2D-ohjelmistossa käytet-
tiin ympyrämäistä liukupintaa ja liukupinnan sijainnin hakua grid-verkolla. 

Pengerkorkeus PM1 PM2 PM3 PM4 

3D ODF 

1,5 m 1,270 1,686 1,784 1,760 

2,25 m 1,081 1,372 1,642 1,707 

3,0 m 0,967 1,221 1,416 1,482 

2D ODF 

1,5 m 0,866 1,152 1,432 1,406 

2,25 m 0,780 1,022 1,205 1,254 

3,0 m 0,646 0,904 1,158 1,333 

2D vastaava kuorma reunakaistalla (kN/m2) 

1,5 m 18,25 18,00 26,20 24,30 

2,25 m <9 18,00 17,05 14,55 

3,0 m <9 <9 17,40 25,85 

 

5.2   Geometrian vaikutuksen herkkyystarkastelu 
(laskentakohteet 2 ja 3) 

Tiepenkereen tapauksesta tasaisella pohjamaalla tehtiin herkkyystarkastelut sivu-
kaltevalla pohjamaalla sekä tasaisella pohjamaalla, jossa saven paksuus on 
ohuempi. Sivukaltevan pohjamaan tapauksessa penkereen alla oleva pohjamaa on 
6% kaltevuudessa. Tulokset ovat taulukossa 10. 

Pengerkorkeus PM1 PM2 PM3 PM4 

3D ODF 

1,5 m 1,200 1,456 1,598 1,591 

2,25 m 1,085 1,314 1,456 1,498 

3,0 m 0,954 1,202 1,367 1,428 

2D ODF 

1,5 m 0,845 1,139 1,358 1,330 

2,25 m 0,729 0,991 1,195 1,254 

3,0 m 0,636 0,880 1,093 1,301 

2D vastaava kuorma reunakaistalla (kN/m2) 

1,5 m 20,15 25,00 29,60 27,25 

2,25 m <9 18,85 24,80 24,05 

3,0 m <9 9,35 18,95 20,80 
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Taulukko 10. Laskentakohteen 2 ylimitoituskertoimen ODF arvot ja vastaavan 
kuorman arvot 6% kaltevalla maanpinnalla, kun 3D-ohjelmistossa 
käytettiin vapaan muotoista liukupintaa ja Cuckoo Search -hakutoi-
mintoa ja 2D-ohjelmistossa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa 
ja Auto Refine -hakutoimintoa. 

Ohuen pehmeikkökerroksen laskentatapauksessa pohjamaa on rajoitettu ensin 3 
metrin paksuiseksi mukaan lukien kuivakuori ja toisena tarkasteluna 4 metrin pak-
suiseksi mukaan lukien kuivakuori. Nämä tulokset ovat taulukoissa 11 ja 12. 

Taulukko 11. Laskentakohteen 3 ylimitoituskertoimen ODF arvot ja vastaavan 
kuorman arvot 2 metriä paksulla pehmeikkökerroksella, kun 3D-oh-
jelmistossa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa ja ”Cuckoo 
Search” -hakutoimintoa ja 2D-ohjelmistossa käytettiin vapaan muo-
toista liukupintaa ja Auto Refine -hakutoimintoa. 

 
 
 

Pengerkorkeus Pohjamaatyyppi 

 PM1 PM2 PM3 

3D ODF 

1,50 m 1,067 1,471 1,568 

2,25 m 0,823 1,137 1,335 

3,0 m 0,746 1,019 1,283 

2D ODF 

1,50 m 0,756 1,022 1,218 

2,25 m 0,681 0,941 1,086 

3,0 m 0,579 0,786 1,016 

Vastaava kuorma reunakaistalla (kN/m2) 

1,50 m 14,50 17,50 23,25 

2,25 m 17,40 18,45 22,10 

3,0 m <9 <9 9,90 

Pengerkorkeus Pohjamaatyyppi 

 PM1 PM2 PM3 

3D ODF 

1,50 m 1,020 1,356 1,570 

2,25 m 0,977 1,261 1,429 

3,0 m 0,914 1,158 1,351 

2D ODF 

1,50 m 0,871 1,151 1,357 

2,25 m 0,743 0,997 1,200 

3,0 m 0,652 0,882 1,091 

Vastaava kuorma reunakaistalla (kN/m2) 

1,50 m 29,90 29,65 30,65 

2,25 m 18,75 21,60 26,50 

3,0 m <9 13,90 20,05 
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Taulukko 12. Laskentakohteen 3 ylimitoituskertoimen ODF arvot ja vastaavan 
kuorman arvot 3 metriä paksulla pehmeikkökerroksella, kun 3D-ohjelmistossa 
käytettiin vapaan muotoista liukupintaa ja Cuckoo Search -hakutoimintoa ja 2D-
ohjelmistossa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa ja Auto Refine -hakutoi-
mintoa. 

5.3   Sillan tulopenkereen tapaukset  
(laskentakohteet 4 ja 5) 

Laskentatulokset kohteesta sillan tulopenger leikkausluiskassa tasaisella pohja-
maalla ovat taulukossa 13. Laskentatulokset kohteesta sillan tulopenger ilman 
maan leikkausta tasaisella pohjamaalla ovat taulukossa 14. 

Taulukko 13. Sillan tulopenkereen leikkausluiskassa ylimitoituskertoimen ODF  
arvot ja vastaavan kuorman arvot, kun 3D-ohjelmistossa käytettiin vapaan muo-
toista liukupintaa ja Cuckoo Search -hakutoimintoa ja 2D LEM -ohjelmistossa käy-
tettiin vapaan muotoista liukupintaa ja Auto Refine -hakutoimintoa. 

Pengerkorkeus Pohjamaatyyppi 

 PM1 PM2 PM3 

3D ODF 

1,50 m 0,952 1,317 1,559 

2,25 m 0,918 1,144 1,449 

3,0 m 0,878 1,117 1,350 

2D ODF 

1,50 m 0,872 1,151 1,356 

2,25 m 0,742 0,997 1,200 

3,0 m 0,652 0,882 1,091 

Vastaava kuorma reunakaistalla (kN/m2) 

1,50 m 34,30 31,35 31,20 

2,25 m 23,15 28,65 25,50 

3,0 m <9 17,50 18,60 

Tarkastelukohde Pohjamaatyyppi 

 PM1 PM2 PM3 

3D ODF    
Tulopenger leikkausluiskassa 0,858 1,155 1,662 

Tulopenger leikkausluiskassa il-
man tieliikennekuormaa 

0,883 1,307 1,729 

Tulopenger leikkausluiskassa il-
man tieliikennekuormaa ja pen-

gertä 

0,944 1,492 1,975 

2D ODF 
Tulopenger leikkausluiskassa 0,517 0,865 1,115 

Tulopenger leikkausluiskassa il-
man tieliikennekuormaa 

0,694 1,019 1,330 

Tulopenger leikkausluiskassa il-

man tieliikennekuormaa ja pen-
gertä 

0,929 1,380 1,823 

2D vastaava kuorma keskikaistalla (kN/m2) 
Tulopenger leikkausluiskassa <9 <9 <9 
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Taulukko 14. Sillan tulopenkereen ilman leikkausluiskaa ylimitoituskertoimen ODF 
arvot ja vastaavan kuorman arvot, kun 3D-ohjelmistossa käytettiin vapaan muo-
toista liukupintaa ja Cuckoo Search -hakutoimintoa ja 2D-ohjelmistossa käytettiin 
vapaan muotoista liukupintaa ja Auto Refine -hakutoimintoa. 

5.4  Kuormakaavioiden vertailu 

Alla olevan listauksen mukaisten kuormakaavioiden vaikutuksia tiepenkereen sta-
biliteettiin vertailtiin keskenään. Laskentatulokset ovat taulukossa 15. 

1. Eurokoodin SFS-EN 1991-2 + AC mukainen kuormakaavio LM1 

2. Väyläviraston ohjeen LO 36/2015 mukainen kuormakaavio AA 13/76 
3. Kohdan 2 kuormakaavio, johon sijoitettiin eurokoodin taustadokumentin 

ENV-1991-3 (1994, s. 13) mukaiset ekstrapoloidut 2000 vuoden toistumis-
ajan akselipainojen arvot 

4. Kohdan 2 kuormakaavio, johon sijoitettiin NCCI1 taustadokumentin 2015 
(LiVi 12/2016, s. 37) mukaiset 1000 vuoden toistumisajan akselipainojen 
arvot. 

5. Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI1 mukainen LM1 kuormakaavio 
6. Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mukainen tieliikenteen kuormakaavio 

 

Taulukko 15. Ylimitoituskertoimen ODF-arvot kuormakaavioille, kun 3D-ohjelmis-
tossa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa  ja Cuckoo Search-hakutoimintoa. 

Tarkastelukohde Pohjamaatyyppi 

 PM1 PM2 PM3 
3D ODF    

Tulopenger ilman maan  
leikkausta 

0,961 1,297 2,052 

Tulopenger ilman maan 

 leikkausta, ilman tieliikenne-
kuormaa 

1,222 1,627 2,083 

2D ODF 
Tulopenger ilman maan  

leikkausta 

0,607 0,851 1,069 

Tulopenger ilman maan  

leikkausta, ilman tieliikenne- 

kuormaa 

1,113 1,588 2,060 

2D vastaava kuorma keskikaistalla (kN/m2) 

Tulopenger ilman maan  
leikkausta 

<9 <9 <9 

 Pohjamaatyyppi 

Kuormakaavio PM1 PM2 PM3 
1 1,078 1,452 1,763 
2 1,090 1,585 1,882 
3 0,848 1,239 1,538 
4 0,818 1,212 1,332 
5 0,806 1,100 1,264 
6 0,949 1,073 1,346 
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6  Tulosten tarkastelu 

6.1  Penger tasaisella pohjamaalla 

3D-ohjelmiston laskemien liukupintojen muoto ja koko vaihtelivat eri laskentakoh-
teiden välillä. Etenkin, kun käytettiin vapaan muotoista liukupintaa, liukupinnan 
pituus penkereen pituussuunnassa ja pohjamaan syvyyssuunnassa vaihteli. Myös 
liukupinnan reunan sijainti penkereen päällä vaihteli eri tilanteissa. Useimmiten liu-
kupinta kulki vähintään yhden ja korkeintaan kahden 3 m leveän kuormituskaistan 
ali. 3D-ohjelmistossa lasketun liukupinnan sijaintia arvioitiin silmämääräisesti ja 
havainnot taulukoitiin kolmessa eri suunnassa (kuva 27): x-suunta merkitsee liu-
kupinnan reunan sijaintia penkereen päällä alkaen luiskan yläreunasta siltä puo-
lelta, jolla 40 kN/m2 tasainen kuorma sijaitsi. y-suunta on penkereen pituuden 
suuntainen. z-suunta kuvastaa liukupinnan syvyyttä alkaen kuivakuoren alapin-
nasta jatkuen kohtisuoraan pohjamaan läpi. 

 

Kuva 27. Liukupinnan ulottuvuus x-, y- ja z-suunnissa. Katkoviivalla esitetty alue 
kuvastaa murtuvaa kappaletta, kun sitä tarkastellaan poikkileikkauksessa. 

6.1.1  Vapaan muotoinen liukupinta – Cuckoo Search ja Auto Refine 

Search -hakumenetelmät 

Vapaan muotoisella liukupinnalla lasketut ODF-arvot laskevat hieman pengerkor-
keuden kasvaessa. Kuvassa 28 on esitetty laskentakohteen ODF-arvot pengerkor-
keuden funktiona. Löyhemmät pohjamaatyypit saavat joka kerta matalammat 
ODF-arvot, kuin lujemmat. ODF-arvojen suhde pengerkorkeuteen ei ole täysin li-
neaarinen, vaan se vaihtelee hieman. Tähän voi olla syynä esimerkiksi liukupinto-
jen muotojen vaihtelu. Ylimitoituskertoimen ODF-arvot laskevat selkeästi penger-
korkeuden noustessa pohjamaatyypeillä PM1-PM3, eli suljetun tilan parametreilla 
lasketuilla pohjamailla. Pohjamaatyypin PM4 tapauksessa, jossa pehmeikössä käy-
tettiin lujuuden tehokkaita parametrejä, ODF ei muutu 3D-tarkastelussa lähes lain-
kaan pengerkorkeuden eri arvoilla. Myös 2D-laskennan ODF-tulokset pohjamaa-
tyypille PM4 laskevat hitaammin pengerkorkeuden noustessa verrattuna muihin 
pohjamaatyyppeihin. Ero 2D- ja 3D-laskentojen ODF-tuloksien välillä pääsääntöi-
sesti kasvaa pohjamaalajin muuttuessa lujemmaksi. 
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Kuva 28. Penger tasaisella pohjamaalla, ODF arvot pohjamaittain. Vapaan muo-
toinen liukupinta, Cuckoo Search ja Auto Refine Search -hakumenetelmät 

2D-ohjelmassa tutkitut 3D-ohjelman tuloksia vastaavat tieliikennekuormat lasket-
tiin myös käyttäen vapaan muotoista liukupintaa ja Auto Refine -hakutoimintoa. 
Vastaavien kuormien arvot ovat kuvassa 29. ODF-arvoja vastaavat kuormat vaih-
televat välillä 20,00 kN/m2-25,05 kN/m2 pohjamaatyypeillä PM1-PM3. Arvot vaih-
televat hieman, mutta laskevaa tai nousevaa trendiä ei ole. Näillä pohjamaatyy-
peillä vastaavien kuormien trendi ei laske pengerkorkeuden kasvaessa. Pohjamaa-
tyypillä PM4 vastaavien kuormien arvot laskevat tasaisesti arvosta 27,95 kN/m2 

arvoon 13,90 kN/m2 siirryttäessä pengerkorkeudessa ylöspäin. 
 
