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Tiivistelmä 

Geoteknisessä mitoituksessa erityisesti maan ominaisuuksiin liittyvät epävarmuu-

det ovat keskeisessä asemassa läpi koko suunnitteluprosessin. Usein pohjatutki-
mustuloksia on käytettävissä vähäinen määrä, joten maaparametrien määritys 
väistämättä nojautuu myös suunnittelijan aiempaan kokemukseen, suunnitteluoh-

jeiden taulukkoarvoihin ja empiirisiin korrelaatioihin. Maaparametrit tulisikin mää-
rittää ottamalla huomioon keskeiset epävarmuuden lähteet, joita ovat maan luon-
nollinen vaihtelu maakerroksen sisässä, pieneen datamäärään liittyvä tilastollinen 

epävarmuus, mittausepävarmuudet sekä käytettyihin korrelaatioihin liittyvä muun-
nosepävarmuus. Maaparametrien lisäksi myös kuormiin, geometrioihin sekä itse 
laskentamenetelmiin liittyy epävarmuuksia ja yksinkertaistuksia. Kaikki nämä epä-

varmuudet on perinteisesti pyritty ottamaan huomioon lisäämällä mitoitukseen 
varmuutta, aiemmin kokonaisvarmuuslukumenetelmällä ja sittemmin eurokoodin 
osavarmuuslukumenetelmällä.  

Varmuuslukujen avulla pyritään varmistamaan, että rakenteen luotettavuus on riit-
tävä sekä murto- että käyttörajatilassa. Rakenteen riittävä luotettavuus tarkoittaa 
sitä, että sen todennäköisyys saavuttaa epäedullinen rajatila on riittävän pieni (alle 

määritetyn raja-arvon). Toisin sanoen rakenteen murtumistodennäköisyys on tar-
peeksi pieni tai vaihtoehtoisesti luotettavuusindeksi on tarpeeksi suuri. Perinteiset 
varmuuslukumenetelmät varmuuslukuineen on kuitenkin laadittu kokemusperäi-
sesti, joten ne soveltuvat ennen kaikkea tilanteisiin, joissa epävarmuudet ja vaati-

mukset rakenteen luotettavuudelle ovat keskimääräistä tasoa. Koska epävarmuu-
det todellisuudessa vaihtelevat kohteesta riippuen, tällöin myös suunniteltujen ra-
kenteiden luotettavuus vaihtelee.  

Rakenteen todellinen luotettavuustaso on mahdollista selvittää vain luotettavuus-
analyysin avulla. Luotettavuusperusteinen geotekninen mitoitus on eurokoodin sal-
lima mitoitusmenetelmä, jossa maaparametrit ja muut epävarmat lähtötiedot ku-

vataan todennäköisyysjakaumina vakioarvojen sijasta, jonka myötä rakenteen 
murtumistodennäköisyys voidaan määrittää laskennallisesti. Varsinaisen mitoituk-
sen lisäksi luotettavuusanalyysiä ja tilastollisia menetelmiä voidaan hyödyntää 

muun muassa ominaisarvon määrityksessä, eri perustamistapojen vertailussa sekä 
riskianalyysissä. 

Tässä julkaisussa käsitellään luotettavuusperusteisen mitoituksen soveltamista 

geotekniseen suunnitteluun. Julkaisun kantavana teemana on erityisesti maapara-
metreihin liittyvä epävarmuus: kuinka se voidaan ottaa huomioon mitoituksessa ja 
miten sen suuruus vaikuttaa mitoitustuloksiin. Julkaisu esittelee tältä osin keskei-

simmät erot perinteisen varmuuslukumenettelyn ja luotettavuusperusteisen mitoi-
tuksen välillä. Maaparametrien epävarmuuksien määrityksessä julkaisu keskittyy 
vahvasti Suomen tyypillisiin pohjaolosuhteisiin ja pohjatutkimusmenetelmiin, sillä 

julkaisu perustuu kahteen Väyläviraston rahoittamaan väitöskirjatutkimusprojek-
tiin, joiden keskiössä oli stabiliteettitarkastelut ja painumalaskelmat suomalaisissa 
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savikko-olosuhteissa. Lisäksi julkaisussa esitetään kolme keskeistä luotettavuus-

laskentamenetelmää (FOSM, FORM, MCS), joiden avulla geoteknisen rakenteen 
luotettavuusanalyysi voidaan suorittaa. Julkaisu sisältää runsaasti havainnollistavia 
esimerkkejä sekä käytännön ohjeita ja antaa hyvät lähtötiedot luotettavuusanalyy-

sin soveltamisesta geotekniseen suunnitteluun. 

 



Väyläviraston julkaisuja 37/2022 5 
 

 

Mika Knuuti, Monica Löfman: Osäkerheter och tillförlitlighet i geoteknisk di-
mensionering - Workshoppen kring tillförlitlighet 2022. Trafikledsverket. Helsing-
fors 2022. Trafikledsverkets publikationer 37/2022. 108 sidor och 5 bilagor. ISSN 2490-
0745, ISBN 978-952-317-974-5. 

Sammanfattning 

I den geotekniska dimensioneringen har osäkerheter i synnerhet i anknytning till 
markens egenskaper en central ställning under hela planeringsprocessen. Ofta är 

en liten mängd grundundersökningsresultat tillgängliga, varför definieringen av 
markparametrar oundvikligen stöder sig också på tidigare erfarenheter hos plane-
raren, tabellvärdena i planeringsinstruktionerna och empiriska korrelationer. Mark-

parametrarna ska därför fastställas med hänsyn till centrala osäkerhetskällor, 
såsom markens naturliga variation i markskiktet, den statistiska osäkerheten i an-
knytning till en liten mängd data, mätosäkerheter och konverteringsosäkerheten i 

anknytning till de korrelationer som används. Förutom markparametrarna finns det 
också osäkerheter och förenklingar förknippade med belastningar, geometrin och 
själva beräkningsmetoderna. Av tradition har man strävat efter att beakta alla 

dessa osäkerheter genom att lägga till säkerheter i dimensioneringen, tidigare med 
metoden med totalsäkerhetskoefficienter och därefter med metoden med partial-
koefficienter enligt eurokoderna.  

Säkerhetskoefficienter används för att säkerställa att strukturens tillförlitlighet är 
tillräcklig i både brott- och bruksgränstillstånd. Tillräcklig tillförlitlighet hos en struk-
tur innebär att dess sannolikhet att nå ett ogynnsamt gränstillstånd är tillräckligt 

liten (under det fastställda gränsvärdet). Det vill säga att sannolikheten för att 
strukturen brister är tillräckligt liten eller alternativt att tillförlitlighetsindexet är till-
räckligt stort. De traditionella metoderna med säkerhetskoefficienter jämte säker-

hetskoefficienter har dock utarbetats utifrån erfarenheten, varför de lämpar sig 
framför allt för situationer där osäkerheter i och krav på strukturens tillförlitlighet 
ligger över snittnivån. Eftersom osäkerheterna i verkligheten varierar beroende på 
objektet, varierar tillförlitligheten hos de planerade strukturerna också.  

Det är möjligt att utreda den faktiska nivån på tillförlitligheten hos en struktur 
endast med en tillförlitlighetsanalys. Tillförlitlighetsbaserad geoteknisk dimension-
ering är en dimensioneringsmetod som tillåts av eurokoderna, i vilken markpara-

metrar och annan osäker utgångsdata beskrivs som sannolikhetsfördelningar i stäl-
let för med standardvärden, då bristningssannolikheten för en struktur kan be-
stämmas kalkylmässigt. Utöver den faktiska dimensioneringen kan en tillförlitlig-

hetsanalys och statistiska metoder användas bland annat för bestämning av egen-
värdet, jämförelse av olika grundläggningssätt och riskanalyser. 

I denna publikation behandlas tillämpningen av tillförlitlighetsbaserad dimension-

ering på geoteknisk planering. Det genomsyrande temat i publikationen är i syn-
nerhet osäkerheten kring markparametrar: hur den kan beaktas vid dimensioner-
ingen och hur dess omfattning påverkar dimensioneringsresultatet. I detta avse-

ende presenterar publikationen de viktigaste skillnaderna mellan det traditionella 
förfarandet med säkerhetskoefficienter och tillförlitlighetsbaserad dimensionering. 
När det gäller fastställandet av osäkerheter i markparametrar koncentrerar sig 

publikationen i hög grad på typiska markförhållanden och grundforskningsmetoder 
i Finland, eftersom publikationen bygger på två forskningsprojekt för doktorsav-
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handlingar som finansieras av Trafikledsverket och fokuserar på stabilitetskontrol-

ler och sänkningsberäkningar i finska lerförhållanden. I publikationen presenteras 
dessutom tre viktiga beräkningsmetoder för tillförlitlighet (FOSM, FORM, MCS), ge-
nom vilka en tillförlitlighetsanalys av en geoteknisk struktur kan utföras. Publikat-

ionen innehåller en stor mängd illustrativa exempel och praktisk vägledning och 
den ger bra utgångsdata om tillämpning av tillförlitlighetsanalys på geoteknisk pla-
nering. 
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Mika Knuuti, Monica Löfman: Uncertainty and reliability in geotechnical design 
- Reliability workshop 2022. Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2022. 
Publications of the FTIA 37/2022. 108 pages and 5 appendices. ISSN 2490-0745, 
ISBN 978-952-317-974-5. 

Abstract 

In geotechnical design, the uncertainties related to soil properties are among the 
most significant factors throughout the whole design process. Since the amount of 

site-specific ground investigations is often limited, the designer has to rely on 
engineering judgement, table values from design guidelines and empirical 
correlations. Hence, the determination of geotechnical parameter should consider 

the main sources of uncertainties: inherent variability of soil within homogeneous 
layers, statistical uncertainty due to limited data, measurement uncertainties and 
transformation uncertainties in empirical correlations. Besides ground properties, 

also the loads, geometries and calculation methods are marked with uncertainties 
and simplification. In conventional design methods, the aim has been to consider 
all these uncertainties by means of safety factors, or lately via the Eurocode partial 

factors. 

The safety factors are used to ensure that the reliability of the structure is sufficient 
in both ultimate and serviceability limit states. Sufficient reliability implies, that the 

probability of exceeding the unsatisfactory limit state is sufficiently small (less than 
the defined limit). In other words, the structure’s probability of failure is small 
enough, or alternatively, the reliability index is sufficiently high. However, the 

conventional safety factors have been derived empirically, and hence they are most 
suitable for design situations with intermediate levels of uncertainties and 
reliability. Since the uncertainties vary between design cases, the reliability of 

structures also varies.  

The structure’s actual reliability level can be evaluated by means of reliability 
analysis. Reliability-based geotechnical design is a method approved by Eurocode, 
where geotechnical parameters and other uncertain input parameters are models 

as probability distributions instead of deterministic constant. As such, the 
structure’s probability of failure can be calculated. In addition to geotechnical 
design, reliability analysis and statistical methods may be utilized in characteristic 

value determination, comparisons between foundation methods and risk analyses.  

This publication describes the application of reliability-based design for 
geotechnical structures. The uncertainties in geotechnical parameters form the 

main theme of the publication: how to account for them in design and how their 
magnitude affects the limit state verification results. The main differences  
between conventional safety factor design and reliability-based design are 

explained and illustrated. Typical Finnish soil conditions and ground investigation 
methods are the main focus in the determination on uncertainties in geotechnical 
parameters; this publication is based on two doctoral thesis projects funded by 

Finnish Transport Infrastructure Agency where the main subjects were stability 
and settlement assessments dealing with Finnish clays.  In addition, the publication 
describes the most common reliability analysis methods ( FOSM, FORM, MCS) that 

can be used to perform reliability analyses for geotechnical structures. The 
publication contains several illustrative examples and practical guidance, and 
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hence provides the reader with knowledge for applying reliability analysis to 

geotechnical design.  



Väyläviraston julkaisuja 37/2022 9 
 

 

Esipuhe 
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1 Johdanto 

Geoteknisessä mitoituksessa erityisesti geoteknisiin parametreihin liittyvät epävar-
muudet ovat keskeisessä asemassa läpi koko suunnitteluprosessin. Usein pohja-

tutkimustuloksia on käytettävissä vähäinen määrä, joten maaparametrien määritys 
väistämättä nojautuu myös suunnittelijan aiempaan kokemukseen, suunnitteluoh-
jeiden taulukkoarvoihin ja empiirisiin korrelaatioihin (esimerkiksi kitkakulman arvi-

ointi kairausvastuksen perusteella). Vaikka maaperä on ominaisuuksiltaan vaihte-
levaa, laskelmissa pohjamaa kuvataan homogeenisinä maakerroksina näihin vä-
häisiin pohjatutkimuksiin perustuen. Lisäksi pohjatutkimustuloksiin voi liittyä mit-
tausvirheitä, kuten esimerkiksi saven häiriintyminen näytteenotossa tai siipi-

kairauksen aikana. Maaparametrien lisäksi myös kuormiin, geometrioihin sekä itse 
laskentamenetelmiin liittyy epävarmuuksia. Kaikki nämä epävarmuudet on perin-
teisesti otettu huomioon kokonaisvarmuuslukumenetelmällä tai eurokoodin osa-

varmuuslukumenetelmällä.  

Varmuuslukujen avulla varmistetaan, että rakenteen luotettavuus on riittävä sekä 
murto- että käyttörajatilassa. Rakenteen riittävä luotettavuus tarkoittaa sitä, että 

sen murtumis- tai vaurioitumistodennäköisyys on tarpeeksi pieni. Käytännössä riit-
tävä luotettavuus näkyy siinä, että esimerkiksi maaluiskassa sortumia ei tapahdu 
rakenteen käyttöiän aikana. Riittävä luotettavuus ei kuitenkaan poissulje kokonaan 

sitä, etteikö sortumia voisi joskus sattua – kyseinen tapahtuma olisi vain erittäin 
harvinainen hyvin pienestä murtumistodennäköisyydestä johtuen.  