 

 

Kuva 29. Penger tasaisella pohjamaalla, vastaavien kuormien arvot pohja_mait-
tain. Vapaan muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja Auto Refine Search -haku-
menetelmät. 
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Pohjamaatyypin PM1 tarkasteluista 3D-laskennassa, jossa käytettiin 1,5 m korkeaa 
pengertä, liukupinta oli y-suunnassa (penkereen suunnassa) ja z-suunnassa (poh-
jamaan syvyyssuunnassa) lyhyin. Korkeimman penkereen tapauksessa liukupinta 
oli y- ja z-suunnassa pisin ja kulki sekä keskimmäisen että reunimmaisen (jolle oli 
asetettu suurin pintakuorma) kuormituskaistan ali. Matalampien penkereinen ta-
pauksissa liukupinnan reuna kulki penkereen pinnalla vain pieneltä osalta keskim-
mäisen kaistan ali. 2,25 m korkean penkereen tapauksessa liukupinnan syvyys on 
rajoitettu noin 4 metriin kuivakuoren alapuolelle, koska ilman rajoitusta liukupinta 
kulki kohti pohjamaata ja takaisin ylös maanpinnalle liian jyrkästi. Vaihtoehto ilman 
liukupinnan rajoittamista z-suunnassa hylättiin, koska liukupinnan muotoa voitiin 
pitää epärealistisena. Pohjamaatyypin PM2 tapauksessa y-suunnassa lyhyin liuku-
pinta saatiin 2,25 m korkean penkereen tapauksessa. Mitä korkeampi tutkittava 
penger oli, sitä pidemmältä matkalta liukupinta kulki kuormituskaistojen ali, eli sitä 
suurempi ulottuvuus liukupinnalla oli x-suunnassa. 3,0 m korkean penkereen ta-
pauksessa liukupinta kulki kahden kaistan ali. Liukupinnat kulkivat aina syvimmälle 
pohjamaahan pohjamaatyypin PM1 tapauksessa. 

Taulukko 16. Pohjamaatyypit, joilla liukupinta ulottui eri suunnissa pisimmälle 
3D-ohjelmistossa pengerkorkeuksittain, kun käytettiin vapaan muotoista liuku-
pintaa ja Cuckoo Search -hakutoimintoa. Tapaukset, joissa ei näkynyt silmämää-
räistä eroa, jätettiin merkitsemättä. 

Kuten taulukosta 16 voidaan huomata, liukupinnan ulottuvuus x-, y- ja z-suunnissa 
oli lähes aina suurin korkeimman penkereen tapauksessa. Vain penkereen suun-
taisessa liukupinnan pituudessa oli hajontaa.  
 

6.1.2  Ympyränmuotoinen ja pallomainen liukupinta – Cuckoo Search ja 

Auto Refine Search -hakumenetelmät 

ODF-arvojen suhde pengerkorkeuteen on hyvin lineaarinen, kun 3D-ohjelmistossa 
käytettiin pallon muotoista liukupintaa ja liukupinnan sijainnin hakemiseen käytet-
tiin Cuckoo Search -hakumenetelmää. Kuvassa 30 on esitetty 2D- ja 3D-ohjelmis-
tolla lasketut ODF-arvot pengerkorkeuden funktiona. Pohjamaatyyppien PM1-PM3 
ODF-arvot laskevat hyvin lineaarisesti pengerkorkeuden suhteen.  
 

Päinvastoin kuin vapaan muotoisella liukupinnalla laskettaessa, ympyrän ja pallon 
muotoisessa liukupinnassa ODF-arvojen ero 2D- ja 3D-laskentojen välillä pienenee 
siirryttäessä löyhästä pohjamaalajista lujempaan. Todennäköisesti tämä johtuu 
siitä, että kun 3D-laskennassa käytetään pallon muotoista liukupintaa, pohjamaa-
tyypeillä PM1 ja PM2 saadaan korkeampia ODF-arvoja verrattuna vapaan muotoi-
sen liukupinnan käyttöön edellisessä kappaleessa. Kun 3D-laskentaohjelmassa 
käytetään pallon muotoista liukupintaa, liukupinta ei asetu kaikista pienimmän var-
muuden toteuttavaan muotoon, joka voi usein olla pitkä tiepenkereen pituussuun-
nassa tai hieman syvempi pohjamaan suunnassa. Etenkin löyhän pohjamaan ta-
pauksessa vapaan muotoinen liukupinta voi asettua hyvin paljon pallomaisesta 

 Pengerkorkeus 

Suunta 1,5 m 2,25 m 3,0 m 

y-suunta PM2, PM3  PM1, PM4 

z-suunta   PM1, PM2, PM3, PM4 

x-suunta   PM1, PM2, PM3, PM4 
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poikkeavaan muotoon. Siksi pallomainen liukupinta antaa löyhien pohjamaiden ta-
pauksissa 3D-ohjelmistossa kaikilla pengerkorkeuksilla vapaan muotoista liuku-
pintaa korkeamman ODF-arvon. 
 
Pohjamaatyypin PM4 kuvaajat eroavat pohjamaatyyppien PM1-PM3 kuvaajista 
myös tässä laskentasarjassa. Sen ODF-arvot etenkin 2D-laskennassa säilyvät suh-
teellisen samana pengerkorkeudesta riippumatta ja 3D-laskennassa ODF-arvot las-
kevat pengerkorkeuden funktiona hitaammin kuin pohjamaatyypin PM3 arvot. 
 

 

Kuva 30. Penger tasaisella pohjamaalla, ODF-arvot pohjamaittain. Pallomainen ja 
ympyrän muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja Auto Refine Search -hakumene-
telmät. 

ODF-arvoja vastaavat kuormat laskettiin käyttäen ympyrän muotoista liukupintaa 
Auto Refine -hakutoiminnolla (kuva 31). Vastaavien kuormien arvot laskevat kes-
kimäärin penkereen korkeuden noustessa. Käytettäessä 2,25 m ja 3,0 m korkeaa 
pengertä ja pohjamaatyyppiä PM1, vastaavan kuorman arvoa ei voitu selvittää, 
koska edes asettamalla 9 kN/m2 tasainen kuorma jokaiselle kaistalle, ei saavutettu 
yhtä suurta ODF-arvoa, kuin vastaavissa 3D-laskennoissa oli saatu. Tämä voi joh-
tua siitä, että 2D-laskennan ODF-arvojen tulokset säilyvät hyvin samoina pohja-
maatyypille PM1 riippumatta siitä, onko laskennassa käytetty ympyrämäistä vai 
vapaan muotoista liukupintaa. Samalla 3D-laskennassa pallomaiselle liukupinnalle 
saadaan huomattavasti korkeampia ODF-arvoja, jolloin niiden saavuttaminen 2D-
laskennassa muuttamalla reunakaistan kuorman suuruutta muuttuu vaikeam-
maksi. Lisäksi, kun pengerkorkeus on suuri, pintakuorman vaikutus stabiliteettiin 
on pienempi, kuin jos käytettäisiin pientä pengerkorkeutta. Siksi reunakaistan pin-
takuorman pienentäminen suuren pengerkorkeuden tapauksessa ei aiheuta yhtä 
suurta kasvua saatavaan ODF-arvoon. Tämän vuoksi tapauksissa, joissa käytettiin 
pohjamaatyyppiä PM1 ja pengerkorkeutta 2,25 m tai 3,0 m, reunakaistan pinta-
kuorman laskeminen arvosta 40 kN/m2 arvoon 9 kN/m2 ei riitä saavuttamaan 3D-
ohjelmasta saatua ODF-arvoa. 
 

Vastaavien 2D-ohjelman kuormien arvot ympyräliukupinnalla ja Auto Refine -ha-
kutoiminnolla laskettuna ovat keskimäärin saman suuruisia hieman suuremmalla 
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vaihteluvälillä, kuin vapaan muotoisella liukupinnalla ja Auto Refine -hakutoimin-
nolla laskettaessa edellisessä kappaleessa. Erona on se, että ympyräliukupinnalla 
lasketuista tuloksista voidaan erottaa laskeva trendi siirryttäessä matalasta pen-
gerkorkeudesta korkeampaan ja heikommasta pohjamaasta vahvempaan (kuva 
31). Tämä saattaa johtua siitä, että ympyräliukupinnalla ja Auto Refine -hakutoi-
minnolla laskettaessa ODF-arvoissa voidaan huomata samanlainen trendi selkeäm-
min kuin vapaan muotoisella liukupinnalla tehtyjen laskentojen tuloksista. Sen 
vuoksi haettavien vastaavien kuormien arvot järjestäytyvät myös todennäköisem-
min tässä tilanteessa näiden trendien mukaisesti. Laskeva trendi voi johtua myös 
siitä, että kun lasketaan vastaavien kuormien arvoja korkeiden penkereiden ta-
pauksissa, penkereen päällä olevan pintakuorman merkitys varmuuteen laskee ja 
penkereen painon vaikutus varmuuteen nousee. Siksi vastaavan kuorman arvoa 
täytyy laskea enemmän, jotta saavutetaan 3D-laskennalla saatu ODF-arvo.  
 

 

Kuva 31. Penger tasaisella pohjamaalla, vastaavien kuormien arvot pohja-
maittain. Ympyränmuotoinen liukupinta ja Auto Refine Search -hakumenetelmä. 

Kun 3D-ohjelmassa käytetään pallon muotoista liukupintaa, liukupinnan pituudessa 
penkereen suunnassa ei tapahdu suuria muutoksia eri laskentakohteiden välillä. 
Kun käytetään pallomaista liukupintaa ja Cuckoo Search -hakutapaa, 3D-ohjelman 
laskemat liukupinnat kulkevat aina pohjamaatyyppiä PM4 lukuun ottamatta pisim-
män matkan kaistojen ali korkeimman penkereen tapauksessa. Liukupinta kulkee 
syvimmälle pohjamaahan pohjamaatyyppien PM1 ja PM2 tapauksissa, kun käyte-
tään korkeinta pengertä. Kun käytetty pohjamaa oli lujempaa, eli joko pohjamaa-
tyyppi PM3 tai PM4, eroja pengerkorkeuksittain ei voitu silmämääräisesti huomata. 
Tiedot liukupintojen ulottumisesta eri suunnissa ovat taulukossa 17. 

Taulukko 17. Pohjamaatyypit, joilla liukupinta ulottui eri suunnissa pisimmälle 
3D-ohjelmistossa pengerkorkeuksittain, kun käytettiin pallomaista liukupintaa ja 
Cuckoo Search -hakutoimintoa. Tapaukset, joissa ei näkynyt silmämääräistä eroa, 
jätettiin merkitsemättä. 

 Pengerkorkeus 

Suunta 1,5 m 2,25 m 3,0 m 

y-suunta   PM2 

z-suunta   PM1, PM2 
x-suunta   PM1, PM2, PM3 
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6.1.3  Ympyränmuotoinen ja pallomainen liukupinta – grid-verkkohaku-

menetelmä 

Tarkasteluissa laskentakohteessa 1, joissa käytettiin pallomaista tai ympyränmuo-
toista liukupintaa grid-verkolla haettuna, ODF-arvojen tulokset pienenevät penger-
korkeuden kasvaessa ja kun pohjamaassa siirrytään lujemmasta löyhempään 
(kuva 32). Suurin ero 2D- ja 3D-laskentojen ODF-arvojen tuloksissa on matalim-
man penkereen tapauksessa. Siirryttäessä korkeampaan penkereeseen, 2D- ja 3D-
laskentojen ODF-arvot lähestyvät toisiaan. Tämä voi johtua siitä, että 2D-lasken-
nan tieliikennekuorman vaikutus vakavuutta heikentävänä tekijänä laskee, kun 
isompi osa epäedullisista kuormista sijaitsee itse penkereen painossa. Tämä vaiku-
tus näkyy laskettaessa ympyränmuotoisella liukupinnalla käyttäen grid-verkkoa liu-
kupinnan sijainnin hakemiseen sekä vapaan muotoisella liukupinnalla laskettaessa. 
Kun laskennat tehtiin ympyrän ja pallon muotoisilla liukupinnoilla mutta ilman grid-
verkkoa, tämä ilmiö ei ollut nähtävissä. 

 

Kuva 32. Penger tasaisella pohjamaalla, ODF-arvot pohjamaittain. Pallomainen ja 
ympyränmuotoinen liukupinta, grid-verkkohakumenetelmä. 

Myös tällä laskentatavalla huomataan, että 3D-laskennalla saatua ODF-arvoa ei voi 
saavuttaa edes 9 kN/m2 tasaisella kuormalla kauttaaltaan penkereen päällä niissä 
tapauksissa, joissa pohjamaa on heikko ja penger korkea (kuva 33). Lukuun otta-
matta näitä tapauksia vastaavien kuormien arvot vaihtelevat välillä 14,55 kN/m2 – 
26,20 kN/m2, eli ne ovat hieman pienempiä verrattuna kappaleissa 6.1.1 ja 6.1.2 
esitettyihin tuloksiin. Tämä vaikuttaisi johtuvan siitä, että 2D- ja 3D-laskentojen 
ODF-arvot ovat ympyränmuotoisella liukupinnalla ja grid-verkkoa käyttäessä kau-
empana toisistaan, kuin kahdessa edellisessä kohdassa. Siispä, jos halutaan saa-
vuttaa 3D-laskennan ODF-arvo, joudutaan tieliikennekuorman arvoa 2D-ohjelmis-
tossa laskemaan muihin laskentatapoihin verrattuna enemmän. 
 

Pohjamaatyyppien PM3 ja PM4 lujuudet ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta pohja-
maatyypin PM4 laskentatapauksissa ODF on vähemmän riippuvainen penkereen 
korkeudesta. 
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Kuva 33. Penger tasaisella pohjamaalla, vastaavien kuormien arvot pohja-
maittain. Ympyränmuotoinen liukupinta, grid-verkkohakumenetelmä. 

Taulukkoon 18 on merkitty, mikä pengerkorkeus toteutti liukupinnan suurimmalla 
ulottuvuudella eri suunnissa pohjamaittain. Kun 3D-ohjelmassa käytettiin pallo-
maista liukupintaa ja grid-verkkoa liukupinnan sijainnin hakemiseen, vain pohja-
maatyypissä PM1 huomattiin selkeästi liukupinnan olevan suurin x-, y- ja z-suun-
nassa. Muiden pohjamaatyyppien kohdalla liukupinnat eivät olleet erityisen pitkiä 
penkereen pituussuunnassa minkään tietyn pengerkorkeuden kohdalla. Liuku-
pintojen ulottuvuus kuormituskaistojen ali ei myöskään ollut penkereen korkeu-
desta riippuvaista. Liukupinnan syvyys pohjamaan suunnassa vaihteli eri pohja-
mailla ja pengerkorkeuksilla, mutta sattumanvaraisesti. 

Taulukko 18. Pohjamaatyypit, joilla liukupinta ulottui eri suunnissa pisimmälle 
3D-ohjelmistossa pengerkorkeuksittain, kun käytettiin pallomaista liukupintaa ja 
grid-verkkohakutoimintoa. Tapaukset, joissa ei näkynyt silmämääräistä eroa, jä-
tettiin merkitsemättä. 

6.1.4  Penger tasaisella pohjamaalla – yhteenveto 

2D-laskenta käyttäen suunnitteluohjeen NCCI7 mukaista kuormakaaviota ei vai-
kuta varsinaisiin tuloksiin, mutta sen tulokset kertovat 2D- ja 3D-laskennan eroa-
vaisuuksista. Vertaamalla 2D-ohjelmistolla ja 3D-ohjelmistolla laskettuja ODF-ar-
voja samasta kuormakaaviosta eri laskentatavoilla voidaan huomata, missä tilan-
teissa 2D-ohjelman tapa mallintaa tieliikennekuormaa vie saadut ODF-arvojen tu-
lokset kauemmas tai lähemmäs vastaavaa 3D-ohjelmalla tehtyä tulosta. Jos 2D-
laskennassa ODF-arvot ovat huomattavan pieniä verrattuna 3D-laskentaan, 3D-
ohjelman tasoa vastaavan ODF-arvon saavuttaminen 2D-ohjelmalla voi osoittautua 
mahdottomaksi vain tieliikennekuorman arvoa muuttamalla, etenkin kun arvoa 
muutetaan vain yhdeltä kaistalta kolmesta. 
 

 Pengerkorkeus 

Suunta 1,5 m 2,25 m 3,0 m 
y-suunta (penger)   PM1 
z-suunta (pohjamaa) PM2 PM3, PM4 PM1 
x-suunta (kaistat)   PM1 
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ODF-arvojen suhde pengerkorkeuteen on usein epälineaarinen, kun 3D-ohjelmis-
tossa käytetään vapaan muotoista liukupintaa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, 
että liukupinnan pituus penkereen suunnassa vaihtelee eri tapausten välillä. Myös 
liukupinnan muoto syvyyssuunnassa voi olla laakeampi tai suppilomaisempi. Kun 
3D-ohjelmistossa käytetään pallomaista liukupintaa, ohjelman antama tulos ei to-
dennäköisesti ole pienin ODF-arvo, mikä laskentamallissa on mahdollinen, mutta 
liukupinnan muoto vaikuttaa ODF-arvoon vähemmän ja tuloksista saatavien ODF-
arvojen suhde pengerkorkeuteen on lineaarisempi. 
 
Vaikuttaa siltä, että etenkin käytettäessä ympyränmuotoista ja pallomaista liuku-
pintaa tilanteessa, jossa lasketaan tiepenkereen stabiliteettia löyhällä pohjamaalla, 
3D-ohjelmisto antaa erityisen korkean ODF-arvon verrattuna 2D-ohjelmiston tu-
lokseen. Tämän vuoksi 3D-laskennan tulosta vastaava tieliikennekuorma 2D-ohjel-
mistossa on tässä tilanteessa jopa pienempi, kuin 9 kN/m2 kauttaaltaan penkereen 
päällä. 
 
Mitä korkeampi penger laskentakohteessa on, sitä pitemmän matkan liukupinta 
kulkee penkereen pinnan ali. Tämä voi johtua siitä, että korkeassa penkereessä on 
enemmän pengermateriaalista aiheutuvaa kaatavaa voimaa. Korkeassa penke-
reessä itse penkereen osuus kaatavissa voimissa kasvaa ja liukupinta kulkee kah-
den kuormituskaistan ali, kun taas matalilla penkereillä liukupinta kulkee usein x-
suunnassa vain reunimmaisen kuormituskaistan ali, jolle on asetettu suurin 
40 kN/m2 tasainen kuorma. Matalan penkereen laskentatapauksissa liukupinta kul-
kee vain reunimmaisen kuormitus kaistan ali, jossa suurin tasainen kuorma sijait-
see, koska suurempi määrä pengerkuormaa kaatavissa voimissa ei pienennä las-
kennasta saatavaa ODF-arvoa. 
 
Kun 3D-laskentaohjelmassa käytetään pallomaista liukupintaa, pengerkorkeus ei 
määritä liukupinnan kokoa yhtä selkeästi, kuin jos liukupinta on vapaan muotoinen. 
Liukupinnan rajoittaminen pallonmuotoiseksi rajoittaa liukupinnan liikkuvuutta eri 
suuntiin eli mukautumista ympäristön olosuhteisiin: pintakuormiin, penkereen kor-
keuteen ja pohjamaan laatuun. Kun 3D-laskennassa käytetään pallomaista liuku-
pintaa, se ei sijaitse yhtä selkeästi suurimman tasaisen kuorman alueella, koska 
sen muoto ei voi poiketa pyöreästä. 
 
2D- ja 3D-ohjelmilla laskettujen ODF-arvojen ero on suurin matalimman penkereen 
tapauksessa. Tämä johtuu siitä, että kun mallinnuksessa käytetään pientä penger-
korkeutta, pintakuorman osuus stabiliteetissa kaatavana voimana kasvaa. 2D-oh-
jelmassa suurimman tasaisen kuorman, 40 kN/m2, oletetaan jatkuvan penkereen 
suunnassa äärettömästi. 3D-ohjelmassa suurimman tasaisen kuorman ala on ra-
jallinen. Keskimäärin matalimmat ODF-arvot 3D-ohjelmistossa saatiin käyttämällä 
vapaan muotoista liukupintaa ja Cuckoo Search -hakumenetelmää. Siksi myös 
herkkyystarkasteluissa ja kuormakaavioiden vertailussa käytettiin näitä menetel-
miä. 
 

6.2  Sivukalteva pohjamaa 

Sivukaltevan pohjamaan tarkastelussa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa. 
3D-laskennassa käytettiin Cuckoo Search -hakutapaa ja 2D-laskennassa Auto Re-
fine -hakutapaa. Nämä asetukset ohjelmistoissa antoivat pienimmät ODF-arvot, 
kun laskettiin tuloksia penkereelle tasaisella maalla. 2D- ja 3D-laskentojen ODF-
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arvot on esitetty kuvassa 34. Laskennat tehtiin kolmelle pengerkorkeudelle pohja-
maatyypeillä PM1-PM3. 2D- ja 3D-laskentojen ODF-arvojen erotus pienenee kai-
killa pohjamaatyypeillä pengerkorkeuden kasvaessa samalla tavalla, kuin laskenta-
kohteessa, jossa tiepenger oli tasaisella pohjamaalla ja kun käytettiin samoja ha-
kutoimintoja ja liukupinnan muotoa. Verrattuna laskentakohteeseen, jossa tiepen-
ger oli tasaisella pohjamaalla, ODF-arvot ovat sekä 2D- että 3D-laskennassa pie-
nempiä sivukaltevan pohjamaan laskentakohteessa. 
 

 

Kuva 34. Penger sivukaltevalla pohjamaalla. ODF-arvot pohjamaittain. Vapaan 
muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja Auto Refine Search -hakumenetelmät. 

2D- ja 3D-ohjelmilla laskettujen ODF-arvojen tulokset asettuvat kuvassa 34 hyvin 
samankaltaisille kuvaajille, kuin laskentakohteessa, jossa tiepenger oli tasaisella 
pohjamaalla, ja jossa käytettiin myös vapaan muotoista liukupintaa ja samoja liu-
kupinnan sijainnin hakutapoja. Molemmissa tapauksissa 2D- ja 3D-ohjelmilla las-
kettujen ODF-arvojen erot ovat suurimmat 1,5 m korkealla penkereellä ja laskevat 
siirryttäessä korkeampaan penkereeseen. 
 

2D-ohjelmassa laskettujen 3D-laskennan ODF-arvoja vastaavien tasaisten kuor-
mien arvot ovat keskimäärin pienemmät, kuin laskentakohteessa, jossa tiepenger 
oli tasaisella pohjamaalla (kuva 35). Sivukaltevan pohjamaan laskentakohteessa 
suurimman pengerkorkeuden tapauksessa pohjamaatyypeillä PM1 ja PM2 vastaa-
van kuorman laskennassa ei päästy 3D-ohjelmassa saatujen ODF-arvojen tasolle 
edes reunakaistan tasaisen kuorman arvolla 9 kN/m2. Korkeimman pengerkorkeu-
den tapauksessa myös pohjamaatyypillä PM3 vastaavan kuorman arvo oli hyvin 
pieni, 9,9 kN/m2. Tätä lukuun ottamatta pohjamaatyypin PM3 vastaavien kuormien 
arvot ovat korkeimmat: 22,10 kN/m2 ja 23,25 kN/m2. Pohjamaatyyppien PM1 ja 
PM2 vastaavien kuormien arvot ovat keskimäärin 15 kN/m2 ja 20 kN/m2 välissä, 
kun pengerkorkeus oli 1,5 m tai 2,25 m.  
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Kuva 35. Penger sivukaltevalla pohjamaalla. Vastaavien kuormien arvot pohja-
maittain. Vapaan muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja Auto Refine Search -
hakumenetelmät. 

6.3  Ohut pehmeikkökerros 

Ohuen pehmeikkökerroksen laskentakohde toteutettiin kahdessa osassa. Ensim-
mäisessä pohjamaa koostui yhden metrin paksuisesta kuivakuorikerroksesta ja 
kahden metrin paksuisesta savikerroksesta. Toisessa pohjamaa koostui yhden 
metrin paksuisesta kuivakuorikerroksesta ja kolmen metrin paksuisesta savikerrok-
sesta. Laskennoissa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa. 3D-laskennassa käy-
tettiin Cuckoo Search- ja 2D-laskennassa Auto Refine -hakutapaa. Laskennat teh-
tiin kolmelle pengerkorkeudelle pohjamaatyypeillä PM1-PM3. 
 