Perinteiset mitoitusmenetelmät on laadittu kokemusperäisesti, joten ne soveltuvat 

ennen kaikkea tilanteisiin, joissa epävarmuudet ja vaatimukset rakenteen luotet-
tavuudelle ovat keskimääräistä tasoa. Näin ollen perinteisten mitoitusmenetelmien 
käyttöön voi liittyä haasteita esimerkiksi silloin, kun kyseessä on uusi rakenne-

tyyppi tai materiaali, jolloin epävarmuudet ovat keskimääräistä suurempia. Koska 
epävarmuudet vaihtelevat kohteesta riippuen, suunniteltujen rakenteiden luotet-
tavuus ei ole samaa tasoa. Eurokoodin osavarmuuslukumenetelmässä kohdekoh-

tainen varmuustason valinta voi tapahtua lähinnä vain ominaisarvon määrittämisen 
kautta (osittain myös seuraamusluokan valinnan kautta). Ominaisarvon pitäisi olla 
konservatiivisempi (varovaisempi), mikäli maaparametrin määritykseen liittyy 

enemmän epävarmuutta. Vaikka ominaisarvo määritettäisiin tilastollisin menetel-
min, eurokoodin osavarmuuslukumenetelmä ei kuitenkaan johda yhdenmukaisiin 
luotettavuustasoihin eri kohteiden välillä, esimerkiksi maan käyttäytymisen epäli-

neaarisuudesta johtuen (esim. Löfman 2022; Länsivaara ja Knuuti 2015).  

Koska varmuuslukumenetelmien tarkoituksena on ennen kaikkea taata riittävä luo-
tettavuus, varsinainen luotettavuustaso selviää vain luotettavuusanalyysin avulla. 

Luotettavuusperusteinen geotekninen mitoitus on eurokoodinkin sallima mitoitus-
menetelmä, jossa maaparametrit ja muut epävarmat suunnitteluparametrit kuva-
taan todennäköisyysjakaumina vakioarvojen sijasta, jonka myötä rakenteen mur-
tumistodennäköisyys (taikka sallittujen painumien ylittymisen todennäköisyys) voi-

daan määrittää laskennallisesti. Saatua tulosta voidaan sitten verrata tavoiteluotet-
tavuuteen eli tarkistaa, onko murtumistodennäköisyys tarpeeksi pieni. Luotetta-
vuusperusteinen mitoitus takaa yhdenmukaisen luotettavuustason erilaistenkin 

kohteiden välillä, ja tarkempi käsitys rakenteen luotettavuudesta mahdollistaa geo-
teknisen mitoituksen seikkaperäisemmän optimoinnin. Luotettavuusanalyysiä on 
käytetty varsin paljon rakennemitoituksen puolella, mutta geotekniseen mitoituk-
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seen menetelmät ovat rantautuneet hitaammin. Kiinnostus näitä menetelmiä koh-

taan on kuitenkin kasvanut viime vuosina, minkä johdosta esimerkiksi toisen suku-
polven eurokoodien tueksi tullaan julkaisemaan ohje, jossa selostetaan, miten geo-
teknisten rakenteiden luotettavuusperusteinen mitoitus tehdään.  

Luotettavuusanalyysin ja tilastollisten menetelmien käyttöönottoa on hidastanut 
muun muassa se, että pohjatutkimusdatan määrä tavanomaisissa projekteissa on 
tyypillisesti vähäinen. Näin ollen tilastollisten menetelmien käyttöä ei ole nähty var-

teenotettavana vaihtoehtona datan puuttumisen vuoksi. Tämä datan niukkuus ei 
kuitenkaan lähtökohtaisesti ole este luotettavuusperusteiselle mitoitukselle, sillä 
epävarmuuksien määrityksessä voidaan hyödyntää kirjallisuutta. Esimerkiksi maa-

parametrien luonnollinen vaihtelu maakerroksen sisällä on suhteellisen universaali 
ominaisuus, joten taulukkoarvoja voidaan hyödyntää kohteen pohjatutkimusdatan 
ohessa. Samoin esimerkiksi jakaumatyypin valinta (esim. normaali- vai log-nor-

maalijakauma) perustuu lähes aina olettamiin ja kirjallisuuteen pikemmin kuin pro-
jektikohtaiseen dataan. Voidaankin sanoa, että epävarmuuksien määritys nojautuu 
lähes aina projektikohtaisen datan lisäksi myös kirjallisuusarvoihin sekä geosuun-

nittelijan subjektiiviseen arvioon, ja tämä tulisi ottaa huomioon, kun arvioidaan 
lasketun murtumistodennäköisyyden tarkkuutta (tarvittaessa voidaan tehdä herk-
kyystarkasteluita).   

Eräs luotettavuusanalyysin hyöty on, että koska epävarmuudet geoteknisessä las-

kelmassa huomioidaan systemaattisella tavalla, investointi kattaviin ja laadukkai-
siin pohjatutkimuksiin näkyy suoraan lähtötietojen määrittelyssä ja siten rakenteen 
paremmassa optimoinnissa luotettavuuden suhteen. Varsinaisen geoteknisen mi-

toituksen lisäksi luotettavuusanalyysiä ja tilastollisia menetelmiä voidaan hyödyn-
tää muun muassa ominaisarvon määrityksessä, eri perustamistapojen vertailussa 
ja päätöksenteossa sekä riskianalyysissä. Riskianalyysissä huomioidaan erinäisten 

tapahtumien todennäköisyyksien lisäksi niiden seuraamukset (rahallinen menetys, 
ympäristövaikutukset, ihmishenkien menetys).  

Tässä julkaisussa kuvataan luotettavuusperusteiden mitoituksen keskeiset periaat-

teet geoteknisessä suunnittelussa. Epävarmuuksien määrityksen kuvaus keskittyy 
ennen kaikkea Suomen tyypillisiin pohjaolosuhteisiin ja pohjatutkimusmenetelmiin. 
Luvussa 2 kerrataan lyhyesti keskeiset tilastolliset termit ja periaatteet, jotka tois-

tuvat myöhemmin tekstissä (jos tilastomatematiikan perusteet on hallussa, tämän 
luvun voi ohittaa). Luvussa 3 käydään läpi luotettavuusajattelu varmuuslukumene-
telmissä ja kerrotaan, kuinka luotettavuusperusteinen mitoitus eroaa tavanomai-

sesta geoteknisestä mitoituksesta. Luvussa 4 kuvataan, mitä epävarmuuksia maa-
parametrien määritykseen liittyy ja kuinka nämä epävarmuudet voidaan määrittää. 
Lisäksi annetaan opastusta, kuinka maaparametrin jakauma määritellään. Luvussa 

5 käsitellään malliepävarmuuksia, kuormiin liittyviä epävarmuuksia sekä maapara-
metrien epävarmuuksien määrityksen erikoismenetelmiä. Luvussa 6 esitellään eri 
luotettavuusanalyysimenetelmiä (tavanomaisimmat) sekä kuvataan, kuinka mur-

tumistodennäköisyys määritetään laskennallisesti. Julkaisun liitteissä on havainnol-
listavia esimerkkejä luotettavuusanalyysistä (stabiliteetti sekä painuma) sekä koon-
teja hyödyllisistä Excel-funktioista ja laskentaohjelmistoista. 
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2 Tilastolliset termit ja periaatteet 

2.1  Todennäköisyyden määritelmästä 

Tilastollisten menetelmien käytön esteenä geotekniikassa on usein pidetty otosten 

pientä kokoa: jos kohteesta on vain muutama pohjatutkimus, kuinka maaparamet-
rien hajontaa voidaan arvioida tilastollisin menetelmin? Tämä ”pienten otosten ki-
rous” (Phoon 2017) juontaa juurensa todennäköisyyden klassiseen tulkintaan. 

Klassisen frekventistisen tulkinnan mukaan tapahtuman A todennäköisyys P(A) on 
A:n esiintymiskertojen lukumäärä NA suhteessa tapahtumien kokonaismäärään 
N (P(A) = NA/N). Toisin sanoen P(A) on tapahtuman A suhteellinen frekvenssi. 

Näin ollen tulkinnan taustalla on ajatus toistokokeesta. Sitä vastoin bayesiläisen 
tulkinnan mukaan todennäköisyys on subjektiivinen uskomuksen aste (”degree of 
belief”). Bayesiläiset menetelmät (katso luku 5.5 ) pohjautuvat ehdolliseen toden-

näköisyyteen, jolloin mahdollinen olemassa oleva tieto voidaan yhdistää uuteen 
tietoon. Näin ollen esimerkiksi subjektiivinen arvio maaparametrin tyypillisestä 
vaihteluvälistä voidaan yhdistää vähäisten pohjatutkimustulosten kanssa, jonka 

seurauksena pieni otos ei enää ole este tilastollisten menetelmien käytölle. Bayesi-
läinen todennäköisyystulkinta soveltuu geotekniikkaan paremmin myös siksi, että 
monet geotekniikan mitoitustilanteet koskevat yksittäisiä tapahtumia toistokokeen 

sijasta. 

2.2  Epävarmuuden kuvaus satunnaismuuttujan 
avulla 

Luotettavuusperusteisessa mitoituksessa geotekniseen laskelmaan liittyvät epä-
varmuudet otetaan huomioon mallintamalla epävarmat lähtötiedot ja parametrit 

satunnaismuuttujina. Tällöin esimeriksi maaparametri määritellään (todennä-
köisyys)jakaumana, joka määrittelee satunnaismuuttujan eri arvojen suhteelli-
set esiintymistodennäköisyydet. Sitä vastoin deterministisissä laskelmissa, kuten 

osavarmuuslukumenetelmässä, käytetään vain yhtä ”determinististä” vakioarvoa 
maaparametrille. Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi tilastomatematiikan keskeiset 
termit ja periaatteet, ja aiheisiin palataan uudestaan myöhemmissä luvuissa geo-

teknisen mitoituksen näkökulmasta.  

Jos satunnaismuuttuja X noudattaa normaalijakaumaa, sen tiheysfunktio fX(x) 
(”probability density function”, PDF) voidaan määritellä keskiarvon μX ja keskiha-

jonnan σX avulla. Aritmeettinen keskiarvo μX, joka sijoittuu normaalijakauman 
keskikohtaan (Kuva 2-1), vastaa satunnaismuuttujan odotusarvoa E(X). Mikäli käy-
tettävissä on jakaumasta saatu otos, kuten esimerkiksi n maaparametrihavaintoa, 
populaation keskiarvo μX voidaan arvioida otoskeskiarvosta �̅� eli aritmeettisen 

keskiarvon kaavan avulla:  

𝜇𝑋 ≈ �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1    2-1 

Kun otoksen koko n kasvaa, otoskeskiarvo lähestyy populaation keskiarvoa, eli es-
timointiin liittyvä tilastollinen epävarmuus pienenee.  
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Kuva 2-1. Normaalijakauman tiheysfunktio fX(x) ja kertymäfunktio FX(x). 

Hajontaluku, kuten keskihajonta, kuvaa satunnaismuuttujan X jakauman le-

veyttä eli sitä, kuinka kaukana satunnaismuuttujan X arvot tyypillisesti ovat sen 
keskiarvosta. Normaalijakaumalla alue μX ± σX sisältää 68 % arvoista. Vaihtoehtoi-
nen hajontaluku on varianssi σX

2, joka on keskihajonnan neliö (jolloin σX = √σX
2). 

Populaation keskihajonta σX (merkitään myös SDX) voidaan arvioida n havainnosta 
otoskeskihajonnasta sx: 

𝑠𝑥 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛
𝑖=1     

2-2 

 Käytännön sovelluksissa käyttökelpoinen hajontaluku on variaatiokerroin COVX 

(”coefficient of variation”): 

𝐶𝑂𝑉𝑋 =
𝜎𝑋

𝜇𝑋
≈
𝑠𝑥

�̅�
   2-3 

COVX mittaa suhteellista hajontaa, joten se ilmoitetaan toisinaan prosentteina 

(COV · 100 %). Variaatiokerrointa käytetään usein epävarmuuden mittana. Yllä 
olevassa kuvassa (Kuva 2-1) on esimerkki normaalijakautuneesta maaparamet-
rista, jonka variaatiokerroin on 0,20. Kuva 2-2 vertaa normaalijakaumia, joiden 

variaatiokerroin on COV = 0,1…0,3.  

Oikeanpuolimmainen kuva (Kuva 2-1) on normaalijakautuneen satunnaismuuttu-
jan X kertymäfunktio FX(x) (”cumulative density function”, CFD). Kertymäfunk-

tion arvo on todennäköisyys sille, että satunnaismuuttuja X saa reuna-arvon x tai 
sitä pienempiä arvoja eli FX(x) = P(X ≤ x). Jatkuvien muuttujien tapauksessa tämä 
todennäköisyys vastaa tiheysfunktion fX(x) alla olevaa pinta-alaa (eli integraalia) 

alueella X ≤ x. Esimerkiksi 5 % fraktiilin (maaparametrin arvo x = 6,7) vasemmalla 
puolella on siten 5 % tiheysfunktion koko pinta-alasta (ja vastaavasti kertymäfunk-
tion arvo 5 % fraktiilin kohdalla on 0,05). Tiheysfunktion integraali koko arvojouk-
kovälillä on aina 1.  

Maaparametrin tilastollisesti määritetty ominaisarvo vastaa käytännössä jakauman 
5 % fraktiilia (katso luku 3.3.4 ). Fraktiilin käyttö on järkeenkäypää, sillä maapa-
rametrin epävarmuuden ollessa suurempi, 5 % fraktiilia vastaava maaparametrin 

arvo on myös pienempi eli konservatiivisempi (lujuuden tapauksessa). Toisin sa-
noen, mikäli jakaumalla on suurempi COV (eli suurempi keskihajonta), 5 % fraktii-
lin arvo on vastaavasti pienempi (katso Kuva 2-2).  
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Kuva 2-2. Variaatiokertoimen suuruuden vaikutus normaalijakauman muotoon ja 
5 % fraktiiliin. 

Normaalijakauma on symmetrinen jakauma, joten kaikki sen keskiluvut (kes-
kiarvo, mediaani ja moodi) ovat samassa kohdassa. Sitä vastoin esimerkiksi log-
normaalijakauma on oikealle vino, jolloin suurin osa satunnaismuuttujan arvoista 

ovat keskiarvoa pienempiä (Kuva 2-3). Siinä missä keskiarvo sijaitsee jakauman 
massakeskipisteen kohdassa, mediaani jakaa tiheysfunktion alla olevan pinta-
alan kahteen osaan. Mediaani vastaa siten jakauman 50 % fraktiilia. Otoksen ta-

pauksessa mediaani on järjestetyn arvojoukon keskimmäinen luku. Moodi sen si-
jaan on otoksesta se luku, jonka esiintyvyys (frekvenssi) on suurin: jatkuvan muut-
tujan tapauksessa moodi vastaa sitä kohtaa, jossa tiheysfunktion arvo on suurin.  

 

Kuva 2-3. Log-normaalijakauman tiheysfunktio fX(x) ja vastaava 
normaalijakauma. 