ODF-arvojen tulosten suhde pengerkorkeuteen on lineaarisempi kuin muissa va-
paan muotoisella liukupinnalla lasketuissa tapauksissa (kuvat 36 ja 37). Todennä-
köisesti matala pohjamaa rajoittaa liukupinnan pituuden muutoksia z-suunnassa, 
joka aiheuttaa vähemmän vaihtelua eri ODF-arvojen tuloksille 3D-laskennassa. 
Kun liukupinnan muoto ja koko ovat kaikissa laskelmissa saman kaltaisia, ODF-
arvojen suhde pengerkorkeuteen on hyvin lineaarinen. Sen vuoksi ODF-arvojen 
tuloksissa tapahtuu vähemmän vaihtelua. Ohuen pehmeikkökerroksen laskenta-
kohteessa ei tarvinnut käyttää liukupinnan syvyyttä rajoittavaa search limit -toi-
mintoa, koska kahden tai kolmen metrin paksuinen savikerros ei mahdollista epä-
realistisen syviä liukupintoja. Search limit -rajoitusten vaihteleva käyttö eri pohja-
maatyypeillä voi aiheuttaa vaihtelua laskentakohteen ODF-arvojen kuvaajiin 3D-
laskennassa. Tätä ongelmaa tarkastellaan kappaleessa 7. 
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Kuva 36. Penger tasaisella pohjamaalla, jossa pehmeikkökerros on ohut, 2 m 
paksu. ODF-arvot pohjamaittain. Vapaan muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja 
Auto Refine Search -hakumenetelmät. 

 

Kuva 37. Penger tasaisella pohjamaalla, jossa pehmeikkökerros on ohut, 3 m 
paksu. ODF-arvot pohjamaittain. Vapaan muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja 
Auto Refine Search -hakumenetelmät. 

Pehmeikkökerroksen ollessa kolme metriä paksu 3D-ohjelmasta saadut ODF-arvot 
ovat hieman pienempiä, kuin kerroksen ollessa kaksi metriä paksu. Pehmeikköker-
roksen paksuuden kasvattaminen yhdellä metrillä siis keskimäärin pienensi penke-
reen vakavuutta. 
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Ohuen pehmeikkökerroksen laskentakohteiden vastaavien kuormien arvot on esi-
tetty kuvissa 38 ja 39. Ohuen pehmeikkökerroksen laskentakohteessa 2D-ohjel-
massa laskettujen 3D-laskennan ODF-arvoja vastaavien kuormien arvot ovat suu-
remmat 1,5 m korkean penkereen tapauksessa, kuin laskentakohteessa 1, jossa 
tiepenger oli tasaisella pohjamaalla ja pehmeikkökerros oli paksu. Ohuen pehmeik-
kökerroksen vastaavien kuormien arvot laskevat myös jyrkemmin pengerkorkeu-
den kasvaessa, kuin laskentakohteessa 1, jossa tiepenger oli tasaisella pohjamaalla 
ja pehmeikkökerros oli ohut. Tämä johtuu siitä, että verrattuna laskentakohtee-
seen, jossa pohjamaan syvyys oli suurempi, vastaavien kuormien arvot ovat kes-
kimääräistä korkeammat 1,5 m korkealla penkereellä, n. 30 kN/m2, kun savikerros 
oli 2 m paksu, ja välillä 30 kN/m2 - 35 kN/m2, kun savikerros oli 3 m paksu. Näillä 
laskentakohteilla vastaavien kuormien arvot olivat samankaltaiset 3,0 m korkealla 
penkereellä. Ero ei selity kokonaan sillä, että 2D- ja 3D-laskennoista saatujen ODF-
arvojen erotus on pienempi matalalla kuin korkealla penkereellä. 1,5 m korkean 
penkereen tapauksessa ODF-arvojen ero on 0,104–0,213 ja 3,0 m korkean penke-
reen tapauksessa 0,260–0,276. 1,5 m pengerkorkeuden tapauksessa pintakuor-
man vaikutus stabiliteettiin on suurempi kuin 3,0 m pengerkorkeudella. Korkeam-
man pengerkorkeuden tapauksessa penkereen oman painon vaikutus stabiliteettiin 
kasvaa ja sen vuoksi pintakuorman vaikutus pienenee. 
 

 

Kuva 38. Penger tasaisella pohjamaalla, jossa pehmeikkökerros on ohut, 2 m 
paksu. Vastaavien kuormien arvot pohjamaittain. Vapaan muotoinen liukupinta, 
Cuckoo Search ja Auto Refine Search -hakumenetelmät. 

Suuri vastaavan kuorman arvo tarkoittaa sitä, että 2D- ja 3D-laskennassa ei ole 
suurta eroa. 2D- ja 3D-laskennassa voi käyttää lähes samoja kuorman arvoja ja 
saada tulokseksi saman ODF-arvon.  
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Kuva 39. Penger tasaisella pohjamaalla, jossa pehmeikkökerros on ohut, 3 m 
paksu. Vastaavien kuormien arvot pohjamaittain. Vapaan muotoinen liukupinta, 
Cuckoo Search ja Auto Refine Search -hakumenetelmät. 

6.4  Sillan tulopenger leikkausluiskassa tasaisella 
pohjamaalla 

ODF-arvot olivat joka laskentatapauksessa pienempiä suurimman kuorman ollessa 
keskimmäisellä kuormituskaistalle, kuin sen ollessa reunimmaisella kuormituskais-
talla. Lähtökohtaisesti search limit -rajauksia ei käytetty. Kun käytettiin pohjamaa-
tyyppiä PM2, liukupinta asettui tulopengertä vastapäiselle leikkausluiskalle. Siksi 
pohjamaatyypin PM2 tapauksessa käytettiin search limit -rajausta, joka pakotti liu-
kupinnan kulkemaan sillä puolella leikkausta, jossa tulopenger oli. 
 

 

Kuva 40. Sillan tulopenger leikkausluiskassa tasaisella pohjamaalla. ODF-arvot eri 
kuormitustilanteissa. Vapaan muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja Auto Refine 
Search -hakumenetelmät. 
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Kuvasta 40 huomataan, että edes poistamalla kaikki tieliikennekuormat 2D-ohjel-
miston laskennasta ei saavuteta ODF-arvoa, joka saadaan 3D-ohjelmasta käyttä-
mällä kuormakaaviota. Vastaavan kuorman pienentäminen arvoon 9 kN/m2 ei riit-
tänyt saavuttamaan 3D-laskennan ODF-arvoa yhdenkään pohjamaatyypin tapauk-
sessa. Kuten kuvasta 40 huomataan, 2D- ja 3D-laskennoista saatujen ODF-arvojen 
välinen ero on hyvin suuri, kun tarkastellaan tulopengertä. Keskimäärin ero on n. 
0,390, kun penkereen päällä oli tieliikennekuorma ja n. 0,290, kun penkereen 
päällä ei ollut tieliikennekuormaa. Tämä johtuu siitä, että 2D-geometria on vääris-
tynyt suhteessa todelliseen kuormitustilanteeseen, kuten esitettiin kappaleessa 
3.8. 
 

6.5   Sillan tulopenger ilman maan leikkausta  
tasaisella pohjamaalla 

Sillan tulopengertä tarkasteltiin myös kohteessa, jossa penger oli tasaisella maalla 
ja johon mallinnettiin etuluiska. Tässä laskentakohteessa 3D-laskennassa liuku-
pinnat asettuivat penkereen sivulle kauas etuluiskan alueesta. Tällöin laskentatu-
lokset kuvastavat tavanomaisen tiepenkereen tilannetta. Siksi kohteessa käytettiin 
search limit -rajauksena laatikkoa, jonka läpi ohjelman laskeman liukupinnan oli 
kuljettava. Laatikko asetettiin tulopenkereen päähän, jotta liukupinta kulkee etu-
luiskan alueella. Jos liukupinta kulkee penkereellä kaukana etuluiskasta, tulos ei 
ole verrattavissa 2D-ohjelman antamaan tulokseen, sillä 2D-ohjelma ei voi mallin-
taa liukupintoja muualla, kuin etuluiskan alueella. Liukupinta ulottui 3D-lasken-
nassa laajimmalle alueelle penkereen suunnassa, pohjamaan syvyyssuunnassa 
sekä penkereen viereiselle maanpinnalle, kun käytettiin pohjamaatyyppiä PM1. 
Myös tässä laskentakohteessa suurimman tasaisen kuorman arvon, 40 kN/m2, 
asettaminen keskimmäiselle kuormituskaistalle aiheutti pienimmät ODF-arvon tu-
lokset jokaisen pohjamaatyypin tapauksessa. 
 

 

Kuva 41. Sillan tulopenger ilman leikkausluiskaa tasaisella pohjamaalla. ODF-ar-
vot eri kuormitustilanteissa. Vapaan muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja Auto 
Refine Search -hakumenetelmät. 
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ODF-arvot laskettiin ensin tieliikennekuormien kanssa. ODF-arvojen erotus 2D- ja 
3D-laskentojen välillä on suuri: keskimäärin 0,610. Vastaavan kuorman pienentä-
minen arvoon 9 kN/m2 ei riittänyt saavuttamaan 3D-laskennan ODF-arvoa yhden-
kään pohjamaatyypin tapauksessa. Kuvasta 41 voidaan huomata, että 2D- ja 3D-
laskentojen ODF-arvojen ero on suuri tilanteessa, jossa käytettiin tieliikennekuor-
maa, ja pieni tilanteessa, jossa penkereellä ei ollut tieliikennekuormaa. Ilman tie-
liikennekuormaa ODF-arvojen erotus oli keskimäärin 0,06. Näin pieni ODF-arvojen 
erotus on yllättävää, sillä 2D-mallin geometria vääristää tulopenkereen leveyden 
äärettömän suureksi. Siksi 2D-laskennan ODF-arvojen tuloksien pitäisi olla pienem-
piä, kuin mitä saadaan 3D-laskennasta. 
 

6.6  Kuormakaavioiden vertailu 

Kaikista korkeimmat ODF-arvot tulivat käyttämällä stabiliteettilaskennassa ajoneu-
voasetuksen 2013 mukaista kuormakaaviota sekä eurokoodin SFS-EN 1991-2 kuor-
makaaviota LM1 (kuva 42). Kun ajoneuvoasetuksen 2013 mukaiseen kuormakaa-
vioon sijoitetaan 1000 vuoden ja 2000 vuoden toistumisajan tieliikennekuormat 
mittaustuloksista, ODF-arvot laskevat n. 0,30 yksikön verran verrattuna varsinai-
seen kuormakaavioon. Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mukaisen kuormakaa-
vion ODF-tulokset vastaavat keskimäärin tuloksia, jossa akselipainot oli määritetty 
vastaamaan mittaustulosten perusteella 1000 ja 2000 vuoden toistumisajan kuor-
maa. Kaikista matalimmat ODF-arvot saatiin käyttämällä eurokoodin soveltamisoh-
jeen NCCI1 mukaista kuormakaaviota. 
 

 

Kuva 42. Eri kuormakaavioiden 3D-stabiliteettilaskennan ODF-arvojen vertailu. 
Vapaan muotoinen liukupinta, Cuckoo Search ja Auto Refine Search -hakumene-
telmät. 
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Laskentatapaukset, joissa ajoneuvoasetuksen 2013 kuormakaavioon sijoitettiin 
1000 ja 2000 vuoden toistumisaikojen ekstrapoloituja mittaustuloksia, asettuvat 
kuvassa 42 hyvin samalle tasolle. Varsinaisen ajoneuvoasetuksen 2013 kuorma-
kaavion ODF-arvojen tulokset ovat huomattavasti korkeampia, koska akselikuor-
mien arvot alkuperäisellä ajoneuvoasetuksen 2013 kuormakaaviolla ovat pienem-
mät verrattuna mittaustuloksista otettuihin arvoihin. Siitä saatujen liukupintojen 
muoto eroaa myös mittaustuloksilla lasketuista liukupinnoista. Ilman mittaustulok-
sien sijoitusta kuormakaavioon, liukupintojen muoto oli pitempi tiepenkereen pi-
tuussuunnassa. Sijoittamalla mittaustulokset kuormakaavioon, etenkin ajoneuvon 
etuosassa olevat kuormat kasvoivat suuriksi. Suuret pyöräkuormien arvot alueella, 
jossa kaksi ajoneuvoa limittyvät pituussuunnassa, saattoivat aiheuttaa matalam-
man ODF-arvon liukupinnan pienemmälle paikalliselle alueelle. 
 