Kun otos n on suurehko, havainnoista voidaan muodostaa histogrammi (Kuva 

2-4). Histogrammin pylväiden x-akseli kuvaa kunkin luokan minimi- ja maksimiar-
vot, ja pylvään korkeus kuvaa, kuinka monta havaintoa kuhunkin luokkaan kuuluu 
(frekvenssi). Luokkien lukumäärä on käyttäjän valinta, ja histogrammin muoto voi 

muuttua paljonkin luokkien lukumäärän vaihtuessa. Histogrammia voidaan verrata 
otokseen sovitettuun tiheysfunktioon (normaali- ja log-normaalijakaumat, katso 
Kuva 2-4) muuntamalla absoluuttiset havaintomäärät suhteellisiksi osuuksiksi. Voi-

daankin ajatella, että tiheysfunktio, kuten normaalijakauma, on tapa approksi-
moida histogrammin mukainen hajonta.   
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Kuva 2-4. Histogrammi (vasemmalla) ja vastaava histogrammi tiheysfunktion 
asteikolla (oikealla). 
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3 Luotettavuus geoteknisessä 
mitoituksessa 

Edellisessä kappaleessa käytiin kertauksenomaisesti läpi tilastomatematiikan ja to-

dennäköisyyslaskennan perustermistöä ja periaatteita, jotka liittyvät oleellisesti 
luotettavuusperusteiseen mitoitukseen ja edesauttavat ymmärtämään tässä ja 
myöhemmissä kappaleissa esitettäviä periaatteellisia eroja perinteisen varmuuslu-

kumenetelmän ja luotettavuusperusteisen mitoituksen välillä. 

3.1  Geotekniseen mitoitukseen liittyvät 
epävarmuustekijät 

Suunnitteluun liittyy aina epävarmuutta, ja tämä epävarmuus tulee useista eri läh-
teistä. Keskeisimpänä epävarmuuden lähteenä geoteknisessä suunnittelussa on 

maamateriaali, jonka ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi jopa saman ra-
kennettavan kohteen rajojen sisäpuolella. Tämä poikkeaa hyvin paljon perintei-
sestä rakennesuunnittelusta, jossa materiaaliin liittyvät epävarmuustekijät ovat 

verrattain pieniä (puu, betoni, teräs). Käytännössä rakennusmateriaalien ominai-
suudet ovat lähes vapaasti valittavissa ja kontrolloitavissa. Sen sijaan geotekni-
sessä suunnittelussa maamateriaali on yleensä valmiiksi annettua ja sen ominai-

suuksia pyritään selvittämään pistemäisten pohjatutkimusten avulla. Poikkeuksia-
kin on, esimerkiksi rakennetut täytöt ja vahvistettu maa, joiden ominaisuudet tun-
netaan tarkemmin. 

Kuvassa 3-1 on esitetty perinteinen maanvaraisen anturan mitoitustilanne ja siihen 
liittyvät epävarmuuden lähteet (1–6). Ensimmäisenä jokaiselle tulee varmasti mie-
leen ilmeisimmät eli maaparametreihin ja materiaaleihin (1), kuormiin (2) sekä 

geometriaan (3) liittyvät epävarmuustekijät. Näiden lisäksi on syytä muistaa, että 
myös käytettäviin laskentamalleihin (4), mitoitusyhtälöihin ja itse mitoitusohjeisiin 
(5) liittyy epävarmuutta, ihmistekijää (6) unohtamatta. Alle on listattu muutamia 

epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä: 

• Maan ominaisuuksia ei tunneta tarkasti (luotettavasti). Esimerkiksi maan 
lujuusparametrin määritykseen vaikuttaa käytettävän pohjatutkimusme-

netelmän tarkkuus ja mahdolliset parametrien väliset korrelaatiot (epä-
suora mittaus). Näiden lisäksi lujuusparametrin arvo täytyy määrittää 
koko kohteeseen yleensä hyvin vähäisten pohjatutkimuspisteiden perus-

teella. 

• Kuormitusolosuhteet ovat epävarmat. Esimerkiksi kaivannon takana on 
vanha asuinkerrostalo, jonka aiheuttama kuorma on vaikeasti määriteltä-
vissä. 

• Käytetään yksinkertaistettuja laskentamalleja. Kaikki laskentamallit ovat 
enemmän tai vähemmän yksinkertaistuksia monimutkaisista ilmiöistä, 
mutta niiden tarkkuus vaihtelee. Yksinkertaistettuja laskentamalleja käy-
tetään siksi, että suunnittelu olisi nopeampaa ja laskentamalli itsessään ei 

olisi kovin virhealtis. Esimerkiksi suurempi määrä mallintamiseen tarvitta-
via parametreja voi lisätä epävarmuutta. 

• Rakennustapa ei ole tekijälle täysin tuttu. 
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• Ympäristötekijät vaihtelevat. Nämä vaikuttavat osin myös maaparametrei-
hin ja kuormiin ja niiden mallintamiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Esi-
merkiksi lisääntyvät sateet voivat lisätä maaluiskien sortumariskiä ja suu-

ret lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa suuriakin pakkovoimia teräksisille 
tukiseinärakenteille. 

• Mitoitusohjeiden epäselkeys ja monitulkintaisuus, ohjeistuksen puute. 
• Työn valvonnan puutteellisuus, laiminlyönnit, ajattelemattomuus. 

 

  

Kuva 3-1. Geoteknisen rakenteen mitoittamiseen liittyvät epävarmuuslähteet 
(muokattu, Steenfelt 1986). 

Kaikki edellä esitetyt epävarmuustekijät vaikuttavat mitoitukseen, tässä tapauk-
sessa maanvaraisen anturan mitoittamiseen, ja ne tulisi ottaa jotenkin huomioon. 

Tavoitteena on estää mitoitetun rakenteen vaurioituminen epäedullisten olosuhtei-
den ilmaantuessa, eli jos maan lujuus on sittenkin arvioitua pienempi tai jos kuor-
mat ovat odotettua suuremmat. Yleisin tapa ehkäistä rakenteiden vaurioitumista 

on sisällyttää suunnitteluun varmuutta. Varmuuden kohdentamiseen on useita eri-
laisia mahdollisuuksia, joista perinteinen kokonaisvarmuuslukumenetelmä (RIL 
121-2004) sekä nykyään käytettävä eurokoodiin perustuva osavarmuuslukumene-

telmä (SFS-EN 1990:2006, SFS-EN 1997-1:2014) ovat olleet käytössä meidän kan-
sallisissa mitoitusohjeissamme. Näiden varmuuslukumenetelmien lisäksi on mah-
dollista käyttää myös muita menetelmiä, kuten luotettavuusperusteista mitoitusta 

(SFS-EN 1990:2006).  

Luotettavuusperusteinen mitoitus on geoteknisen suunnittelun osalta melko uusi 
mitoitusmenetelmä, vaikka rakennesuunnittelussa sitä on sovellettu jo pidemmän 

aikaa. Luotettavuusperusteisen mitoituksen etuihin kuuluu sen kyky ottaa kaikki 
edellä esitetyt epävarmuudet huomioon täysimääräisesti (ainakin teoriassa), ja 
menetelmä perustuu vahvasti todennäköisyyslaskentaan ja tilastomatematiikkaan. 

Käytännössä kaikkien epävarmuustekijöiden huomioon ottaminen mitoituksessa 
on haastavaa, sillä kaikkia epävarmuustekijöitä ei tunneta tai ne tunnetaan hei-
kosti. Tämän dokumentin osalta keskitytään maaparametrien määrittämiseen liit-

tyvään epävarmuuteen (1) ja ainoastaan sivutaan muita epävarmuuden lähteitä 
(3, 4).  
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Seuraavissa kappaleissa käydään läpi keskeisimmät Suomessa käytetyt ja edelleen 

käytössä olevat varmuuslukumenetelmät ja niiden eroavaisuudet sekä toisiinsa 
että luotettavuusperusteiseen mitoitukseen verrattuna. Lisäksi kappaleessa 3.3 kä-
sitellään kattavammin eurokoodin mukaiseen osavarmuuslukumenetelmään liitty-

vää taustaa ja luotettavuutta.  

3.2  Kokonaisvarmuuslukumenetelmä (RIL 121-
2004) 

Geoteknisessä suunnittelussa on käytetty perinteisesti paljon kokonaisvarmuuslu-
kumenetelmää ennen kuin siirryttiin eurokoodeihin ja osavarmuuslukumenetel-

mään. Tosin vaikka kokonaisvarmuuslukumenetelmä ei ole enää virallinen mitoi-
tusmenetelmä, käytetään sitä Suomessa paljon vielä eurokoodin mukaisen mitoit-
tamisen rinnalla, ikään kuin varmistavana mitoituksena. Tämä johtuu siitä, että 

kyseisellä mitoitusmenetelmällä on pitkät perinteet ja sen käyttämisestä on paljon 
kokemusta. Esimerkiksi anturaperustusten kohdalla on empiirisesti havaittu, että 
alle 1,5 kokonaisvarmuudella mitatut painumat ovat olleet todellisuudessa suurem-

pia kuin laskennallisesti määritetyt painumat. Kokonaisvarmuuslukumenetelmän 
etu on myös se, että siinä mitoitettavaan rajatilaan vaikuttaville parametreille 
(kuormat, kestävyys, maaparametrit yms.) käytetään lähtökohtaisesti niiden ”to-

dellisia arvoja” (ominaisarvoja) ilman, että niihin kohdennetaan esimerkiksi osa-
varmuuslukuja (toki yhdistelykertoimet tulee ottaa huomioon). Monet suunnitteli-
jat argumentoivatkin kokonaisvarmuuslukumenetelmän puolesta juuri siksi, että 

käytettäessä parametrien todellisia arvoja myös rakenteen käyttäytyminen on lä-
hempänä sen todellista käyttäytymistä. 

Mitoitusmenetelmänä kokonaisvarmuuslukumenetelmässä haetaan mitoitettavalle 

rakenteelle murtorajatilassa kokonaisvarmuutta F > 1 (tai laajemmin jollekin ra-
kennesysteemille). Käytännössä halutaan varmistaa, että rakenteen kestävyys on 
vähintään rakennetta kuormittavien kuormien suuruinen. Kokonaisvarmuusluku-
menetelmän tyypillinen mitoitusyhtälö murtorajatilassa on kaavan 3-1 mukainen: 

𝐹 =
𝑅𝑘

𝑄𝑘
 3-1 

jossa  

Rk vastaa ominaiskestävyyttä ja Qk ominaiskuormia tai niiden vaikutuksia.  

Kaavan 3-1 mukaan kokonaisvarmuusluvun täytyy olla vähintään F = 1, jotta suun-

niteltava rakenne olisi turvallinen. Periaatteessa kokonaisvarmuusluku F = 1 olisi 
riittävä mutta ainoastaan sellaisessa teoreettisessa mitoitustilanteessa, jossa tun-
tisimme sekä rakenteen kestävyyden että kuormat täydellisellä tarkkuudella, ilman 

minkäänlaista epävarmuutta. Käytännössä tällaista tilannetta ei tule koskaan vas-
taan. Epävarmuutta voidaan kyllä tilanteesta riippuen pienentää (ks. kappale 4), 
mutta sitä ei voida koskaan täysin poistaa. Tästä syystä on luonnollista, että mi-

toitukseen liittyvää epävarmuutta pyritään ottamaan huomioon vaatimalla kestä-
vyyden ja kuormituksen välille varmuutta. Tällöin rakenne tulee käytännössä yli-
mitoittaa. Vaaditun varmuuden määrä murtorajatilassa, toisin sanoen vaadittu ko-
konaisvarmuusluku, riippuu esimerkiksi mitoitettavasta rakennetyypistä, mitoitus-

tilanteesta (pysyvä vai tilapäinen) ja tarkasteltavasta vaurioitumistavasta. Käyttö-
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rajatilassa rakenteelta ei puolestaan vaadita tiettyä varmuuslukua, vaan tavoit-

teena on rajoittaa esimerkiksi haitallisten muodonmuutosten tapahtuminen tietyn 
annetun raja-arvon alle. Edellisten varmuuslukuun liittyvien tekijöiden lisäksi käyt-
törajatilan raja-arvoihin, esimerkiksi anturan sallitun kokonaispainuman arvoon, 

vaikuttaa oleellisesti yläpuolisten rakenteiden materiaali ja vaurionsietokyky. Alle 
on listattu muutama esimerkinomainen varmuuslukuvaatimus ja käyttörajatilan 
raja-arvo (RIL 121-2004): 

• maanvaraisen perustuksen kantokyky 2,0 

• rakennuspohjan alueellinen sortuminen (vaativat kohteet) 1,8 
• rakennuspohjan alueellinen sortuminen (”helpot” kohteet) 1,5 

• maanvaraisen perustuksen sallittu kokonaispainuma, puurakenne 100 mm 
 
Vaikka kokonaisvarmuuslukumenetelmä erotteleekin mitoitustilanteita toisistaan, 
on sen heikkous kuitenkin se, että vaadittava varmuusluku on vakio aina yhdelle 

mitoitustilanteelle riippumatta siitä, kuinka paljon epävarmuutta esimerkiksi kuor-
miin tai maan kestävyyteen liittyy. Eli esimerkiksi luiskan stabiliteettia tarkastelta-
essa vaaditaan tilanteesta toiseen samaa varmuutta, vaikka maan lujuusparamet-

reihin ja kuormitukseen liittyvä epävarmuus vaihtelisi suurestikin. Tätä ongelmaa 
on havainnollistettu kuvissa 3-2 ja 3-3. Kuvassa 3-2 on esitetty rakenteen koko-
naisvarmuuslukuun perustuva mitoitus tilastollisesti. Koska kestävyyden ja kuor-

man epävarmuutta, parametrin tilastollista hajontaa, ei suoranaisesti oteta lasken-
nassa huomioon, on molempien valittujen ominaisarvojen esiintymistodennäköi-
syys yksi. Näin ollen molemmat parametrit esiintyvät mitoitusyhtälössä ”vakioar-

voina” (deterministisiä arvoja). Kuvan 3-2 mitoitustilanteen kokonaisvarmuusluku 
on 2,0, kun kestävyyden ominaisarvo on 1 000 kN ja kuorman ominaisarvo on 
500 kN.   

 

Kuva 3-2. Kuvassa on esitetty kokonaisvarmuuslukumenetelmä ”tilastollisesti”. 

Tarkastellaan seuraavaksi samaa mitoitustilannetta, kun oletetaan, että kuormaan 

ja kestävyyteen liittyy molempiin epävarmuutta. Tätä epävarmuutta voidaan ku-
vata kappaleessa 2 esitetyn mukaisesti tarkasteltavien satunnaismuuttujien ja-
kaumien avulla. Kuvassa 3-3 on esitetty molemmat – sekä kuorma että kestävyys 

– niitä vastaavien todennäköisyysjakaumien avulla. Kumpikin muuttuja oletetaan 
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tässä normaalijakautuneeksi. Kuorman keskiarvoksi oletetaan aiemmin käytetty 

ominaisarvo 500 kN ja keskihajonnaksi 100 kN (COV = 0,2). Vastaavasti kestävyy-
den osalta tarkastellaan kahta tilannetta, joista toisessa oletetaan kestävyyden ar-
voon liittyvän vähän epävarmuutta ja toisessa paljon. Kestävyyden keskiarvona 

molemmissa tilanteissa käytetään arvoa 1 000 kN, mutta keskihajontana pienen 
epävarmuuden osalta 100 kN (COV = 0,1) ja suuren epävarmuuden osalta 300 kN 
(COV = 0,3). 

 

Kuva 3-3. Kuvaajissa on esitetty, kuinka kestävyyden Rk epävarmuus vaikuttaa 
kokonaisvarmuuteen, tai pikemminkin ei vaikuta. 

Koska kokonaisvarmuuslukumenetelmässä ei oteta huomioon kuormiin ja kestä-
vyyteen liittyviä todellisia epävarmuuksia, antaa se molemmissa tarkasteltavissa 

tapauksissa saman kokonaisvarmuuden 2,0 (kuva 3-2), joka olisi riittävä arvo esi-
merkiksi anturan kantokyvyn mitoituksessa (RIL 121-2004). Sen sijaan jos tarkas-
tellaan mitoitustilanteiden murtumistodennäköisyyttä (Pf) eli todennäköisyyttä 
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sille, että kuormitus ylittää kestävyyden, on se täysin eri. Ensimmäisessä tapauk-

sessa, jossa kestävyyteen liittyvä epävarmuus on pientä, on olemassa laskennalli-
sesti 0,02 % mahdollisuus sille, että kuormitus ylittää kestävyyden. Toisessa ta-
pauksessa, jossa kestävyyteen liittyvä epävarmuus on suurta, on vastaava toden-

näköisyys 5,7 %. Vaurioitumisfrekvenssinä lausuttuna ensimmäisessä mitoitusta-
pauksessa rakenne vaurioituisi laskennallisesti yhden kerran viidestä tuhannesta 
(≈ 1 / 5 000) ja toisessa yhden kerran kahdestakymmenestä (≈ 1 / 20). Otta-

matta kantaa siihen, kumpi lasketuista murtumistodennäköisyyksistä on lähem-
pänä käytännössä tavoiteltavaa arvoa, voidaan joka tapauksessa todeta mitoitus-
tilanteiden välisen eron olevan merkittävä. Koska laskettava varmuusluku ei ole 

riippuvainen mitoituksessa esiintyvien parametrien epävarmuudesta, voi perintei-
nen kokonaisvarmuuslukumenetelmä johtaa joissakin tapauksissa alimitoitettuihin 
rakenteisiin. Vastaavalla tavalla kohteissa, joissa rakenteen kestävyys ja kuormat 

tunnetaan suhteellisen tarkasti, voi RIL 121-2004:n mukainen varmuusvaatimus 
johtaa reilusti ylimitoitettuihin rakenteisiin. Kysymys, onko kuvassa 3-3 mitoitettu 
rakenne ali- vai ylimitoitettu riippuu siitä, mikä on tavoiteltava murtumistodennä-

köisyyden arvo. Seuraavassa kappaleessa tarkasteltavan eurokoodin mukaisen 
osavarmuuslukumenetelmän tavoiteluotettavuuden (murtumistodennäköisyyden) 
perusteella molemmat kuvan 3-3 tapauksista olisivat alimitoitettuja.  

Eurokoodin mukainen osavarmuuslukumenetelmä poikkeaa kokonaisvarmuusluku-

menetelmästä siten, että siinä varmuutta voidaan kohdentaa tarkemmin yksittäi-
siin parametreihin käyttämällä niin sanottuja osavarmuuslukuja. Tällöin yksittäisiin 
parametreihin liittyvää epävarmuutta voidaan ottaa paremmin huomioon, jolloin 

myös mitoituksen luotettavuuden tulisi parantua. 

3.3  Rakenteiden luotettavuus eurokoodissa 

Termi luotettavuus esiintyy eurokoodissa kahdella eri ”tasolla”. Yleisellä tasolla eu-
rokoodi määrittelee luotettavuuden siten, että se tarkoittaa rakenteen kykyä toimia 
siltä edellytetyllä tavalla koko sen suunnitellun käyttöiän ajan. Toisin sanoen ra-

kenteella tulee olla riittävä varmuus, sille ei saa muodostua sen toimintaa haittaa-
via muodonmuutoksia ja sen tulee kestää käytössä suunnitellun ajan. Tämä on 
koko eurokoodin perusajatus. Luotettavuuden toinen määritelmä on hieman ka-

peampi, rajoittuen ainoastaan luotettavuusperusteiseen mitoitukseen ja siihen, 
kuinka mitoitukseen liittyviä epävarmuuksia käsitellään johdonmukaisesti mitoituk-
sen edetessä. Tällöin termillä luotettavuus viitataan usein myös luotettavuusindek-
siin β, joka on vaihtoehtoinen tapa ilmaista murtumistodennäköisyyttä (ks. kaava 
3-2). Luotettavuusindeksi tavallaan vastaa luotettavuusperusteisessa mitoituk-
sessa perinteisempien varmuuslukumenetelmien varmuuslukuja tai varmuusmar-

ginaaleja. Seuraavissa kappaleissa käsitelty luotettavuus vastaa tätä jälkimmäistä 
luotettavuuden määritelmää ja sitä, kuinka luotettavuus ilmenee tällä hetkellä käy-
tössä olevassa semitilastollisessa osavarmuuslukumenetelmässä (SFS-EN 
1990:2006).  

3.3.1  Tavoiteluotettavuus eurokoodissa (SFS-EN 1990:2006) 

Luotettavuusperusteisen mitoituksen tavoitteena on, että mitoitettavan rakenteen 
luotettavuusindeksi täyttää suunnitteluohjeistuksessa esitetyn tavoiteluotettavuu-

den βT-arvon kaavan 3-2 mukaisesti (vaihtoehtoisesti rakenteen murtumistoden-
näköisyys Pf on pienempi kuin tavoitemurtumistodennäköisyys Pf,T): 



Väyläviraston julkaisuja 37/2022 18 
 

 

𝛽 ≥ 𝛽𝑇  3-2 

𝑃𝑓 ≤ 𝑃𝑓,𝑇  3-3 

Luotettavuusindeksin ja murtumistodennäköisyyden välinen suhde on kaavan 3-4 
mukainen: 

𝑃𝑓 = 𝛷(−𝛽)  3-4 

jossa ф on standardinormaalijakauman kertymäfunktio.  

Taulukossa 3-1 on esitetty luotettavuusindeksin ja murtumistodennäköisyyden vä-
listä suhdetta. Näiden parametrien välinen suhde on epälineaarinen, jolloin pienikin 
muutos luotettavuusindeksissä voi vaikuttaa merkittävästi rakenteen murtumisto-

dennäköisyyteen.  

Taulukko 3-1. Luotettavuusindeksin β ja murtumistodennäköisyyden Pf välinen 
yhteys. 

Pf 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

β 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20 

 
Eurokoodin mukaisena suositusarvona tavoiteluotettavuudelle käytetään arvoa 
βT = 3,8 50-vuoden tarkastelujaksolle seuraamusluokassa CC2. Tämä perusarvo 

on valittu perustuen eri Euroopan maissa tehtyihin vertailulaskelmiin ja tutkimuk-
siin, joiden tavoitteena on ollut kalibroida osavarmuusluvut siten, että niiden avulla 
saavutetaan keskimääräisesti sama varmuustaso kuin aikaisemmalla mitoituskäy-

tännöllä. Tavoitteena oli lisäksi saavuttaa yhtenäisempi luotettavuustaso eri raken-
teiden välillä kuin mitä aikaisemmalla mitoituskäytännöllä oli saavutettu 
(JRC 2022). Tehdyt vertailulaskelmat ja tutkimukset käsittivät lähinnä talonraken-
nus- ja sillanrakennuskohteita, joten eurokoodissa esitettyjen tavoiteluotettavuu-

den arvojen soveltumiseen geotekniseen mitoitukseen sellaisenaan tulee suhtau-
tua varauksella (ks. esimerkiksi Phoon ja Retief 2016). Lisäksi mainittakoon, että 
eurokoodin suositusarvot koskevat yksittäisten rakenneosien luotettavuuden tar-

kastelua murtorajatilassa, jolloin tavoiteluotettavuuden arvot käyttörajatilan tilan-
teille, kuten paalulaattarakenteiden tai anturoiden painumiselle, ja suuremmille ra-
kennesysteemeille, kuten koko tukiseinärakenteille, tulisi tutkia erikseen. 

Eurokoodin 0 liitteessä C (SFS-EN 1990:2006) on määritetty ohjearvoiset luotetta-
vuusindeksin arvot 1 ja 50 vuoden tarkastelujaksoille eri luotettavuusluokissa RC. 
Luotettavuusluokat riippuvat mitoitustilanteen seuraamusluokista CC, ja niiden 

avulla voidaan säätää tavoiteltua luotettavuustasoa tapauskohtaisesti. Eurokoodin 
0 liitteen C tavoiteluotettavuustasot on esitetty taulukossa 3-2. Lisäksi taulukossa 
3-3 on esitetty tavoiteluotettavuusindeksien arvot murto- ja käyttörajatilassa niin 

ikään 1 ja 50 vuoden tarkastelujaksoille seuraamusluokassa CC2. 
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Taulukko 3-2. Eurokoodi 0:n liitteen C (SFS-EN 1990:2006) mukaiset 
tavoiteluotettavuusindeksien arvot eri luotettavuusluokille ja 1 ja 50 vuoden 
tarkastelujaksoille. 

Luotettavuusluokka 
Minimitavoitearvot luotettavuusindeksille β 

1 vuoden referenssi 50 vuoden referenssi 

RC3 5,2 4,3 

RC2 4,7 3,8 

RC1 4,2 3,3 

Taulukko 3-3. Eurokoodi 0:n liitteen C (SFS-EN 1990:2006) mukaiset 
tavoiteluotettavuusindeksien arvot murto- ja käyttörajatilassa 1 ja 50 vuoden 
tarkastelujaksoille seuraamusluokassa CC2. 

Tarkasteltava rajatila 
Minimitavoitearvot luotettavuusindeksille β 

1 vuoden referenssi 50 vuoden referenssi 

Murtorajatila (ULS) 4,7 3,8 

Käyttörajatila (SLS) 2,9 1,5 

 
Muille kuin 1 tai 50 vuoden tarkastelujaksoille voidaan tapauskohtaisesti määrittää 

tavoiteluotettavuus kaavan 3-5 mukaisesti: 

𝛷(𝛽𝑛) = [𝛷(𝛽1)]
𝑛 3-5 

jossa  

βn on luotettavuusindeksi n vuoden tarkastelujaksolle 

β1 on luotettavuusindeksi 1 vuoden tarkastelujaksolle.  
 
Mikäli luotettavuuslaskennassa käytetään eurokoodissa esitettyjä tavoiteluotetta-

vuusindeksejä referenssiarvoina, liitteessä C on erikseen huomautettu muutama 
asia, jotka koskevat luotettavuuslaskennassa käytettävien satunnaismuuttujien ja-
kaumia. Eurokoodin mukaisiin tavoiteluotettavuuksien arvoihin pyrittäessä suosi-

tellaan, että materiaalin ja kestävyyden todennäköisyysjakaumina käytettäisiin log-
normaalijakaumaa. Tätä suositellaan siksi, että lujuus tai kestävyys ei voi koskaan 
olla negatiivinen. Lisäksi log-normaalijakaumaa tulisi käyttää laskennassa käytet-

tävälle laskentamallille ja sen epävarmuudelle. Rakenteen omalle painolle ja muut-
tuvalle kuormalle suositellaan käytettävän yksinkertaisuuden vuoksi normaalija-
kaumaa, vaikka muuttuvalle kuormalle jokin toinen jakauma voisikin olla tarkoituk-

senmukaisempi. 

Yleisesti ottaen eurokoodissa mainitaan luotettavuudesta seuraavasti:  

”Suunniteltaessa standardin EN 1990 mukaan käyttämällä liitteen A1 ja stan-

dardien EN 1991...EN 1999 mukaisia osavarmuuslukuja katsotaan yleensä 
saavutettavan rakenne, jonka β-arvo on 50 vuoden tarkastelujaksoa käytet-
täessä yli 3,8.”  

Eli mikäli suunnittelussa käytetään eurokoodin mukaista osavarmuuslukumenetel-
mää, pitäisi sillä päästä edellä mainittuun tavoiteluotettavuuden arvoon. Edellä 
oleva ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, sillä osavarmuuslukujen suositusarvoja 

ei ole lähtökohtaisesti määritetty luotettavuusteorian perusteella (ks. luku 3.3.2). 
Tällöin ei voida olla varmoja, saavutetaanko rakenteelle tätä referenssiarvoa.  



Väyläviraston julkaisuja 37/2022 20 
 

 

Täytyy kuitenkin muistaa, että eurokoodin mukaisen mitoituksen täytyy täyttää 

vaadittavien tavoitearvojen lisäksi myös periaate- ja soveltamisäännöissä mainitut 
kohdat sekä kansallisissa mitoitusohjeissa vaaditut asiat (”kirjalliset vaatimukset”). 
Nämä yleensä lisäävät mitoituksen luotettavuutta. Geoteknisessä suunnittelussa 

valitaan esimerkiksi geotekninen luokka, joka asettaa suunnittelulle korkeammat 
vaatimukset sen perusteella, mitä korkeampi luokka valitaan. Geoteknisen luokan 
lisäksi kansallisissa ohjeissa paalujen suunnitteluun ja paalutustyöhön vaikuttaa 

valittava paalutustyöluokka. Vastaavasti kaivantojen suunnitteluun vaikuttaa va-
littu vaativuusluokka (esimerkiksi tarkempi pohjatutkimusohjelma riippuen vaati-
vuusluokasta). Toisin sanoen vaikka rakenteen luotettavuusindeksi voi laskennalli-

sesti olla alle tavoitetason, voi se silti olla turvallinen niin sanotun piilotetun var-
muuden johdosta (ks. luku 3.3.5). 