Eurokoodin SFS-EN 1991-2 kuormakaavion LM1 ODF-arvot ovat huomattavasti 
korkeammat, kuin eurokoodin suunnitteluohjeessa NCCI1 esitetyn kuormakaavion 
LM1 ODF-arvot. Ero näiden kuormakaavioiden välillä on se, että suunnitteluoh-
jeessa esitetyssä kuormakaaviossa kaikki telikuormat ovat suuruudeltaan 300 kN 
ja niitä esiintyy kahdella kuormituskaistalla. Eurokoodin kuormakaaviossa telikuor-
mat ovat 300 kN, 200 kN sekä 100 kN ja ne on sijoiteltu kolmelle eri kuormitus-
kaistalle. Tasaisesti jakautuneet kuormat eivät eroa toisistaan merkittävästi näiden 
kuormakaavioiden välillä. Eurokoodin mukaista kuormakaaviota käyttämällä saatiin 
liukupintoja, jotka ulottuivat kaikkien kuormituskaistojen ali, koska telikuormia oli 
kaikilla kaistoilla. Suunnitteluohjeen NCCI1 mukaista kuormakaaviota käyttämällä 
saatiin liukupintoja, jotka ulottuivat kahden kuormituskaistan ali. Tilanteessa, jossa 
laskettiin suunnitteluohjeen NNCI1 mukaisen kuormakaavion LM1 stabiliteettia 
pohjamaatyypillä PM3, saatu ODF-arvo oli lähestulkoon sama, kuin käyttämällä 
pohjamaatyyppiä PM2. Erotus oli vain 6 tuhannesosaa. Kun pohjamaatyyppi oli 
PM3, liukupinta oli myös hyvin erilainen verrattuna muiden pohjamaatyyppien ta-
pausten liukupintoihin. Muuttamalla laskennan maksimipylväslukumäärää suurem-
maksi, saatiin tulos, jossa liukupinnan muoto oli samantapainen aiempien tulosten 
kanssa ja jonka ODF-arvo oli samassa linjassa. Näitä odottamattomia tuloksia on 
esitelty kappaleessa 7.4. 
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7  Laskennan luotettavuus 

Tässä kappaleessa esitetään Slide3 -ohjelmistossa esiintyneitä tuloksia, jotka 
voidaan luokitella epäloogisiksi. Ohjelman antamat tulokset ovat työn tekemisen 
aikana vaihdelleet osittain arvaamattomasti. Laskennan reunaehtoina käytetyt 
search limit -rajaukset, jotka pakottavat liukupinnan kulkemaan tietyllä alueella, 
maksimipylväslukumäärä sekä optimoinnin käyttö liukupinnan muodon hakemi-
sessa voivat aiheuttaa odottamattomia muutoksia laskentatuloksiin. 
 

7.1   Ohuen ja syvän pehmeikkökerroksen  
ODF-arvojen erot 

Kuvassa 43 verrataan 3D-laskennan ODF-arvoja tasaisen pohjamaan laskenta-
kohteesta, jossa pehmeikkö oli 19 m paksu, ja ohuen pohjamaan kohteesta, jossa 
pehmeikkö oli 2 m paksu. Molemmissa liukupinnat haettiin käyttäen vapaan 
muotoista liukupintaa ja Cuckoo Search -hakumenetelmää.  
 

 

Kuva 43. 3D-laskennan ODF-tulokset laskentakohteesta, jossa tiepenger oli tasai-
sella pohjamaalla, ja laskentakohteesta, jossa tiepenger oli tasaisella pohjamaalla 
ja pehmeikkökerros oli 2 m paksu. Vapaan muotoinen liukupinta ja Cuckoo 
Search -hakumenetelmä. 

Ohuen pehmeikkökerroksen ODF-tulokset olivat pienemmät joka pohjamaatyypillä, 
kun pengerkorkeus oli 1,5 m sekä pohjamaatyypillä PM3, kun pengerkorkeus oli 
2,25 m. Nämä tulokset ovat epäloogisia, sillä pehmeikkökerroksen paksuuden 
rajoittamisen ei pitäisi tuottaa uusia mahdollisia pienemmän ODF-arvon liuku-
pintoja. Juuri näissä tapauksissa kohteessa, jossa pehmeikkö oli syvä (yhtenäiset 
kuvaajien viivat kuvassa 43), ei käytetty liukupinnan syvyyden rajoittavaa laatikkoa 
eli search limit -toimintoa, koska 1,5 m korkea penger tai 2,25 m korkea penger 
lujalla pohjamaalla ei aiheuttanut epärealistisen syviä ”suppilomaisia” liukupintoja. 
On mahdollista, että kun saman laskentasarjan sisällä osassa tapauksista käyte-
tään liukupinnan syvyyden rajoittavaa laatikkoa ja osassa ei, ODF-arvojen tulokset 
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eivät ole vertailukelpoisia. On mahdotonta arvioida, mitkä liukupinnan rajoitukset 
antavat realistisimman, ns. oikean tuloksen. On mahdollista, että kohteissa, jossa 
pehmeikkö oli syvä ja pengerkorkeus oli pieni, saadut ODF-arvot ovat liian suuria. 
Käyttämällä myös syvyyden rajoittavaa laatikkoa näissä kohteissa oltaisiin mahdol-
lisesti saatu pienemmät ODF-arvot. Myös vastaavien kuormanarvojen tulokset 
voivat olla epäluotettavia 1,5 m pengerkorkeuden tapauksissa laskentakohteessa, 
jossa penger oli tasaisella maalla ja liukupinnat olivat vapaan muotoisia, sekä 
laskentakohteessa, jossa penger oli tasaisella pohjamaalla ja pehmeikkökerros oli 
ohut. 
 

7.2  Liukupinnan sijaintia rajaavat reunaehdot 

Kuten kappaleessa 4.5.2 kerrottiin, tässä työssä on käytetty search limit -rajauksia 
ohjaamaan liukupinnan sijaintia. Tärkeimpinä tavoitteina oli saada liukupinta kul-
kemaan kuivakuoren alapinnan ali ja ettei liukupinnan muoto ole epärealistisen 
jyrkästi pohjamaahan laskeva ja sieltä nouseva. Liukupinnan kulkeminen saven läpi 
voidaan varmistaa myös määrittelemällä murtuvalla kappaleelle minimitilavuus, -
paino tai -syvyys. Liukupinnan muodostumista liian syvälle pohjamaahan voidaan 
myös estää määrittelemällä liukupinnalle minimikorkotaso. Kuitenkin tässä työssä 
käytettiin search limit -laatikoita, koska niiden sijainti mallissa voitiin määrittää 
melko tarkasti. Minimitilavuus tai -paino tulisi määrittää joka pengerkorkeudelle 
erikseen, jos penkereen sisäiset liukupinnat haluttaisiin rajata pois käyttämättä 
search limit -rajausta. Reunaehtoina toimivia laatikoita käytettiin jokaisessa tiepen-
kereen käsittävässä laskentakohteessa, eli laskentakohteissa 1–3, samoilla pai-
koilla: Luiskan alareunassa sillä puolella, missä suurin tasaisen kuorman arvo si-
jaitsi sekä pohjamaassa n. neljän metrin etäisyydellä kuivakuoren alapinnasta. 
 

Search limit -laatikoiden käyttö muuttaa ODF-arvoa myös silloin, kun se ei vaikuta 
ohjelman laskeman liukupinnan muotoon tai sijaintiin. Kuvissa 44 ja 45 esitettyjen 
laskentatapausten ODF-arvon tulisi olla sama, koska alemman search limit -laati-
kon lisäämisen ei pitäisi vaikuttaa liukupintaan. Varmuuskerroin kuvassa 44 on 
1,287 ja kuvassa 45 kerroin on 1,354. 
 

 

Kuva 44. Laskentatapaus, jossa on käytetty search limit -laatikkoa, joka pakottaa 
liukupinnan kulkemaan kuiva-kuoren pinnan ali. 
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Kuva 45. Laskentatapaus, jossa on käytetty search limit -laatikkoa, joka pakottaa 
liukupinnan kulkemaan kuivakuoren pinnan ali sekä laatikkoa, joka estää liuku-
pintaa kulkemasta yli neljän metrin etäisyydelle kuivakuoren alapinnasta. 

7.3  Liukupinnan optimointi 

Liukupinnan optimoinnin käyttöä suositellaan Slide3 -ohjelmistossa, koska opti-
mointia käyttämällä ohjelma voi löytää pienemmän varmuuden tuottavan liuku-
pinnan. Optimoinnin toiminta esitetään tarkemmin kappaleessa 4.5.2. Käytännössä 
se voi tuottaa epärealistisia liukupintoja, kuten kuvissa 46 ja 47. Liukupinnan muo-
don realistisuuden arviointi silmämääräisesti on vaikeaa. Optimointi tuottaa usein 
liukupintoja, joiden pohja on epätavallisen terävä, kun pintaa katsotaan tiepenke-
reen poikkileikkauksen suunnassa. Liukupinnan jyrkkä lasku ja nousu johtuu siitä, 
että optimoinnin aikana ohjelmisto liikuttaa liukupinnan taitepisteitä siten, että tu-
lokseksi saatava varmuuskertoimen arvo on mahdollisimman pieni. Taitepisteiden 
siirtelyssä iterointien välillä ei kuitenkaan oteta huomioon lopullisen liukupinnan 
realistisuutta. Lopputuloksena voi olla kinemaattisesti mahdoton liukupinta, joka ei 
todellisuudessa voisi liukua pois paikoiltaan. Tässä työssä ei käytetty optimointia, 
koska siitä saatavat tulokset ovat mahdollisesti usein epäluotettavampia kuin tu-
lokset, jotka saadaan ilman optimoinnin käyttöä. 
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Kuva 46. Liukupinta penkereellä tasaisella pohjamaalla, kun käytettiin vapaan 
muotoista liukupintaa, Cuckoo Search -hakutoimintoa ja liukupinnan optimointia. 
Pohjamaatyyppi on PM2 ja pengerkorkeus 2,25 m. 

 

Kuva 47. Liukupinta penkereellä tasaisella pohjamaalla, kun käytettiin vapaan 
muotoista liukupintaa, Cuckoo Search -hakutoimintoa ja liukupinnan optimointia. 
Pohjamaatyyppi on PM1 ja pengerkorkeus 2,25 m. 
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7.4  Maksimipylväslukumäärä 

Kun laskettiin suunnitteluohjeen NCCI1 kuormakaavion LM1 stabiliteettia pohja-
maalla PM3 käyttäen oletusarvoa 50 maksimipylväslukumääränä, liukupinta oli 
penkereen pituussuunnassa hyvin lyhyt (kuva 48).  

 

Kuva 48. Kuormakaavion LM1 suunnitteluohjeesta NCCI1 käyttäminen 2,25 m 
korkealla penkereellä ja pohjamaatyypillä PM3. Maksimipylväslukumäärä on 50. 
ODF-arvo on 1,106. 

 
Kuvassa 49 esitetään sama laskentatapaus, jossa on käytetty maksimipylväsluku-
määrää 65. Liukupinnan muoto muuttui huomattavasti pidemmäksi penkereen pi-
tuussuunnassa ja ODF-arvo kasvoi. 
 
 

 

Kuva 49. Kuormakaavion LM1 suunnitteluohjeesta NCCI1 käyttäminen 2,25 m 
korkealla penkereellä ja pohjamaatyypillä PM3. Maksimipylväslukumäärä on 65. 
ODF-arvo on 1,504. 

Kuvan 50 liukupinta on kaikista realistisin. Se on kohdistunut akselikuormien  
alueelle pallomaiseen muotoon. Siinä maksimipylväslukumäärä on 70. 
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Kuva 50. Kuormakaavion LM1 suunnitteluohjeesta NCCI1 käyttäminen 2,25 m 
korkealla penkereellä ja pohjamaatyypillä PM3. Maksimipylväslukumäärä on 70. 
ODF-arvo on 1,264. 