3.3.2  Osavarmuuslukumenetelmän taustaa (SFS-EN 

1990:2006, SFS-EN 1997-1:2014) 

Eurokoodin valitsema keskeinen mitoitusmenetelmä on mitoituslaskelmiin perus-
tuva osavarmuuslukumenetelmä, joka on periaatteeltaan luotettavuusteoriaan pe-

rustuva mitoitusmenetelmä. Osavarmuuslukumenetelmää kutsutaan myös semiti-
lastolliseksi (semi-probabilistic) mitoitusmenetelmäksi, sillä alun perin menetel-
mässä käytettävät osavarmuusluvut on ollut tarkoitus määrittää luotettavuusteo-

riaperusteisesti. Tällöin eri mitoitustilanteissa vaikuttavien eri parametrien todelli-
set epävarmuudet voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Lisäksi osavarmuusluvut 
voitaisiin sitoa haluttuun luotettavuustasoon (luotettavuusindeksiin), jolloin osa-

varmuuslukumenetelmällä mitoitettujen rakenteiden keskimääräinen murtumisto-
dennäköisyys olisi lähellä haluttua tavoitetasoa. Tämä korjaisi aiemmin esitetyn 
kokonaisvarmuuslukumenetelmää koskevan heikkouden.   

Eurokoodin mukaisten osavarmuuslukujen kalibroinnin on voinut tehdä kahdella 

tavalla: perustuen vanhaan mitoituskäytäntöön tai vaihtoehtoisesti määrittämällä 
osavarmuusluvut luotettavuusteoriaperusteisesti. Käytännössä siis eurokoodissa 
esitetyt osavarmuusluvut ovat suurilta osin kansallisesti päätettäviä arvoja. Geo-

teknisessä suunnittelussa osavarmuuslukujen lisäksi kansallisesti on voinut valita, 
mitä kolmesta eurokoodi 7:n tarjoamasta mitoitustavasta (Design Approach 1–3) 
halutaan soveltaa millekin geotekniselle rakenteelle. Nämä kolme mitoitusmene-

telmää poikkeavat osavarmuuslukujen kohdentamisen osalta. Suomessa, kuten 
monessa muussakin jäsenmaassa, päädyttiin kalibroimaan osavarmuuslukumene-
telmä vastaamaan vanhaa, hyväksi todettua mitoituskäytäntöä. Tällöin mitoitus-

menetelmän valinta ja osavarmuuslukujen kalibrointi tehtiin siten, että uudella osa-
varmuuslukumenetelmällä saavutettaisiin sama varmuustaso kuin vanhalla koko-
naisvarmuuslukumenetelmälläkin. Vaikka tehdyt valinnat mitoitusmenetelmien ja 

osavarmuuslukujen osalta ovat varmasti monelta osin toimivia, ei niitä ole kalib-
roitu vastaamaan mitään tiettyä tavoiteluotettavuuden tasoa, joka on eurokoodin 
perusajatus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakenteiden murtumistoden-

näköisyydessä voi olla suuriakin eroja eikä mitoitettu rakenne saavuta edellisessä 
kappaleessa esitettyä tavoiteluotettavuuden arvoa. Tämä ilmiö todettiin jo aiem-
min kokonaisvarmuuslukumenetelmän osalta kuvasta 3-3.  

3.3.3  Osavarmuuslukumenetelmä 

Eurokoodi perustuu rajatilamitoitukseen, jossa määritelty rajatila tulee tarkastaa 
vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä: 
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• laskelmilla: osavarmuuslukumenetelmä tai muu luotettavuuspe-
rusteinen mitoitus (SFS-EN 1997-1:2014 kohta 2.4) 

• ohjeellisten sääntöjen mukaisella suunnittelulla (SFS-EN 1997-1:2014 
kohta 2.5) 

• kokeellisilla malleilla ja kuormituskokeilla (SFS-EN 1997-1:2014 kohta 2.6) 
• seurantamenetelmällä (SFS-EN 1997-1:2014 kohta 2.7). 

 

Geoteknistä suunnittelua koskevassa eurokoodi 7:ssa (SFS-EN 1997-1:2014) pää-
asialliseksi mitoitusmenetelmäksi on valittu edellä esitetyistä vaihtoehdoista osa-
varmuuslukumenetelmä. Muitakin menetelmiä käytetään, mutta ne ovat harvinai-
sempia. Osavarmuuslukumenetelmässä tarkoituksena on kohdentaa mitoituksessa 

esiintyville parametreille niitä vastaavat osavarmuusluvut ja varmistaa, että ra-
kenne täyttää kaikki eurokoodi 7:ssa määritetyt oleelliset rajatilat. Näitä rajatiloja 
ovat murtorajatila (viisi eri murtorajatilaa, ks. SFS-EN 1997-1:2014) ja käyttöraja-

tila. Osavarmuuslukumenetelmän periaatteellinen mitoitusyhtälö murtorajatilassa 
on esitetty kaavassa 3-6. Vastaavasti yksi mahdollinen käyttörajatilan mitoitusyh-
tälö on esitetty kaavassa 3-7.  

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑  3-6 

𝐸𝑑 ≤ 𝐶𝑑  3-7 

joissa 

Ed on mitoituskuorma tai kuormien vaikutusten mitoitusarvo 
Rd on kestävyyden mitoitusarvo 

Cd on kuormien vaikutusten sallittu arvo.  
 
Yleisempi tapa esittää kaava 3-8 lienee: 

𝑂𝐷𝐹 =
𝑅𝑑

𝐸𝑑
> 1,0 3-8 

jossa ODF (= over-design factor) on niin sanottu ”ylimitoituskerroin”, jonka täytyy 
olla vähintään 1,0.  

Tavoitteena murtorajatilassa on varmistaa, että rakenteelle kohdistuvat osavar-

muusluvuin korotetut kuormien vaikutukset ovat pienemmät kuin rakenteen osa-
varmuusluvuin pienennetty kestävyys (tai maan lujuus). Vastaavasti käyttörajati-
lassa tulee osoittaa, että rakenteen muodonmuutokset jäävät alle sallitun raja-ar-

von. Murtorajatilassa eri parametrien osavarmuusluvut ovat yleensä yli 1,0, kun 
taas käyttörajatilassa parametreille käytetään tyypillisesti niiden ”todellisia arvoja” 
osavarmuuslukujen ollessa yM = yE = 1,0. 

Perusajatuksena osavarmuuslukumenetelmässä on kohdentaa varmuutta sinne, 

missä on epävarmuutta. Mitä suurempi epävarmuus johonkin parametriin on aja-
teltu liittyvän, sitä suurempi tuon parametrin osavarmuusluvun tulee olla. Esimer-
kiksi maan tilavuuspaino tiedetään yleensä riittävän tarkasti, jolloin maan tilavuus-

painon osavarmuuslukuna käytetään yy = 1,0. Sen sijaan suljetun leikkauslujuuden 
määrittämiseen liittyy paljon epävarmuutta, jolloin sen osavarmuuslukuna käyte-
tään suurempaa arvoa, ycu = 1,4 (Liikennevirasto 2017). Vastaavasti kuormitusten 

osalta rakenteiden omapainot voidaan määrittää yleensä paljon tarkemmin kuin 
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rakenteelle kohdistuvien muuttuvien kuormien arvot, jolloin omien painojen osa-

varmuusluku (yG = 1,25) on yleensä pienempi kuin muuttuvien kuormien osavar-
muusluku (yQ = 1,35…1,50) (kuormayhdistely 6.10b, NCCI 1 taulukko G.5).  

Osavarmuusluvut tulee kohdentaa parametrien ominaisarvoihin. Ominaisarvon voi 

valita joko tarkasteltavaan rajatilaan vaikuttavan arvon varovaisena arvona tai 
vaihtoehtoisesti tilastollista menetelmää käyttäen (ks. luku 3.3.4). Näistä ensim-
mäiseksi mainittu ominaisarvon määritystapa on yleisempi. Eurokoodin mukaisen 

osavarmuuslukumenetelmän luotettavuus perustuu osittain ominaisarvon valin-
taan, ja sen avulla voidaan ikään kuin säätää mitoitettavan rakenteen varmuusta-
soa.  

Valitsemalla parametrien ominaisarvot varovaisina arvoina (tai tilastollisesti) sekä 
kohdentamalla osavarmuusluvut suoraan niihin parametreihin, missä on epävar-
muutta, voidaan todeta, että osavarmuuslukumenetelmällä voidaan ottaa eri pa-

rametreihin liittyvät erisuuret epävarmuudet paremmin huomioon kuin esimerkiksi 
aiemmin käytetyssä kokonaisvarmuuslukumenetelmässä. Edelleen tämän voidaan 
olettaa parantavan mitoituksen luotettavuutta. Mutta myös osavarmuuslukumene-

telmään liittyy sama periaatteellinen heikkous kuin kokonaisvarmuuslukumenetel-
mään: eri mitoitustapauksissa käytetään samoja osavarmuuslukuja samoille para-
metreille riippumatta siitä, mikä on kyseiseen parametriin liittyvä todellinen epä-
varmuus. Toki tällä hetkellä käytettävät osavarmuusluvut on kalibroitu siten (ks. 

luku 3.3.2), että ne todennäköisesti ovat keskimäärin riittävät kattamaan paramet-
reihin liittyvät epävarmuudet eri mitoitustilanteissa, mutta tämä ei aina pidä paik-
kaansa. Esimerkiksi suljettuun leikkauslujuuteen liittyvän epävarmuuden suuruu-

den on todettu olevan riippuvainen siitä, millä pohjatutkimusmenetelmällä se on 
määritetty (Länsivaara ym. 2022). Lisäksi on todettu, että nykyinen suljetun leik-
kauslujuuden osavarmuusluku (1,4–1,5, Liikennevirasto 2017 ja SFS-EN 1997-

1:2014) ei useinkaan pysty ottamaan huomioon tätä epävarmuutta, johtaen esi-
merkiksi penkereiden ja maaluiskien tapauksessa murtumistodennäköisyyden kan-
nalta epäedulliseen mitoitustilanteeseen (Knuuti ja Länsivaara 2019a).  

Kuvissa 3-4 ja 3-5 on esitetty sama esimerkki kuin aiemmin kokonaisvarmuusluku-
menetelmän yhteydessä, jossa kuorman ominaisarvo on 500 kN ja kestävyyden 
ominaisarvo on 1 000 kN. Ominaisarvot vastaavat nyt parametrien keskiarvoja, 

joiden oletetaan vastaavan tarkasteltavaan rajatilaan vaikuttavien arvojen varovai-
sia arvoja. Jälleen sekä kuorma että kestävyys ovat deterministisiä arvoja, eikä 
niihin liittyvää hajontaa käytännössä mallinneta todennäköisyysjakaumien avulla. 

Kaavan 3-5 mukaisesti kuvaan 3-4 on laskettu mitoitettavan rakenteen ylivarmuus-
kerroin (ODF), joka on riittävä (yli 1,0). Tässä tapauksessa kuorman osavarmuus-
lukuna on käytetty yQ = 1,25 (liikennekuorman ovl, Liikennevirasto 2017) ja kes-

tävyyden osavarmuuslukuna yRe = 1,55. 
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Kuva 3-4. Kuvassa on esitetty osavarmuuslukumenetelmä ”tilastollisesti”.   

Kuvassa 3-5 on esitetty sama mitoitustilanne, mutta nyt kestävyyteen liittyvää epä-
varmuutta on varioitu siten, että toisessa mitoitustilanteessa kestävyyden variaa-
tiokerroin on COV = 0,1 (pieni epävarmuus) ja toisessa COV = 0,3 (suuri epävar-

muus). Lisäksi kuvassa 3-6 on esitetty mitoitustilanne, jossa sekä kuormien että 
kestävyyden epävarmuuden oletetaan olevan pientä (COV = 0,1). Osavarmuuslu-
kumenetelmällä mitoitettuna kaikissa mitoitustilanteissa lopputulokseksi saadaan 

sama ylimitoituskerroin, ODF > 1,0, joka on riittävä arvo. Sen sijaan murtumisto-
dennäköisyyksien arvot poikkeavat jälleen huomattavasti toisistaan:  

Mitoitustilanne 1: 0,02 %, kun kestävyyden epävarmuus on suhteellisen pieni 

Mitoitustilanne 2: 5,7 %, kun kestävyyden epävarmuus on suhteellisen suuri 
Mitoitustilanne 3: 0,0004 %, kun sekä kuorman että kestävyyden epävarmuus on 

suhteellisen pieni. 
 

Käytännössä osavarmuuslukumenetelmä ei ota kantaa mitoitettavan rakenteen 
murtumistodennäköisyyteen. Käytettäessä samoja osavarmuuslukuja mitoitusti-
lanteesta toiseen saavutetaan mitoitettaville rakenteille varmasti keskimääräisesti 

riittävä varmuus (luotettavuus), mutta joissain tapauksissa päädytään ali- tai yli-
mitoittamaan rakenne (kuva 3-5, alempi kuvaaja ja kuva 3-6). Osavarmuusluku-
menetelmä toimii kuitenkin jossain määrin paremmin kuin kokonaisvarmuusluku-

menetelmä, koska siinä eri parametreille voidaan kohdentaa eri suuri osavarmuus-
luku. Esimerkiksi kuvan 3-6 kestävyyden arvolle voisi kohdentaa pienemmän osa-
varmuusluvun kuin sille on nyt kohdennettu. Vastaavasti kuvan 3-5 alemmassa 

tapauksessa kestävyyden osavarmuusluvun tulisi olla suurempi kuin nyt käytetyn.  



Väyläviraston julkaisuja 37/2022 24 
 

 

 

Kuva 3-5. Kuvaajissa on esitetty osavarmuuslukumitoitus kahdessa eri 
tilanteessa, jotka poikkeavat rakenteen kestävyyteen liittyvän epävarmuuden 
osalta. 
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Kuva 3-6. Kuvassa on havainnollistettu mahdollista rakenteen ylimitoittamista 
tilanteessa, jossa kuorman ja kestävyyden arvo tunnetaan suhteellisen tarkasti. 

3.3.4  Ominaisarvo osavarmuuslukumenetelmässä 

Mitoitusparametrin ominaisarvon valinta ja määrittäminen ovat moniulotteisia asi-
oita. Ominaisarvon valintaan vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät: 

• parametrin, jolle ominaisarvoa haetaan, tyyppi ja luonne (lujuus- vai pai-
numaparametri, korrelaatiot parametrien välillä yms.) 

• lähtötietojen määrä ja laatu 
• tehtyjen tutkimusten ja mittausten määrä ja laatu 

• mitä rajatilaa tarkastellaan 

• miten tarkasteltava parametri vaikuttaa rakenteen oletettuun käyttäytymi-
seen tarkasteltavassa rajatilassa (+ muissa mahdollisissa rajatiloissa) 

• kansainväliset ja kansalliset ohjeet ominaisarvon määritykseen 

• aiempi kokemus sekä kansallisella että suunnittelijan henkilökohtaisella 
tasolla  

• herkkyystarkastelu. 
 
Eurokoodi 7 (SFS-EN 1997-1:2014) määrittelee maaparametrin (geoteknisen pa-
rametrin) seuraavasti:  

”(2)P Geoteknisen parametrin ominaisarvo tulee valita rajatilan esiintymiseen 
vaikuttavan arvon varovaisena arviona.” 

Näin ollen käyttämällä varovaista arviota pyritään huomioimaan maaparametrin 

määrittämiseen liittyvät epävarmuudet (katso luku 4), kuten esimerkiksi luonnolli-
nen vaihtelu, mittausepävarmuus sekä tilastollinen epävarmuus, joka aiheutuu 
pohjatutkimusten vähäisestä määrästä. 

Lisäksi eurokoodi 7 toteaa, että ominaisarvo on yleensä varovainen arvio maapa-
rametrin keskiarvosta:  
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”(7) Geoteknisen rakenteen toimintaa rajatilassa määräävän maavyöhykkeen 

laajuus on tavallisesti paljon suurempi kuin koekappale tai in situ -kokeessa 
vaikutuksen alaisena oleva maavyöhyke. Määräävä parametri on siten usein 
suuren maapinnan tai -tilavuuden alueelta saatu keskiarvo. Ominaisarvo on 

varovainen arvio tästä keskiarvosta.” 

Ominaisarvo voidaan määrittää joko subjektiivisesti tai tilastollisia menetelmiä hyö-
dyntäen. Eurokoodi 7 tarkentaa tilastollisten menetelmien käytöstä seuraavasti: 

”(11) Jos käytetään tilastollisia menetelmiä, ominaisarvo johdetaan siten, 
että tarkasteltavan rajatilan esiintymistä määräävän epäedullisemman arvon 
laskettu todennäköisyys ei ole yli 5 %. 

HUOM. Tältä osin varovainen arvio keskiarvosta on geoteknisten parametrien 
arvojen rajoitetun joukon keskiarvon valinta 95 %:n luotettavuustasolla; pai-
kallismurtumaa tarkasteltaessa varovainen arvio ala-arvosta on 5 % fraktiili.” 

Tarkastellaan tapausta, jossa ominaisarvo on varovainen arvio keskiarvosta. Olet-
tamana on, että maaparametrin todellista keskiarvoa (eli ns. populaation keskiar-
voa μ) ei voida koskaan varmuudella tietää, koska pohjatutkimukset kattavat vain 

muutamia maa-alkioita tarkasteltavasta maavyöhykkeestä. Tekemällä n mittausta 
voidaan laskea niille otoskeskiarvo �̅�. Mutta tilastollisesta epävarmuudesta teke-

mällä uudestaan n mittausta esimerkiksi aiempien mittausten vierestä laskettu 
otoskeskiarvo todennäköisesti hieman poikkeaa aiemmin saadusta. Näitä kaikkia 

otoskeskiarvoja voidaan mallintaa keskiarvon jakauman avulla: mitä suurempi n, 
sitä kapeampi tämä keskiarvon jakauma on suhteessa maaparametrin ”pistearvon” 
jakaumaan verrattuna. Alla olevassa kuvassa on esimerkki keskiarvon jakaumasta, 

kun havaintoja on n = 4. Keskiarvon �̅� jakauman keskiarvo on sama kuin x:n ja-

kaumalla (”pistejakaumalla”), mutta keskihajonta on pienempi, 𝜎�̅� = 𝜎𝑋  / √𝑛 
(katso luku 4.4.1 ).  

 

Kuva 3-7. Maaparametrin jakaumat ja ominaisarvot. 

Yllä olevassa kuvassa 3-7 on oletettu, että maaparametrin pieni arvo on epäedul-

linen (kuten olisi esimerkiksi suljetun leikkauslujuuden tapauksessa). Mikäli voi-
daan olettaa, että maaparametrin keskihajonta σX (tai COVX) on tunnettu, ominai-
sarvo on käytännössä tämän keskiarvojakauman 5 % fraktiili. Mukaillen 95 %:n 

luotettavuustason määritelmää, ominaisarvo voidaan tällöin määrittää kaavalla 
3-9:  
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𝑋𝑘 = 𝑋𝑚𝑒𝑎𝑛 − 1,645
𝜎𝑋

√𝑛
= 𝑋𝑚𝑒𝑎𝑛(1 − 1,645

𝐶𝑂𝑉𝑋

√𝑛
)   3-9 

missä  

Xmean on maaparametrin keskiarvo (ja 𝜎𝑋  / √𝑛 on yhtä kuin keskiarvon jakauman 

keskihajonta). Tällöin 95 % todennäköisyydellä maaparametrin todellinen kes-
kiarvo on yhtä suuri tai suurempi kuin ominaisarvo Xk.  

Luku 1,645 pohjautuu normaalijakaumaan ja saadaan laskettua esimerkiksi Excelin 

kaavalla NORM.S.INV(probability = 0,95). Mikäli maaparametrin keskihajontaa ei 
tunneta, käytetään Studentin t-jakaumaa normaalijakauman sijasta. Studentin t-
jakauma on verrattain leveämpi, koska populaation keskihajontaa ei tunneta, jol-

loin keskiarvoon liittyvä tilastollinen epävarmuus on suurempi. Käytännössä tämä 
näkyy siinä, että tilastollinen kerroin on suurempi kuin yllä esitetty 1,645.  

Eurokoodi perustelee tilastollista ominaisarvon valintaa sillä, että valitsemalla omi-

naisarvon joko parametrin keskiarvojakauman 5 % alafraktiilista tai yläfraktiilista 
parannetaan mitoituksen luotettavuutta. Tämä varmasti pitää monessa mitoitusti-
lanteessa paikkansa, mutta ei aina. Varsinkin geoteknisessä suunnittelussa, jossa 

maamateriaaliin liittyvä epävarmuus voi olla verrattain suurta, ei esimerkiksi maan 
lujuusparametrin ominaisarvon määrittäminen tilastollisesti juurikaan lisää mitoi-
tuksen varmuutta (luotettavuutta).  

Kuvassa 3-9 on esitetty stabiliteettilaskenta savimaahan kaivetulle maaluiskalle. 
Stabiliteettilaskenta on tehty kolmelle eri tapaukselle, joissa saven suljettuun leik-
kauslujuuteen liittyvää epävarmuutta on varioitu (COVsu = 0,1…0,3). Jokaisessa 

mitoitustilanteessa on oletettu, että suljetun leikkauslujuuden ominaisarvo on mää-
ritetty tilastollisesti perustuen 10 siipikairaustulokseen. Suljetun leikkauslujuuden 
keskiarvon on jokaisessa mitoitustilanteessa oletettu olevan sama 25.2 kPa, hajon-

nan vaihdellessa variaatiokertoimen mukaisesti. Osavarmuuslukumenetelmässä 
suljetun leikkauslujuuden ominaisarvot on määritetty tilastollisesti kaavan 3-9 mu-
kaisesti parametrin keskiarvojakauman 5 % alafraktiilista. Tällöin ominaisarvoiksi 
saadaan laskettua kuvassa 3-8 nähtävät arvot: 23,7 kPa, 22,4 kPa ja 21,1 kPa 

variaatiokertoimien COV = 0,1;0,2;0,3 mukaisesti. Lisäksi kuvaan 3-8 on laskettu 
suljetun leikkauslujuuden ominaisarvot, mikäli ne laskettaisiin koko parametrin pis-
tejakauman 5 % alafraktiilista. Tällöin ominaisarvot olisivat paljon pienemmät ja 

ottaisivat epävarmuutta paremmin huomioon. Käytännössä mitoitukseen valittava 
ominaisarvo olisi jotain näiden kahden ominaisarvon väliltä. 

Kuvan 3-9 stabiliteettilaskennan lopputuloksena nähdään, että riippumatta suljet-

tuun leikkauslujuuteen liittyvästä epävarmuudesta sekä kokonaisvarmuuslukume-
netelmä että osavarmuuslukumenetelmä antavat hyväksyttävän mitoitustuloksen 
(F > 1,5 ja ODF > 1,0). Sen sijaan jos tarkastellaan maaluiskan murtumistoden-

näköisyyttä, ovat erot huomattavia. Esimerkin perusteella nähdään, että eurokoo-
din mukainen lujuuden ominaisarvon tilastollinen määrittäminen ei juurikaan lisää 
mitoituksen varmuutta (tai luotettavuutta), kun se määritetään parametrin lujuu-

den keskiarvojakaumasta. Esimerkin yhteenvetona voidaan todeta, että ominaisar-
von tilastollinen määrittäminen ei välttämättä lisää mitoituksen luotettavuutta siinä 
suhteessa, kun sen ajatellaan lisäävän. Toki tämä on aina tapauskohtaista. 
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Kuva 3-8. Suljetun leikkauslujuuden ominaisarvo määritetään eurokoodin (SFS-
EN 1997-1:2014) mukaisesti parametrin keskiarvojakauman 5 % alafraktiilista 
(95 % luotettavuustaso). 
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Kuva 3-9. Ominaisarvon tilastollisella määrittämisellä ei välttämättä paranneta 
mitoituksen luotettavuutta siten kuin ajatellaan. Osavarmuuslukumitoituksessa 
ominaisarvon määrittämisessä käytetään hajontana COVsu/sqrt(10). Kuva: Mika 
Knuuti. 

Lisäksi on syytä korostaa, että luotettavuusanalyysissä ei käytetä ominaisarvoa. 
Sitä vastoin käytetään maaparametrin koko jakaumaa (eli tiheysfunktiota). Tämä 

jakauma voi olla ominaisarvon taustalla oleva keskiarvon jakauma (katso 3-7), mi-
käli maaparametri keskiarvoistuu täysin. Kun koko jakauma huomioidaan, analyy-
sin ei tarvitse rajoittua yksittäiseen ominaisarvoon.  

3.3.5  ”Piilotettu” varmuus 

Aiemmin esitetyistä esimerkeistä voitiin todeta, että mitoituksen luotettavuus voi 
laskea merkittävästi ja murtumistodennäköisyys kasvaa, mikäli esimerkiksi maan 

kestävyyteen liittyvä epävarmuus kasvaa. Vastaavasti osavarmuuslukumenetel-
mällä tai kokonaisvarmuuslukumenetelmällä saavutettavaan mitoitustulokseen 
maan kestävyyteen liittyvällä epävarmuudella ei tässä tapauksessa ollut juurikaan 
vaikutusta (riippuu osittain siitä, miten ominaisarvo määritetään ks. luku 3.3.4). 

Mikäli mitoitustuloksia verrattaisiin suoraan keskenään, voisivat varmuuslukume-
netelmillä mitoitetut rakenteet näyttää huolestuttavilta niiden murtumistodennä-
köisyytensä kannalta. Loogisesti ajatellen lasketun teoreettisen murtumistodennä-

köisyyden pitäisi vastata edes jossain määrin lukumäärällisesti käytännössä tavat-
tuja rakenteiden vaurioitumisia. Suomessakin on varmasti mitoitettu jo sen verran 
monta geoteknistä rakennetta (esimerkiksi maanvaraista anturaa), että teoreetti-

sen murtumistodennäköisyyden pitäisi olla jo realisoitunut vaurion merkeissä. Miksi 
siis emme tapaa esimerkiksi useampia vaurioituneita rakennuksia, joiden vauriot 
johtuvat jostain muusta kuin ihmistekijästä (selkeä suunnitteluvirhe, rakennusvirhe 

yms.)? Ainakin osittainen syy tähän löytyy niin sanotusta piilotetusta varmuudesta. 
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Piilotettu varmuus tarkoittaa sellaista suunnitteluun liittyvää rakenteellista var-

muutta, joka tulee mitoituslaskelmiin tiedostettuna tai tiedostamattomana. Näistä 
tiedostamatonta varmuutta, tai oikeammin sanottuna suunnittelijalle näkymätöntä 
varmuutta, voi tulla esimerkiksi siitä, että osavarmuusluvut on kalibroitu vertailu-

laskelmin käyttämällä tiettyjä konservatiivisia laskentamalleja. Tällöin jos esimer-
kiksi suunnittelija haluaa käyttää kehittyneempiä FEM-malleja tavanomaisten las-
kentamallien sijaan saavuttaakseen suuremman ja tarkemman kantokestävyyden 

arvon, hän ei tiedä, että epätarkemman ja yksinkertaisen mallin virhe on jo nivottu 
mukaan kestävyyden osavarmuuslukuun. Vastaavasti tiedostettua varmuutta tulee 
mitoituksessa tehdyistä konservatiivisista valinnoista esimerkiksi rakenteen dimen-

sioiden tai materiaalin lujuuden mallinnuksen suhteen. Voi myös olla, että tätä 
varmuutta ei aina esiinny, joten siihen luottaminen ei ole kannattavaa. 

Yleisesti ottaen geoteknisessä suunnittelussa tehtävät valinnat ovat usein konser-

vatiivisia, eli rakenteet mitoitetaan niin sanotusti varmalle puolelle. Tällöin samalla 
lisätään varmuutta laskelmiin. Alla on esitetty muutamia esimerkkejä piilotetusta 
varmuudesta: 

• Laskentamallit ovat yksinkertaistuksia todellisista tilanteista. Esimerkiksi 
penkereitä mitoitettaessa laskentamalli käsittelee mitoituskuormia staatti-
sina kuormina. Lisäksi kuormien osalta esimerkiksi liikennekuorman mitoi-

tusarvot eivät vastaa todellisten kuormien vaikutuksia. 

• Koko rakenne mitoitetaan ns. vaarallisimman poikkileikkauksen/rakenne-
osan mukaisesti. Esimerkiksi pitkissä tie- ja ratapenkereissä suunnitelmat 
tehdään poikkileikkauskohtaisesti ja näiden poikkileikkausten välissä käy-
tetään samaa pengerprofiilia ja mahdollista pohjanvahvistusta. 

• Käyttörajatila/onnettomuusrajatila on murtorajatilaa määräävämpi mitoi-
tuksen kannalta. Esimerkiksi tukiseinän ankkuri täytyy mitoittaa jatkuvaa 
sortumaa vasten siten, että se kestää tilanteessa, jossa viereinen ankkuri 

pettää. Lisäksi tukiseinän rakenteita suunniteltaessa seinän sallittu siir-
tymä voi ohjata rakenneratkaisuja. Näissä tilanteissa varmuusero esimer-
kiksi murtorajatilan ja käyttörajatilan välillä voi olla huomattava. 