 
Näistä laskentatapauksista huomataan, että kun maksimipylväslukumäärää kasva-
tetaan, ohjelmiston laskema varmuuskerroin sekä kasvaa että laskee. Pylväsluku-
määrän kasvattamisen pitäisi tarkentaa laskentatulosta eikä aiheuttaa näin suurta 
varmuuskertoimen vaihtelua. 
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8  Laskentatulosten yhteenveto 

Työssä selvitettiin eurokoodin suunnitteluohjeessa NCCI7 esitetyn kuormakaavion 
sovellustapaa 2D-stabiliteettilaskentaohjelmassa käyttäen 2D- ja 3D LEM -mene-
telmiä. Laskennat tehtiin käyttäen 2D-laskentaohjelmassa GLE/Morgenstern-Price 
-menetelmää ja 3D-laskentaohjelmassa GLE-menetelmää. Kuormakaaviossa esiin-
tyvien tieliikennekuormien soveltaminen 2D-stabiliteettilaskentaohjelmassa tuot-
taa huomattavasti pienempiä ODF-arvoja, kuin kuormakaavion käyttäminen 3D-
ohjelmassa. Työssä selvitettiin, kuinka suurta raskaan liikenteen kuorman vaiku-
tuksia vastaavaa tasaista kuorman arvoa 2D-ohjelmassa täytyy käyttää, jotta saa-
taisiin sama ODF-arvo, kuin käyttämällä varsinaista kuormakaaviota 3D-ohjel-
massa. Tätä kuormaa kutsutaan tässä työssä nimellä vastaava kuorma. Laskenta-
kohteina käytettiin seuraavia tapauksia: 
 

1. penger tasaisella pohjamaalla 
2. penger sivukaltevalla pohjamaalla 
3. penger tasaisella pohjamaalla, jossa pehmeikkökerros on ohut 
4. sillan tulopenger leikkausluiskassa tasaisella pohjamaalla 
5. sillan tulopenger ilman maan leikkausta tasaisella pohjamaalla 

 
Laskentakohteessa 1 käytettiin kolmea pohjamaatyyppiä, joissa käytettiin suljetun 
tilan parametrejä ja yhtä pohjamaatyyppiä, jossa lujuusparametrit olivat tehok-
kaita. Laskentakohteissa 2–5 käytettiin kolmea suljetun tilan parametreillä mallin-
nettua pohjamaatyyppiä. Kaikki materiaalit mallinnettiin Mohr-Coulombin materi-
aalimallilla. Laskentakohteessa 1 vertailtiin vapaata ja pallomaista ja ympyränmuo-
toista liukupinnan muotoa sekä kolmea eri liukupinnan sijainnin hakutapaa. Muissa 
tapauksissa käytettiin vapaan muotoista liukupintaa ja vain yhtä liukupinnan sijain-
nin hakutapaa.  
 
Laskentakohteen 1 tuloksista voitiin päätellä, että käyttämällä vapaan muotoista 
liukupintaa ja Cuckoo Search -hakutapaa 3D-laskentaohjelmassa, saatiin keski-
määrin pienimmät ODF-arvot. Toisaalta ODF-arvojen suhde pengerkorkeuteen ei 
ollut yhtä lineaarinen verrattuna laskentoihin pallomaisella liukupinnalla. Varmuus-
kertoimen laskemiseen Rocscience Slide3 2019 -ohjelmalla käyttäen vapaan muo-
toista liukupintaa liittyy paljon epävarmuuksia, koska liukupinta voi asettua epä-
realistisiin muotoihin. Myös liukupinnan sijainnin rajoittaminen voi ohjata lasken-
tatuloksia siten, että matalimman varmuuskertoimen toteuttavaa liukupintaa ei 
saada tulokseksi. 2D-laskentaohjelmassa liukupinnan muodolla ja sen sijainnin ha-
kumenetelmällä ei ole kovin suurta merkitystä. Vapaan muotoinen liukupinta 2D-
laskentaohjelmassa on hyvin lähellä ympyräliukupinnan muotoa. 
 
Laskentakohteessa 1 vastaavan kuorman arvot ovat keskimäärin 15-30 kN/m2. Kun 
käytettiin ympyrämäistä ja pallomaista liukupintaa, vastaavien kuormien arvoja ei 
voitu selvittää suurimmalla pengerkorkeudella ja löyhillä pohjamailla, eli pohjamaa-
tyypeillä PM1 ja PM2. Tämä johtui siitä, että 3D-laskennasta saatua ODF-arvoa ei 
voitu saavuttaa 2D-ohjelmistossa edes laskemalla vastaava kuorma arvoon 9,0 
kN/m2. Sama ilmiö toistui sivukaltevan pohjamaan ja ohuen pehmeikkökerroksen 
laskentatapauksissa. Tieliikennekuorman vaikutus stabiliteettiin pienenee, kun 
penkereen korkeus kasvaa, koska silloin penkereen painon osuus stabiliteetissa 
kasvaa.  
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Laskentakohteen 2 ODF-arvot olivat hieman pienemmät, kuin laskentakohteen 1 
vapaan muotoisella liukupinnalla lasketut ODF-arvot. Vastaavien kuormien arvot 
olivat keskimäärin välillä 15–25 kN/m2. Korkeimman penkereen tapauksessa vas-
taavan kuorman arvo saatiin laskettua vain pohjamaatyypillä PM3, jolla arvoksi 
saatiin 9,90 kN/m2. 
 
Laskentakohteen 3 ODF-arvot olivat keskimäärin pienemmät matalan penkereen 
tapauksessa ja suuremmat korkean penkereen tapauksessa, kun niitä verrataan 
laskentakohteen 1 vapaan muotoisella liukupinnalla laskettuihin ODF-arvoihin. 
Pehmeikkökerrosta ohentamalla ei pitäisi saada pienempiä ODF-arvoja, sillä siinä 
toteutuvien liukupintojen pitäisi toteutua myös käyttämällä paksumpaa pehmeik-
kökerrosta. Epäloogiset tulokset saattavat johtua liukupinnan sijaintia rajoittavien 
reunaehtojen käyttämisestä.  
 
Laskentakohteessa 4 sillan tulopenger oli leikkausluiskan reunalla. Saatujen ODF-
arvojen erot 2D-laskennan ja 3D-laskennan välillä olivat hyvin suuret, kun käytet-
tiin eurokoodin suunnitteluohjeen NCCI7 mukaista kuormakaaviota, koska 2D-oh-
jelmassa mallinnetaan tulopenger sen pituusleikkauksena, jolloin sen geometria 
vääristyy ja painon ja sen päällä olevien kuormien vaikutus stabiliteettiin kasvaa 
paljon. Tämä ero oli suuri myös laskentakohteessa 5, jossa sillan tulopenkereellä 
oli etuluiska ja se oli mallinnettu tasaiselle pohjamaalle. Koska ODF-arvojen ero oli 
niin suuri, vastaavan kuorman hakeminen 2D-laskentaohjelmassa ei ollut mahdol-
lista. Laskennat tehtiin laskentakohteissa 4 ja 5 myös poistamalla tulopenkereen 
päällä oleva tieliikennekuormat kokonaan. Laskentakohteessa 4 kaikkien tieliiken-
nekuormien poistaminen 2D-laskentaohjelmassa ei riittänyt saavuttamaan 3D-las-
kentaohjelmassa saavutettuja ODF-arvoja. Kun 2D-laskennan mallista poistettiin 
sekä tieliikennekuorma että tulopenger, ylitettiin 3D-laskennan ODF-arvot varsi-
naisella kuormakaaviolla. Laskentakohteessa 5 kuormien poistaminen puolestaan 
riitti saavuttamaan 3D-laskennan ODF-arvot kuormakaaviolla ja ne ylittyivät poh-
jamaatyypeillä PM1 ja PM2 selvästi. Pohjamaatyypillä PM3 2D-laskennan ja 3D-
laskennan ODF-arvot olivat lähes samat, kun tieliikennekuorma poistettiin tulopen-
kereen päältä kokonaan. 
 
Lopuksi työssä vertailtiin eri kuormakaavioiden vaikutuksia sijoittamalla ne 2,25 m 
korkealle penkereelle. Työssä vertailtiin seuraavia kuormakaavioita: 
 

1. Eurokoodin SFS-EN 1991-2 + AC mukainen kuormakaavio LM1 
2. Väyläviraston ohjeen LO 36/2015 mukainen kuormakaavio AA 13/76 
3. Kohdan 2 kuormakaavio, johon sijoitettiin eurokoodin taustadokumentin 

(ENV-1991-3 1994, s.13) mukaiset ekstrapoloidut 2000 vuoden toistumis-
ajan akselipainojen arvot 

4. Kohdan 2 kuormakaavio, johon sijoitettiin NCCI1 taustadokumentin 2015 
(Väylävirasto 1 2016, s. 37) mukaiset 1000 vuoden toistumisajan akselipai-
nojen arvot 

5. Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI1 mukainen LM1 kuormakaavio 
6. Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mukainen tieliikenteen kuormakaavio 

 
Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mukaisen tieliikenteen kuormakaavion käyt-
täminen tiepenkereellä tuotti keskimäärin saman suuruisia ODF-arvojen tuloksia, 
kuin edellisen listan kohtien 3 ja 4 mukaisten mittaustuloksia hyödyntävien tielii-
kennekuormien käyttäminen. Suurimmat ODF-arvot saatiin käyttämällä listan koh-
dan 2 kuormakaaviota ja matalimmat käyttämällä kohdan 5 kuormakaaviota. 
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9  Johtopäätökset ja jatkosuositukset 

Kuvassa 51 esitetyt vastaavien kuormien arvot pohjamaatyypeillä PM1-PM4 on poi-
mittu kaikista laskentakohteen 1 tuloksista, joissa on käytetty vapaata ja pallo-
maista tai ympyräliukupintaa sekä Cuckoo Search-, Auto Refine- ja grid-verkkoha-
kutapaa liukupinnan sijainnille. Laskentakohteen 1 tapaukset laskettiin siis kolmella 
laskentatavalla. Näistä kolmesta vaihtoehdosta valittiin joka laskentatapauksen 
kohdalla se, jonka 3D-laskennan ODF-arvo oli pienin. Kaikki valitut tapaukset oli 
laskettu Cuckoo Search- sekä Auto Refine -hakutapaa käyttäen joko vapaan muo-
toisella tai ympyrän muotoisella ja pallomaisella liukupinnalla. Tapaukset, jotka oli 
laskettu käyttäen grid-verkkoa, eivät kertaakaan tuottaneet matalinta ODF-arvoa 
kahteen muuhun laskentatapaan verrattuna.  
 

Kuvassa 51 on esitetty näitä pienimpiä 3D-laskennan ODF-arvoja vastaavat 2D-
laskennassa käytetyt raskasta liikennettä esittävät tasaiset kuormat. Vastaavien 
kuormien hajonta pienenee pengerkorkeuden funktiona. 
 

 

Kuva 51. Laskentakohteen 1 yhdistellyt laskentatulokset, johon on poimittu kun-
kin tapauksen pienintä 3D-laskennan ODF-tulosta vastaava kuorma 2D-lasken-
nassa. 

Kuvassa 51 katkoviivalla esitetty kuvaaja kuvastaa vastaavien kuormien arvoa, 
joka kattaa kaikkien eri pohjamaatyyppien vastaavan kuorman arvon, mutta on 
riippuvainen pengerkorkeudesta. Pengerkorkeudella 1,5 m vastaavan kuorman 
arvo on 30,0 kN/m2, korkeudella 2,25 m arvo on 27,5 kN/m2 ja korkeudella 3,0 m 
arvo on 25,0 kN/m2. Käytännön suunnittelutyötä varten vastaavan kuorman arvon 
määritystä voitaisiin yksinkertaistaa esimerkiksi tekemällä portaittainen asteikko. 
Jos käytetään vastaavan kuorman arvoja, jotka ovat kuvassa 51 esitetyn katkovii-
vakuvaajan tasolla tai sitä suurempia, vastaavan kuorman arvo on laskennallista 
arvoa suurempi. 
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Geometrian herkkyystarkastelujen perusteella kalteva pohjamaa ei vaadi suurem-
pien vastaavien kuormien arvojen käyttöä. Laskentakohteessa 3, jossa pehmeik-
kökerros oli ohuempi, ODF-arvot olivat pienemmät, kuin laskentakohteessa 1, 
jossa pehmeikkökerros oli syvä. Nämä tulokset eivät ole loogisia. Pehmeikköker-
roksen ollessa ohuempi, vastaavan kuorman arvona tulisi käyttää laskentatulosten 
perusteella hieman suurempaa arvoa, mutta koska tuloksille ei ollut selitystä, ne 
jätetään huomioimatta johtopäätöksissä ennen, kuin laskentatuloksia on tarkas-
teltu enemmän. 
 
Sillan tulopenkereen laskentakohteissa eurokoodin suunnitteluohjeen NCCI7 kuor-
makaavion käyttäminen 3D-ohjelmassa tuottaa merkittävästi suurempia ODF-ar-
voja, kuin sen käyttäminen 2D-ohjelmassa. Etenkin silloin, kun mallinnetaan poh-
jamaan leikkaus ja sillan tulopenger, erotus 2D-laskennan ja 3D-laskennan tulos-
ten välillä on suuri, koska silloin todellinen laskentakohteen geometria poikkeaa 
2D-mallin tasotapauksesta paljon. 
 