• Kuormien konservatiivisuus. Esimerkiksi vedenpaine tukiseinän takana tu-
lee olettaa tukiseinän yläpään tasolle (Liikennevirasto 2017). 

• Rakenteiden dimensioiden ”pyöristys ylöspäin”, jotta pysytään varmasti 
suunnitelluissa dimensioissa. Vastaavasti esimerkiksi ylikaivuusyvyyden 
rajoittaminen kaivannon pohjalla, vaikka ylikaivuu olisi huomioitu mitoi-

tuksessa. 

• Käytännön valinnat rakentamisessa. Esimerkiksi ponttiprofiiliksi voi valikoi-
tua se, mikä löytyy urakoitsijan varastosta, vaikka kyseinen ponttiprofiili 
voikin olla ylimitoitettu suunnitelmiin nähden. Toki tämä ei ole suunnitte-
luun piilotettua varmuutta mutta voi joka tapauksessa lisätä lopullisen ra-

kenteen varmuutta. 
• Rakenteiden laadunvarmistus. Esimerkiksi tukiseinän ankkurit tulee koe-

vetää (SFS-EN 1997-1:2014, SFS-EN 1537:2013 ja SFS-EN-ISO 22477-

5:2018), paaluille tulee tehdä minimimäärä kantavuusmittauksia (RIL 
254-2016) tai syvästabilointipilarien lujittaminen varmistetaan valvonta-
kairauksilla (Liikennevirasto 2018). 

 
On syytä muistaa, että suunnitteluun voi liittyä myös piilotettua ”alivarmuutta”, 
esimerkiksi jos ei tunnisteta mitoittavinta tilannetta (poikkileikkaus, työvaihe tms.) 

tai jos ei tiedetä, että jokin materiaali muuttuukin sitkeästä hauraaksi tietyissä olo-
suhteissa. 
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Vastauksena aiemmin esitettyyn kysymykseen siitä, miksi laskennalliset murtumis-

todennäköisyydet eivät realisoidu käytännössä, voidaan syy löytää ainakin osittain 
piilotetusta varmuudesta. Tämän lisäksi on syytä tiedostaa, että laskettu murtu-
mistodennäköisyys on yhtä tarkka kuin sen määrittämiseen käytetyt menetelmät. 

Siinä missä perinteisessä varmuuslukumitoituksessakin, myös luotettavuusperus-
teisessa mitoituksessa murtumistodennäköisyyden laskemiseksi tarvitsee tehdä 
oletuksia esimerkiksi rakenteen murtumistavan, laskentamallin ja mitoitusparamet-

rien tilastollisten jakaumien suhteen. Näin ollen laskettu murtumistodennäköisyys 
vastaa aina laskentahetken tiedon valossa tehtyä suunnittelua. Esimerkiksi penke-
reen stabiliteetin alustavassa tarkastelussa ei ole vielä välttämättä tehty yhtään 

pohjatutkimusta, jolloin murtumistodennäköisyyskin on suuri. Kun myöhemmin 
tehdään pohjatutkimuksia, voi rakenteen murtumistodennäköisyys ”päivittyä” ai-
van toisenlaiseen arvoon. 

3.4  Luotettavuusperusteinen mitoitus 

Luotettavuusperusteinen mitoitus, tässä tapauksessa muu kuin osavarmuusluku-
menetelmä, on yksi eurokoodin (SFS-EN 1990:2006) mahdollistamista mitoitusta-

voista. Luotettavuusperusteisen mitoituksen tarkoituksena on saavuttaa mitoitet-
tavalle rakenteelle tietty luotettavuusindeksin tai murtumistodennäköisyyden arvo 
ja verrata sitä mitoitusohjeessa esitettyyn tavoitearvoon (kaavat 3-2 ja 3-3). Täl-

löin mitoitettaville rakenteille saavutetaan mitoitustilanteesta riippumatta tasainen 
murtumistodennäköisyyden arvo. Luotettavuusperusteisessa mitoituksessa ei 
oteta kantaa rakenteen varmuuteen varmuuden perinteisessä tarkoituksessa. 

Kuvassa 3-10 on esitetty aiemmin kuvissa 3-2 ja 3-4 esiintynyt mitoitusesimerkki. 
Toisin kuin perinteisemmissä varmuuslukumenetelmissä, luotettavuusperustei-
sessa mitoituksessa mitoitusparametrit, tässä tapauksessa kestävyys R ja kuorma 

E, esitetään niiden todennäköisyysjakaumien avulla. Toisin sanoen parametrit R ja 
Q ovat satunnaismuuttujia, joilla on vähintään jokin keskiarvo μ ja keskihajonta .  

Jos mitoitustilanne esitetään tässä yksinkertaisen luotettavuuslaskentamenetel-
män avulla (FOSM, johon palataan luvussa 6), saadaan mitoitettaville tilanteille 

muodostettua kuvan 3-10 mukaiset marginaalifunktiot M = R – Q (ns. varmuus-
marginaali). Nyt koska mitoitusparametrit R ja Q ovat satunnaismuuttujia, on myös 
marginaalifunktio M satunnaismuuttuja. Mitoitustuloksena voidaan kuvasta 3-10 

määrittää molempien mitoitustilanteiden murtumistodennäköisyydet eli todennä-
köisyys sille, että M < 0. Käytännössä murtumistodennäköisyyden saa määritettyä 
integroimalla marginaalifunktion M todennäköisyysjakauman osan, joka jää y-ak-

selin vasemmalle puolelle (missä M < 0). Tässä tapauksessa mitoitustulokset ovat: 

Mitoitustilanne 1: Pf1 = 0,002 % (β1 = 3,53), kun kestävyyteen liittyvä epävar-
muus on suhteellisen pientä (COVR = 0,1) 

Mitoitustilanne 2: Pf2 = 5,7 % (β2 = 1,58), kun kestävyyteen liittyvä epävar-
muus on suhteellisen suurta (COVR = 0,3) 

Mikäli marginaalifunktio on normaalijakautunut (varsin yleinen olettamus, mutta ei 

aina), kuten tässä tapauksessa, voidaan luotettavuusindeksin arvo määrittää yhtä-
löllä:  

𝛽 =
𝜇

𝜎
  3-10 

jossa  
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β on luotettavuusindeksi 

μ on marginaalifunktion keskiarvo 
 on marginaalifunktion keskihajonta.  

 
Käytännössä luotettavuusindeksi β kuvaa siis sitä, kuinka monen keskihajonnan 

päässä tarkasteltavan marginaalifunktion keskiarvo on rajatilasta, missä rakentee-
seen kohdistuvat kuormat ovat suuremmat kuin rakenteen kestävyys. Mitä suu-
rempi on luotettavuusindeksin arvo, sitä pienempi on murtumistodennäköisyyden 

arvo ja sitä ”oikeammalla” marginaalifunktion jakauma sijaitsee.  

 

Kuva 3-10. Luotettavuusperusteisen mitoituksen perusideana on varmistaa 
mitoitettavalle rakenteelle riittävän pieni murtumistodennäköisyys Pf eli riittävän 
suuri luotettavuusindeksi β. 

Kuvassa 3-11 on esitetty vielä tarkemmin kokonaisvarmuuslukumenetelmän ja luo-
tettavuusperusteisen mitoituksen välistä eroa. Ylemmässä kuvassa kokonaisvar-

muus on molemmissa mitoitustilanteissa sama F = 2,0, joka on riittävä arvo (RIL 
121-2004). Sen sijaan murtumistodennäköisyys on eri. Mikäli molemmille mitoitus-
tilanteille vaaditaan samaa murtumistodennäköisyyttä, pitää varmuuslukuvaati-

muksen olla F = 3,2 mitoitustilanteelle, jossa kestävyyteen liittyvä epävarmuus on 
suurta. 
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Kuva 3-11. Kuvassa on esitetty kokonaisvarmuuslukumenetelmän ja 
luotettavuusperusteisen mitoituksen ero. Kuvassa mitoitettavalta rakenteelta on 
vaadittu samaa murtumistodennäköisyyttä, jolloin varmuuslukuvaatimus on eri 
tilanteessa, jossa rakenteen kestävyyteen liittyy suurempi epävarmuus. 
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4 Geoteknisen parametrin määrittämiseen 
liittyvät epävarmuudet 

4.1  Epävarmuuksien määritys 

Kun maaparametri (geotekninen parametri) määritetään kenttä- tai laboratorioko-
kein, siihen vaikuttavat lukuisat epävarmuuden lähteet (Kuva 4-1). Maan ominai-

suuksien luonnollinen vaihtelu näyttäytyy mittaustulosten hajontana verrattain 
homogeenisen maakerroksen sisällä. Mittaustulosten hajontaa voi lisätä myös mit-
tausepävarmuus, kuten esimerkiksi satunnaiset mittausvirheet. Koska pohjatut-

kimuksia tehdään vain rajallinen määrä, maaparametrin keskiarvon ja hajontalu-
kujen määritykseen liittyy aina tilastollista epävarmuutta. Tätä tilastollista epä-
varmuutta voidaan pienentää tekemällä lisää pohjatutkimuksia. Toisinaan maapa-

rametri määritetään empiirisellä korrelaatiolla eli esimerkiksi epäsuorasti kairaus-
vastuksesta. Tällöin maaparametrin epävarmuutta lisää empiiriseen korrelaatioon 
liittyvä muunnosepävarmuus.  

 

Kuva 4-1. Maaparametrin määritykseen vaikuttavat epävarmuuden lähteet 
(muokattu, Löfman 2022). 

Epävarmuuteen voi liittyä sekä systemaattisia virheitä (”bias”) että satunnaisia vir-

heitä. Esimerkiksi suljetun leikkauslujuuden tapauksessa systemaattinen mittaus-
virhe voisi olla liian alhaisen lujuuden mittaus syvissä siipikairauksissa, mikä ai-
heuttaisi suljetun leikkauslujuuden keskiarvon systemaattisen aliarvioimisen kysei-

sessä savikerroksessa. Satunnaisia virheitä sen sijaan voi aiheutua mittauslaitetek-
nisistä syistä tai satunnaisista inhimillisistä virheistä. Luotettavuusperusteisessa 
mitoituksessa systemaattinen virhe (mikäli tunnettu) voidaan ottaa huomioon kor-

jaamalla maaparametrin keskiarvo, kun taas satunnaiset virheet huomioidaan 
maaparametrin hajontaluvun määrityksessä (COV tai keskihajonta SD).  

Maaparametrin määritykseen liittyvä kokonaisepävarmuus (kun tarkastelun 
kohteena on keskiarvoistunut maaparametri) on erinäisten epävarmuuksien 

summa:  
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𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 ≈ √Γ
2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2   

4-1 

missä  

COVinh on luonnollinen vaihtelu 
COVstat on tilastollinen epävarmuus 
COVmeas on mittausepävarmuus 

COVtrans on muunnosepävarmuus.  

Varianssin vähenemiskerroin Γ2 (= 0…1) on parametri, jolla huomioidaan keskiar-
voistumisen vaikutus luonnolliseen vaihteluun: täydellinen keskiarvoistuminen (Γ2 

= 0) johtaa siihen, että luonnollisesta vaihtelusta jää jäljelle vain keskiarvoon liit-
tyvä tilastollinen epävarmuus COVstat. Keskiarvoistumista käsitellään seikkaperäi-
semmin luvussa 4.3 . 

Maaparametrin kokonaisepävarmuuden COVtot määritys voidaan tehdä yksinker-
taistettua menettelyä käyttäen (luku 4.7.2 ). Tarkempi kokonaisepävarmuuden 
määritys koostuu seuraavista vaiheista: 

1. Kootaan kohteessa tehdyt pohjatutkimukset (joiden avulla maaparametri 

määritetään). 
2. Jos havaintoja per maakerros on n ≥ 10, luonnollisen vaihtelun COVinh voi 

arvioida datan avulla (luku 4.2.2 ). Jos havaintoja on liian vähän, COVinh 

valitaan kirjallisuuden avulla (luku 4.2.4 ). 
3. Arvioidaan Γ2:n suuruus tarkasteltavan rajatilan ja maalajille tyypillisen 

korrelaatiopituuden δv avulla (luku 4.3 ). Alustavissa tarkasteluissa voi-

daan konservatiivisesti olettaa, että Γ2 = 1 (ei keskiarvoistumisvaiku-
tusta). 

4. Määritetään tilastollisen epävarmuuden COVstat suuruus keskiarvon ta-

pauksessa havaintojen lukumäärän avulla (luku 4.4.1 ). 
5. Valitaan COVmeas kirjallisuuden avulla (luku 4.5 ). 
6. Jos maaparametri arvioidaan epäsuorasti korrelaation avulla, muun-

nosepävarmuus COVtrans arvioidaan joko kirjallisuuden tai tietokannan 
avulla (luku 4.6 ) (muutoin COVtrans = 0). 

 

Luvussa 4.7.1  on käsitelty seikkaperäisemmin COVtot:n laskentaa. Mitä keskei-
sempi maaparametri on kyseessä, sitä tarkemmin epävarmuudet kannattaa mää-
rittää. Toissijaisille maaparametreille on järkevää käyttää nopeampaa määritysta-

paa. Etenkin alustavissa laskelmissa voidaan yleensä olettaa, että COVtot ≈ COVinh, 
missä COVinh on valittu kirjallisuuden avulla. Mikäli maaparametrilla on hyvin pieni 
vaikutus murtumistodennäköisyyteen, sen voi mallintaa deterministisenä vakiona 

todennäköisyysjakauman sijasta.  

Kun COVtot on määritetty, saadaan maaparametrin keskihajonta SDtot keskiarvon �̅� 
avulla:   

𝑆𝐷𝑡𝑜𝑡 ≈ 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 ∙ �̅�  4-2 
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Keskiarvo �̅� voidaan määrittää maakerroksen pohjatutkimuksista tai kokemuspe-

räisen tiedon avulla. Keskiarvo ja keskihajonta riittävät määrittämään esim. nor-

maalijakauman tai log-normaalijakauman (katso luku 4.8 ), jonka avulla maapara-
metrin epävarmuus mallinnetaan laskennassa.  