Vertailemalla kuormakaavioiden vaikutusta tiepenkereen vakavuuteen voitiin huo-
mata, että suunnitteluohjeen NCCI7 kuormakaavion vaikutus stabiliteettiin oli kes-
kimäärin yhtä suuri, kuin kuormakaavion, jossa akselipainot oli määritetty mittaus-
tulosten perusteella vastaamaan kerran 1000 vuodessa esiintyvää maksimikuor-
maa. Suunnitteluohjeen NCCI7 kuormakaavio näin ollen yhtenevä kuormakaavion 
kanssa, jossa akselipainot ovat noin kaksinkertaiset verrattuna nykyiseen ajoneu-
voasetukseen. 
 
Työssä tehtyjen tarkastelujen perusteella LEM-menetelmän käyttäminen myös 3D-
ohjelmistossa voi sisältää epävarmuuksia, ja tästä työstä saatuja tuloksia tulisi tar-
kistaa FEM-menetelmällä. Laskentatulosten oikeellisuuden arviointi on haastavam-
paa 3D-laskennassa, kuin 2D-laskennassa. Jatkotutkimuksia olisi tarpeellista tehdä 
tiepenkereelle tasaisella pohjamaalla sekä ohuen pehmeikkökerroksen laskenta-
kohteen osalta FEM-menetelmällä. Lisätarkasteluja tulisi tehdä myös käyttämällä 
kerroksellista pohjamaata.  
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FEM-laskennat 
 
1. Johdanto 

 
Tässä työssä on selvitetty tapaa, jolla eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mu-
kaista kuormakaaviota voidaan soveltaa 2D-stabiliteettilaskentaohjelmiin. Koska 
raskaan liikenteen kuorman arvon 40 kN/m2 esittäminen yhdellä kaistalla antaa 
hyvin matalia varmuuskertoimen arvoja 2D-ohjelmassa, tässä työssä on etsitty 
vastaavan kuorman arvoa, jonka käyttäminen 2D-laskentaohjelmassa yhdellä kais-
talla vastaa 3D-ohjelmassa varsinaisen kuormakaavion käyttöä. LEM-menetelmällä 
tehdyissä laskentatuloksissa oli hajontaa, jonka vuoksi tässä liitteessä kolmelle las-
kentakohteelle tehdään myös laskelmia elementti- eli FEM-menetelmällä. Kaikissa 
tämän liitteen laskentatapauksissa, lukuun ottamatta ominaisarvotarkastelua,  käy-
tettiin eurokoodin SFS-EN1997-1 kansallisen liitteen (LVM) mukaista osavarmuus-
menettelyä DA3 murtorajatilassa STR/GEO. 
 

2. Laskentamallit 

 
LEM-menetelmässä käytettyjä laskentamalleja jouduttiin muokkaamaan FEM-las-
kennoissa, koska liukupinnat pyrkivät muodostumaan alkuperäisillä malleilla pelk-
kään penkereeseen. Myös LEM-laskennoissa käytettyjä materiaaliparametreja jou-
duttiin osittain muuttamaan samasta syystä yhdessä laskentatapauksessa. 
 
Penkereen leveyttä kasvatettiin kuormakaistojen molemmilta puolilta, jotta liuku-
pinta saatiin ohjattua selvästi suuremman kuormituksen puoleiselle reunalle.  Le-
vennetylle pengerosalle ei asetettu pintakuormaa. Tiepenkereen luiskien pinnassa 
oli 0,5 metriä paksu koheesiota sisältävä kerros. Tiepenkereen geometria on esi-
tetty kuvassa 1. 
 
3D FEM -laskennassa kuormakaaviona käytettiin suunnitteluohjeen NCCI7 mu-
kaista kuormakaaviota. 
 

2.1 Tiepenger tasaisella pohjamaalla 
 

Laskennassa penkereen korkeudet olivat 1,5 m ja 3 m. Penkereen sisäisten liuku-
pintojen eliminoimiseksi pengertä levettiin 1 metrillä kuormakaistojen oikealta puo-
lelta ja vasemmalta puolen 1,5 metrillä matalamman penkereen tapauksessa ja 2,5 
m korkeamman penkereen tapauksessa. Tiepenkereen geometriat ja lujuuspara-
metrit on esitetty kuvassa 1. Taulukossa 1 on esitetty kimmoisen tilan parametrien 
arvot laskentakohteeseen, jossa tiepenger on 1,5 m korkea ja taulukossa 2 sillan 
tulopenkereen kohteeseen sekä kohteeseen, jossa tiepenger on 3,0 m korkea. 

Taulukko 1. Mohr-Coulombin materiaalimallin kimmoisen tilan materiaaliparamet-
rit, joita käytettiin 1,5 m korkean tiepenkereen laskentatapauksissa 

Materiaali E (kN/m2) 𝑣 

 

Kuivakuori 10 000 0,495 

Savi/siltti 10 000 0,495 

Pengertäyttö 100 000 0,300 
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Taulukko 2. Mohr-Coulombin materiaalimallin kimmoisen tilan materiaaliparamet-
rit, joita käytettiin 3,0 m korkean tiepenkereen ja sillan tulopenkereen laskentata-
pauksissa. 

Kimmoisen tilan parametrit eroavat toisistaan 1,5 m korkean ja 3,0 m korkean 
tiepenkereen välillä. Parametrit valittiin siten, että tieliikennekuorman lisäämisen 
yhteydessä ei tapahdu liian paljon painumaa. 

 

Kuva 1. Tiepenkereen laskentamalli, jonka päällä on esitetty suunnitteluohjeen 
NCCI7 mukainen kuormakaavio 

Poikkeuksena LEM-menetelmällä tehtyihin laskelmiin, pehmeikkökerroksen suljet-
tuna leikkauslujuutena 1,5 m korkealla penkereellä käytettiin arvoa 12,5 kPa ja 
kuivakuorikerroksen suljettuna leikkauslujuutena 25 kPa. Alkuperäisen pohjamaa-
tyypin PM2 lujuusarvoja jouduttiin alentamaan FEM-laskennoissa, koska alkuperäi-
sillä lujuusparametreilla pohjamaan lujuus oli liian korkea suhteessa penkereen lu-
juuteen, jolloin liukupinta pyrki muodostumaan pelkkään penkereeseen. 1,5 m kor-
kean penkereen tapauksessa käytetyt lujuusparametrien arvot käyvät ilmi taulu-
kosta 3. 
 

Materiaali E’ (kN/m2) 𝑣′ 
 

Kuivakuori 17 090 0,495 

Savi/siltti 10 000 0,495 

Pengertäyttö 30 000 0,350 
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Taulukko 3. Laskentaparametrit, joita käytettiin 1,5 m korkean penkereen lasken-
tatapauksissa 

3,0 metriä korkean penkereen tapauksessa vasemman puoleisen penkereen pin-
taosaan asetettiin suurempi koheesio kuin oikean puoleiseen reunaan, jotta liuku-
pinta saatiin ohjattua selvemmin suurimman pintakuormituksen puoleiseen reu-
naan.  Koheesion arvo oli 10 kPa vasemmalla puolella ja 5 kPa oikealla puolella. 
3,0 m korkean penkereen laskentatapauksissa käytetyt lujuusparametrit sekä tila-
vuuspainot on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Laskentaparametrit, joita käytettiin 3,0 m korkean tiepenkereen las-
kentatapauksissa. 

 

2.2 Sillan tulopenger leikkausluiskassa 
 

Kohteen geometria oli lähes sama, kuin tämän työn kappaleessa 4.3 esitetty las-
kentakohteen 4 geometria. Leikkauksen syvyys on 5 m. Alittavan tien leveys on 7 
m ja sen molemmin puolin on 0,5 m syvät sivuojat. Sisäluiskien kaltevuus on 1:4. 
Pohjavedenpinta on kuivakuorikerroksen alapinnassa ja 1 m alittavan tien pinnan 
alapuolella. Alittavan tien pituuskaltevuus on 5 %. Leikkausluiskan kaltevuus on 
1:3. Saven leikkauslujuus kasvaa 1 kPa/m tason funktiona kuivakuorikerroksen 
alapinnasta alkaen. Kuivakuorikerroksen paksuus on 2 m. Sillan tulopenkereen si-
vuluiskakaltevuus on 1:2 ja korkeus 1,5 m. Tulopenger päättyy 3 m etäisyydelle 
alikulun leikkausluiskan reunasta. Tulopenkereen päädyssä on 1 metrin paksuinen 
kerros, jossa on käytetty Linear Elastic -materiaalimallia, jotta pystysuuntaiseen 
penkereen päätyyn ei muodostu liukupintaa. Laskentageometria on esitetty ku-
vassa 2. 
 

Materiaali 𝜑′ 𝑠𝑢/𝑐′ 
 

∆𝑠𝑢/𝑐′ 𝛾 𝛾𝑠𝑎𝑡 

Kuivakuori - 25 0 16 - 

Savi - 12,5 1 16 - 

Pengertäyttö 36 0,28 - 19 20 

Pengertäyttö luiskien pinnassa 36 7 - 19 20 

Materiaali 𝜑′ 𝑠𝑢/𝑐′ 
 

∆𝑠𝑢/𝑐′ 𝛾 𝛾𝑠𝑎𝑡 

Kuivakuori - 30 0 16 - 

Savi - 17,5 1 16 - 

Pengertäyttö 36 0,28 - 19 20 

Pengertäyttö luiskien pinnassa 36 7/14 - 19 20 
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Kuva 2. Sillan tulopenkereen laskentamalli 

Käytetyt lujuusparametrit ja tilavuuspainot on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Sillan tulopenkereen laskentatapauksessa käytetyt laskentaparamet-
rit 

 

3. Laskentaperiaate  
 
Laskenta toteutettiin kolmessa vaiheessa:  

1. Tiepenger tasaisen maan päällä, kimmoinen tila 
2. Tiepenkereen päällä pintakuorma, kimmoinen tila 
3. Varmuuskertoimen laskenta vaiheesta 2.  

 

3.1 Tiepenger tasaisella pohjamaalla 
 
FEM-laskennat suoritettiin seuraavan periaatteen mukaisesti: 

1. 2D ja 3D FEM-menetelmillä laskettiin ODF-arvo identtisille tapauksille, jois-

sa tiepenkereen päällä oli 9 kN/m² tasainen kuorma 

2. Laskettiin 3D FEM -menetelmällä ODF-arvo NCCI7 mukaiselle kuormakaa-

violle 

3. Määritettiin prosentuaalinen ero 3D FEM-menetelmällä lasketuille ODF- 

arvoille tapausten 1 ja 2 välille 

4. Määritettiin 2D FEM -menetelmällä tasaisen pintakuorman arvo jokaiselle 

kuormituskaistalle asetettuna, joka tuottaa vastaavan suuruisen suhteelli-

sen ODF-arvon eron kuin 3D FEM -menetelmässä tapausten 1 ja 2 välille. 

Materiaali 𝜑′ 𝑠𝑢/𝑐′ 
 

∆𝑠𝑢/𝑐′ 𝛾 𝛾𝑠𝑎𝑡 

Kuivakuori - 30 0 - 17 

Savi - 25 1 - 17 

Pengertäyttö 36 0,28 - 19 20 

Pengertäyttö luiskien pin-

nassa 

36 7 - 19 20 
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Edellä kuvattuun menettelytapaan päädyttiin, koska havaittiin, että 2D FEM ja 3D 
FEM -menetelmät eivät tuottaneet täysin samaa varmuuskerrointa, vaikka käytetyt 
laskentamallit olivat täysin identtiset. Tällä lähtötilanteen erolla havaittiin olevan 
selvä vaikutus myös 2D-menetelmällä määritetyn kohdan 4 mukaiseen vastaavan 
pintakuorman suuruuteen. 
 

3.2 Sillan tulopenger leikkausluiskassa 
 
Ensimmäisessä laskentavaiheessa laskettiin 3D FEM -menetelmällä stabiliteetti, 
jossa eurokoodin suunnitteluohjeen NCCI7 mukainen tieliikenteen kuormakaavion 
raskasta liikennettä kuvaava kuorma 40 kN/m2 oli penkereen päädyssä keskimmäi-
sellä kuormituskaistalla. Aiemmin tässä työssä on havaittu, että Slide3 -ohjelmassa 
(LEM) asettamalla suurin tasainen kuorma 40 kN/m2 keskikaistalle aiheuttaa pie-
nimmän varmuuden. Muilla kuormituskaista-alueilla oli tasainen kuorma 9 kN/m². 
Tämän jälkeen laskettiin stabiliteetti 2D FEM -menetelmällä, jossa koko penkereen 
päällä oli 9 kN/m² tasainen kuorma. 
 

4. Tulokset 
 
4.1 Tiepenger korkeudella 1,5 m 
 
Taulukossa 6 on esitetty 1,5 m korkean tiepenkereen laskentatulokset. 

Taulukko 6. Laskentatulokset kohteelle, jossa oli 1,5 m korkea tiepenger. Kuor-
mien arvot on ilmoitettu ominaisarvoina. 

Tasaisen kuorman arvo 11,30 kN/m2 on määritetty siten että 2D-laskennan ja 3D-
laskennan ODF-arvojen suhde on sama, kuten kappaleessa 3.1 on kuvattu. 
 
Kuvassa 3 on esitetty liukupinta laskentatapauksesta, jossa Plaxis 2D-ohjelmassa 
1,5 m korkealla tiepenkereellä oli ominaisarvoltaan 9 kN/m2 tasainen kuorma. Ku-
vassa 4 on esitetty sama tilanne Plaxis 3D-ohjelmassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laskennassa 

käytetty 

kuorma 

9 kN/m2 tasainen 

kuorma 

SO NCCI7 mukai-

nen kuormakaa-

vio 

11,30 kN/m2 

tasainen 

kuorma 

ODF-arvo-
jen suhde 

2D (ODF) 1,553  1,459 93,9 

3D (ODF) 1,717 1,614 1,613 94,0 
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Kuva 3. Liukupinta Plaxis 2D-ohjelmassa laskentatapauksessa, jossa 1,5 m kor-
kean penkereen päällä oli ominaisarvoltaan 9 kN/m2 tasainen kuorma. 

 

Kuva 4. Liukupinta Plaxis 3D-ohjelmassa laskentatapauksessa, jossa 1,5 m kor-
kean penkereen päällä oli ominaisarvoltaan 9 kN/m2 tasainen kuorma. 
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Kuvassa 5 on esitetty liukupinta laskentatapauksesta, jossa Plaxis 3D-ohjelmassa 
1,5 m korkean penkereen päälle oli asetettu eurokoodin suunnitteluohjeen NCCI7 
mukainen kuormakaavio. 

Kuva 5. Liukupinta Plaxis 3D-ohjelmassa laskentatapauksessa, jossa 1,5 m kor-
kean penkereen päällä oli suunnitteluohjeen NCCI7 mukainen kuormakaavio. 

Kuvassa 6 on esitetty liukupinta, joka syntyi Plaxis 2D-ohjelmassa esittämällä vas-
taavan kuorman arvo 1,5 m korkean penkereen päällä. 
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Kuva 6. Liukupinta Plaxis 2D-ohjelmassa laskentatapauksessa, jossa 1,5 m kor-
kean penkereen päällä oli vastaavan kuorman arvo. Tasaisen kuorman ominai-
sarvo on 11,3 kN/m2. 

4.2 Tiepenger korkeudella 3,0 m 
 
Taulukossa 7 on esitetty 3,0 m korkean tiepenkereen laskentatulokset. 

Taulukko 7. Laskentatulokset kohteelle, jossa oli 3,0 m korkea tiepenger. Kuor-
mien arvot on ilmoitettu ominaisarvoina. 

Kuvassa 7 on esitetty liukupinta laskentakohteessa, jossa Plaxis 2D-ohjelmassa 
3,0 m korkean penkereen päälle on asetettu 9 kN/m2 tasainen kuorma. Kuvassa 8 
on esitetty liukupinta samasta tilanteesta Plaxis 3D-ohjelmalla.  
 

Laskennassa 
käytetty 

kuorma 

9 kN/m2  
tasainen  

kuorma 

SO NCCI7  
mukainen  

kuormakaavio 

9,74 kN/m2 
tasainen 

kuorma 

ODF-arvo-
jen suhde 
(%) 

2D (ODF) 1,215  1,202 98,9 

3D (ODF) 1,365 1,351 1,351 99,0 
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Kuva 7. Liukupinta Plaxis 2D-ohjelmassa laskentatapauksessa, jossa 3,0 m kor-
kean penkereen päällä oli ominaisarvoltaan 9 kN/m2 tasainen kuorma. 

 

Kuva 8. Liukupinta Plaxis 3D-ohjelmassa laskentatapauksessa, jossa 3,0 m kor-
kean penkereen päällä oli ominaisarvoltaan 9 kN/m2 tasainen kuorma. 

Kuvassa 9 on esitetty liukupinta Plaxis 3D-ohjelmalla tapauksesta, jossa 3,0 m kor-
kealle penkereelle on asetettu suunnitteluohjeen NCCI7 mukainen kuormakaavio. 
Kuvassa 10 on esitetty liukupinta Plaxis 2D-ohjelmassa 3,0 m korkealle penke-
reelle, jonka päälle on asetettu vastaavan kuorman arvo tasaisena kuormana. 
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Kuva 9. Liukupinta Plaxis 3D-ohjelmassa laskentatapauksessa, jossa 3,0 m kor-
kean penkereen päällä oli suunnitteluohjeen NCCI7 mukainen kuormakaavio. 

 

Kuva 10. Liukupinta Plaxis 2D-ohjelmassa laskentatapauksessa, jossa 3,0 m kor-
kean penkereen päällä oli vastaavan kuorman arvo. Tasaisen kuorman ominai-
sarvo on 9,74 kN/m2. 
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4.3 Sillan tulopenger 
 
Taulukossa 8 on sillan tulopenkereen laskentatapausten tulokset ODF-arvoina. Ku-
vassa 12 on liukupinta Plaxis 3D-ohjelmasta, jossa tulopenkereen päällä on suun-
nitteluohjeen NCCI7 mukainen kuormakaavio. Kuvassa 11 on esitetty liukupinta 
Plaxis 2D-ohjelmasta, jossa tulopenkereen päällä oli 9 kN/m2 tasainen kuorma. 
Taulukko 8. Sillan tulopenkereen tapauksen laskentatulokset. Kuormien arvot on 
ilmoitettu ominaisarvoina. 
 

 

 

Kuva 12. Liukupinta Plaxis 3D-ohjelmassa sillan tulopenkereen tapauksessa, kun 
tulopenkereen päällä on suunnitteluohjeen NCCI7 mukainen kuormakaavio. 

ODF-arvo 

9 kN/m2 tasainen kuorma  

2D-ohjelmassa 

SO NCCI7 mukainen kuormakaavio  

3D-ohjelmassa 

1,067 1,381 
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Kuva 11. Liukupinta Plaxis 2D-ohjelmassa sillan tulopenkereen tapauksessa, kun 
tulopenkereen päällä on ominaisarvolta 9 kN/m2 tasainen kuorma. 

 

4.4 Lisätarkastelu ominaisarvoilla 
 
Lisäksi tutkittiin, miten liukupinta muodostuu 1,5 m korkeassa penkereessä, jos 
käytetään alkuperäisiä pohjamaatyypin PM2 materiaaliparametrejä ominaisarvoi-
na. Tällä haluttiin tutkia, häiritseekö osavarmuuslukujen käyttäminen liukupinnan 
kulkemista pehmeän pohjamaan kautta. Näissä laskelmissa käytettiin eurokoodin 
suunnitteluohjeen NCCI7 mukaista kuormakaaviota. Tässä lisätarkastelussa käyte-
tyt materiaaliparametrit ovat taulukossa 9.  

Taulukko 9. Laskentaparametrit, joita käytettiin lisätarkasteluissa 1,5 m korkealle 
penkereelle. Alla olevia parametrejä käytettiin ominaisarvoina. 

Materiaali 𝜑′ 𝑠𝑢/𝑐′ 
 

∆𝑠𝑢/𝑐′ 𝛾 𝛾𝑠𝑎𝑡 

Kuivakuori - 30 0 - 17 

Savi - 17,5 1 - 17 

Pengertäyttö 36 0,28 - 19 20 

Pengertäyttö luiskien pin-
nassa 

36 7 - 19 20 
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Kuvassa 12 on esitetty 2D-laskennan liukupinta tilanteelle, jossa on käytetty tau-
lukon 9 mukaisia arvoja ominaisarvoina, sekä suunnitteluohjeen NCCI7 mukaista 
kuormakaaviota. Tämän laskennan varmuuskertoimen arvoksi saatiin 1,726.  
Kuvassa 13 on esitetty vastaavan tilanteen 3D-laskennan liukupinta, jonka var-
muuskertoimen arvoksi saatiin 2,192. 

Kuva 12. Liukupinta Plaxis 2D-ohjelmassa 1,5 m korkean penkereen tapauksessa, 
jossa on käytetty materiaaliparametrien ominaisarvoja ja kuormakaaviota. 

Kuva 13. Liukupinta Plaxis 2D-ohjelmassa 1,5 m korkean penkereen tapauksessa, 
jossa on käytetty materiaaliparametrien ominaisarvoja ja kuormakaavioita. 
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5. Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 
 
Tiepenkereiden laskentatapauksissa tehtiin laskelmat sekä 2D- että 3D-ohjelmalla 
käyttäen vain 9 kN/m2 tasaista kuormaa kauttaaltaan jokaisella kuormituskaistalla. 
ODF-arvo 3D-laskennassa oli 10% suurempi kuin 2D-laskennassa 1,5 m korkean 
penkereen tapauksessa ja 12% suurempi 3,0 m korkean penkereen tapauksessa. 
3D-laskennan korkeammat ODF-arvot johtuvat osittain siitä, että 3D-mallissa liu-
kupinta kulkee myös penkereen luiskan pinnan kautta, jossa koheesio on suuruu-
deltaan 5 kPa. 2D-mallissa liukupinta kiertää luiskan pinnan koheesiokerroksen. 
Luiskan koheesiokerroksella estettiin penkereen sisäiset liukupinnat. 
 
Osavarmuuslukujen käyttäminen FEM-menetelmässä voi vaikuttaa liukupintojen 
muodostumiseen. Kun osavarmuusluku heikentää penkereen lujuutta, liukupinta 
voi muodostua vain penkereen sisäiseksi, vaikka ominaisarvoilla laskettaessa vas-
taava liukupinta voi muodostua kulkemaan pehmeän pohjamaan kautta. Tässä 
työssä 1,5 m korkean penkereen tapauksessa liukupinta muodostuu penkereeseen 
myös ominaisarvoilla, jos pohjamaan lujuutta ei alenneta pohjamaatyypin PM2 mu-
kaisista arvoista. 
 
1,5 m korkean penkereen tapauksessa ero tilanteiden välillä, joissa penkereen 
päällä oli 9 kN/m2 tasainen kuorma ja suunnitteluohjeen NCCI7 mukainen kuorma-
kaavio, oli suurempi, kuin 3,0 m korkealla penkereellä. Tämä johtuu siitä, että 
pintakuorman vaikutus stabiliteettiin on suurempi matalassa penkereessä. Koska 
3,0 m korkean penkereen tapauksessa ODF-arvot 3D-laskennassa kuormakaaviolla 
laskettuna sekä pelkällä 9 kN/m2 tasaisella kuormalla laskettuna olivat lähellä toi-
siaan, vastaavan kuorman arvo on myös lähellä arvoa 9 kN/m2. Vastaavan kuorman 
ominaisarvo 3,0 m korkealle penkereelle oli siis 9,74 kN/m2 kaikilla kuormituskais-
toilla ja 1,5 m korkealle penkereelle 11,30 kN/m2 kaikilla kuormituskaistoilla. Tu-
losten perusteella tasaisen kuorman ominaisarvona kuormituskaistoille voidaan 
käyttää esimerkiksi 12 kN/m2, jos halutaan huomioida myös 1,5 m korkeaa pen-
gertä matalammat penkereet. 
 
LEM-menetelmällä tehdyillä tarkasteluilla vastaavissa laskentatapauksissa 3,0 m 
korkean penkereen reunakaistalle asetettu vastaava kuorma on n. 21 kN/m2 (va-
paanmuotoinen liukupinta) tai 9 kN/m2 (pallonmuotoinen liukupinta), kun muilla 
kaistoilla on 9 kN/m2 tasainen kuorma. 1,5 m korkean penkereen tapauksessa reu-
nakaistalle asetettava vastaavan kuorman arvo olisi n. 20 kN/m2. Kolmen kuormi-
tuskaistan tapauksessa kokonaiskuorma näillä arvoilla vastaa likimäärin 12 kN/m2 
tasaista kuormaa. LEM-menetelmällä tehdyt laskentatapaukset eivät vastaa mate-
riaaliparametreiltään täysin tässä liitteessä tehtyjä FEM-laskelmia edellä kuvatuista 
syistä. 
 
Sillan tulopenkereen laskentakohteista selviää, että käyttämällä 9 kN/m2 tasaista 
kuormaa tulopenkereen päällä 2D-ohjelmistossa, saadaan silti pienempi ODF-arvo, 
kuin käyttämällä suunnitteluohjeen NCCI7 mukaista kuormakaaviota tulopenke-
reen päällä 3D-ohjelmistossa. Voidaan siis olettaa, että 9 kN/m2 tieliikennekuorma 
on riittävän suuri käytettäväksi 2D-ohjelmistossa. 
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