4.2  Luonnollinen vaihtelu maakerroksen sisällä 

Maaparametrin luonnollinen vaihtelu (COVinh) liittyy geologisiin prosesseihin ja se-
dimentaatioon, minkä seurauksena jopa homogeenisen maakerroksen sisällä maa-

parametrin arvoissa on hajontaa. Mikäli luonnollista vaihtelua ei olisi, kaikki ha-
vainnot asettuisivat syvyysprofiilissa maakerroksen keskiarvon määräämälle suo-
ralle. COVinh voidaan arvioida maaparametrihavainnoista tilastollisin menetelmin. 

Kertynyt aineisto viittaa siihen, että tiettyjen maaparametrien arvioitu COVinh on 
samaa suuruusluokkaa kohteesta tai sen geologisesta iästä riippumatta. Kyseessä 
on siten jossain määrin universaali ominaisuus. Tarkin arvio COVinh:n suuruudesta 
saadaan aina kohdekohtaisesta datasta, mutta myös kirjallisuusarvot palvelevat 

luonnollisen hajonnan suuruuden arvioimisessa etenkin tilanteissa, joissa pohjatut-
kimuksia on vähäinen määrä.  

4.2.1  Luonnollisen vaihtelun elementit 

Maaparametrin arvo x, joka muuttuu suhteellisen tasaisesti syvyyden z suhteen, 
voidaan mallintaa esimerkiksi lineaarisen trendin t(z) avulla: 

𝑡(𝑧) = 𝑏 +  𝑧   4-3 

missä  

b on suoran vakio 
k on kulmakerroin.  

 
Lineaarisen trendin kertoimet b ja k voidaan laskea havaintopareille {(x1, z1)…(xn, 
zn)} lineaarisen regression avulla: 

 =
∑ (𝑧𝑖−�̅�)(𝑥𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑧𝑖−�̅�)
2 𝑛

𝑖=1

    
4-4 

𝑏 = �̅� −  𝑧̅    4-5 

missä  

xi on maaparametrin arvo syvyydellä zi.  

Excelillä suoran kertoimet voidaan määrittää kaavoilla SLOPE() ja INTERCEPT(). 
Excelin kaavoissa ”known_y” on tällöin maaparametrin arvo xi.   

Trendi t(z) kuvaa maaparametrin keskiarvoa. Luonnollisesta vaihtelusta johtuen 
maaparametrin arvo x ei kuitenkaan täydellisesti mukaile tätä trendiä. Näin ollen 
maaparametrin arvon x luonnollinen vaihtelu voidaan jakaa kahteen elementtiin 

(mm. Phoon & Kulhawy 1999):  
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𝑥(𝑧) = 𝑡(𝑧) + 𝑤(𝑧)   4-6 

missä  

w(z) on poikkeama trendistä eli trendin jäännösarvo.  

Syvyydellä zi tämä poikkeama on siten 

𝑤(𝑧𝑖) = 𝑥(𝑧𝑖) − 𝑡(𝑧𝑖)   4-7 

missä  

x(zi) on maaparametrin (mitattu) arvo tietyllä syvyydellä zi 

t(zi) on trendin ennustama arvo samalla syvyydellä (kaava 4-3).  
 
Erilaisia trendejä sekä poikkeamaa w(z) on havainnollistettu alla olevassa kuvassa.  

 

Kuva 4-2. Maaparametrin luonnollinen vaihtelu eri maakerrosten sisällä. 

Homogeenisen maakerroksen sisällä tämä termi w(z) voidaan mallintaa satunnais-
muuttujana, jonka keskiarvo on nolla ja keskihajonta on likimain vakio syvyyden 

suhteen. Lineaarinen regressiosuora edellyttää yleensä, että termi w(z) noudattaa 
normaalijakaumaa. Satunnaismuuttuja w(z) eri syvyyksillä korreloi itsensä kanssa, 
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eli luonnolliseen vaihteluun liittyy autokorrelaatiota, joka ilmenee tietynlaisena sys-

temaattisena vaihteluna. Autokorrelaation pituus δv on likimain se välimatka, jossa 
maaparametrin arvo leikkaa trendisuoran, eli kun w(z) = 0.  

Mikäli maaparametri on likimain vakio syvyyden suhteen, trendin t(z) sijaan maa-

parametrin keskiarvona voidaan käyttää sen aritmeettista keskiarvoa.  

4.2.2  Luonnollisen vaihtelun määritys havainnoista 

Maaparametrin luonnollisen vaihtelun suuruus likimain homogeenisen maakerrok-

sen sisällä voidaan arvioida havainnoista tilastollisin menetelmin. Tässä luvussa 
esitetyt laskukaavat olettavat, että mittausepävarmuuden osuus hajonnasta on 
suhteellisen pieni (katso 4.2.3 ). Luonnollisen vaihtelun suuruuden määrittämi-

sessä käytetään eri laskukaavoja riippuen siitä, onko maaparametrin keskiarvo va-
kio (tapaus 1) syvyyden suhteen vaiko esimerkiksi lineaarinen trendi (tapaus 2). 
Myös se, kuinka trendejä tulkitaan, vaikuttaa luonnollisen vaihtelun laskennalliseen 

variaatiokertoimeen (luku 5.2 ). 

Tapaus 1: Maaparametrin keskiarvo on likimain vakio syvyyden suhteen 

Maaparametrin keskiarvo ja keskihajonta voidaan arvioida n havainnosta otoskes-

kiarvon �̅� ja -keskihajonnan sx kaavojen avulla (kaavat 2-1 ja 2-2). Luonnollisen 

vaihtelun variaatiokertoimeksi COVinh saadaan siten arvio: 

𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ ≈
𝑠𝑥

�̅�
   4-8 

Keskihajonnan luotettava arvioiminen havainnoista edellyttää yleensä, että n ≥ 10 

(katso 4.4.2 ). Lisäksi on syytä huomioida, että n havainnon pitäisi olla riippumat-
tomia toisistaan ja jakautua laajalti siten, että koko tarkasteltava homogeeninen 
maakerros on edustettuna. Esimerkiksi jos kaikki otoksen kenttämittaukset tai la-

boratoriokokeet ovat hyvin lyhyeltä syvyysväliltä, ne saattavat olla riippuvaisia toi-
sistaan autokorrelaatiosta johtuen.  

Tapaus 2: Maaparametrin keskiarvo on lineaarinen trendi 

Jos maaparametrilla on selkeä (likimain lineaarinen) trendi syvyyden suhteen, kes-

kiarvo on syytä määritellä trendisuoran t(z) kautta (kaava 4-3). Tällöin luonnollisen 
vaihtelun arvioiminen edellyttää, että havainnot ensin normalisoidaan syvyyden 
suhteen. Otoskeskiarvon kaavan käyttö ilman normalisointia johtaa COVinh:n yliar-

vioimiseen, mikäli trendi syvyyden suhteen on voimakas. Normalisoitu keskihajonta 
voidaan laskea trendin jäännösarvojen kautta (Lacasse ym. 2007):  

𝑠𝑋,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢 = √
1

𝑛−2
∑ (𝑥(𝑧𝑖) − 𝑡(𝑧𝑖))2
𝑛
𝑖=1     

4-9 

missä  

x(zi) on maaparametrin havaittu arvo syvyydellä zi 
t(zi) on trendin ennustama arvo samalla syvyydellä.  
 

Kaavan jakaja on nyt (n – 2), sillä samaa otosta on jo käytetty trendisuoran kahden 
kertoimen määrityksessä. Mainittakoon, että joissakin lähteissä kaavassa käyte-
tään jakajaa (n – 1), kuten otoskeskihajonnan kaavassa. 
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COVinh voidaan sitten määrittää trendiarvojen keskiarvon avulla:  

𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ ≈
𝑠𝑋,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢

𝑡(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅    4-10 

missä  

 𝑡(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅ on laskettu aritmeettinen keskiarvo käyttäen trendin ennustamia arvoja t(zi) 

niillä syvyyksillä zi, mistä havainnot on otettu.  

Lineaarisen trendin tapauksessa keskiarvo 𝑡(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅ on yhtä kuin havaintojen keskiarvo 

�̅�. Vaihtoehtoisessa menettelyssä tämän keskiarvon sijasta käytetään trendisuoran 

arvoa tarkasteltavan maakerroksen keskikohdassa. Jälkimmäinen menettely sovel-
tuu erityisesti tilanteisiin, joissa havainnot eivät ole tasaisesti jakautuneet syvyyden 
suhteen.  

Esimerkki 4-1: Luonnollisen vaihtelun määritys siipikairaushavainnoista 

Perniön sorrutuskokeen koekentällä on tehty siipikairauksia (Lehtonen ym. 2015). 
Tarkastellaan kuivakuorisaven alapuolella olevaa pehmeää savikerrosta (syvyys 

z = 0,8…4,3 m, katso profiilikuvat esimerkin lopussa). Käytettävissä on kolme koh-
teessa tehtyä siipikairausta, ja pehmeän savikerroksen osalta mitattiin seuraavat 
n = 22 kappaletta su-arvoja (kPa) (taulukko E-1).  

Taulukko E-1. Siipikairauksella mitatut leikkauslujuudet (kPa) pehmeässä 
savikerroksessa. 

Piste 1 Piste 2 Piste 3 

13,6 12,2 9,3 

12,5 9,3 10,2 

16 9,9 11,3 

12,8 10,4 6,4 

14,8 10,7 11,3 

15,4 12,8 11,6 

16,8 11,3 9,9 

  11,6 

 

Tässä tapauksessa tarkasteltavassa savikerroksessa ei ole kovin voimakasta sy-
vyyssuuntaista trendiä, joten määritetään hajonta olettaen, että keskiarvo on vakio 
syvyyden suhteen. Leikkauslujuuden keskiarvo saadaan aritmeettisen keskiarvon 

kaavalla (Excelissä AVERAGE-funktio): 

𝑠�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑠𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1 =

13,6+⋯+11,6

22
= 11,8  𝑃  

Vastaavasti suljetun leikkauslujuuden keskihajonta ssu voidaan määrittää otoskes-
kihajonnan kaavalla (Excelissä STDEV.S-funktio): 

𝑠𝑠𝑢 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑠𝑢𝑖 − 𝑠�̅�)

2𝑛
𝑖=1  = √

(13,6−11,82)2+⋯+(11,6−11,82)2

22−1
= 2,45  𝑃  

Arvio luonnolliselle vaihtelulle COVinh saadaan siten seuraavasti: 
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𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ ≈
𝑠𝑠𝑢

𝑠𝑢̅̅ ̅
=
2,45 𝑘𝑃𝑎

11,8 𝑘𝑃𝑎
= 0,208  

Siipikairausprofiilit sekä lasketut keskiarvo ja keskihajonta on esitetty myös ku-

vassa E-1.  

  

Kuva E-1. Siipikairausprofiilit (vasemmalla) sekä savikerroksen luonnollinen 
hajonta (oikealla). 

Mittaushavainnoista voidaan myös piirtää (esim. Excelillä) histogrammi (kuva E-2). 

Havaintoja on vain n = 22, mutta histogrammin muodosta voidaan alustavasti ar-
vioida, että hajontaa sopisi kuvaamaan epäsymmetrinen jakauma (kuten log-nor-
maali) symmetrisen (esim. normaali) sijasta. Suljetulle leikkauslujuudelle valitaan-

kin usein log-normaalijakauma (katso 4.8.3 , Taulukko 4-9).  

 

Kuva E-2. Pehmeän savikerroksen siipikairauslujuuksista piirretty histogrammi. 
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4.2.3  Mittausepävarmuuden vaikutus hajontaan 

Jos kohteessa on tehty paljon pohjatutkimuksia, luonnollisen vaihtelun suuruutta 
voidaan arvioida havaitun hajonnan perusteella. Maaparametrien hajonta voi kui-
tenkin olla suurempaa kuin varsinainen luonnollinen vaihtelu, mikäli satunnaiset 

mittausvirheet aiheuttavat osaltaan hajontaa. (Systemaattinen mittausvirhe, kuten 
kalibrointivirhe, sen sijaan ei vaikuttaisi havaittuun hajontaan, mutta maaparamet-
rin keskiarvon epävarmuuteen se vaikuttaisi.) Toisin sanoen havaittu hajonta on 

luonnollisen vaihtelun (COVinh) ja mittausepävarmuuden summa, mistä seuraa 
(Müller, Larsson & Spross 2014; Orchant ym. 1988; Phoon & Kulhawy 1999):  

𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 = 𝐶𝑂𝑉𝑜𝑏𝑠

2 − 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠
2    4-11 

missä  

COVobs on maaparametrihavainnoille laskettu variaatiokerroin (määritetty havain-
noista, kuten kuvattu luvussa 4.2.2 ) 

COVmeas on mittausepävarmuuden variaatiokerroin.  
 
Mittausepävarmuuden arviointi kohdekohtaisesti on käytännössä haastavaa, joten 

usein joudutaan käyttämään kirjallisuusarvoja (katso luku 4.5 ). Satunnainen mit-
tausepävarmuus voidaan irrottaa luonnollisesta vaihtelusta autokorrelaatiomallin 
avulla: haasteena tällöin on datan määrä, sillä autokorrelaatiomallin sovitus vaatii 

yleensä tiheitä mittauksia (katso luku 4.3 ). 

Jos mittausepävarmuus voidaan olettaa pieneksi verrattuna luonnolliseen vaihte-
luun, luonnollinen vaihtelu voidaan arvioida suoraan havainnoista. Yhteenvetona 
voidaan todeta, että laskettu vaihtelu (COVobs) voi olla suurempaa kuin luonnollinen 

vaihtelu (COVinh), jos (Phoon & Kulhawy 1999) 

• otokseen sekoitetaan havaintoja useista erilaisista maakerroksista  
• mittausepävarmuus on suurta (laitteiden tarkkuudessa, toiminnassa tai 

toimintatavoissa on suurta vaihtelua jne.)  

• trendi syvyyden suhteen on jätetty huomioimatta (esim. suljetun leikkaus-
lujuuden tapauksessa) 

• havainnot on kerätty pitkän ajanjakson aikana. 
 

4.2.4  Luonnollisen vaihtelun tyypilliset arvot 

Tuorein kirjallisuuskoonti (ISSMGE-TC304 2021) arvioiduista COVinh-arvioista eri 
maaparametreille kokoaa yhteen lukuisia kohteita ja tutkimuksia. Tällaiset maail-
manlaajuiset koonnit auttavat arvioimaan, mikä on COVinh:n osalta tyypillinen vaih-

teluväli tietylle maaparametrille. Toisaalta tämä vaihteluväli voi olla niin suuri, että 
yksittäisen COVinh-arvon valinta laskelmaan vaatii subjektiivista harkintaa. Vaikka 
kohteen pohjatutkimusmäärä riittäisi COVinh:n määritykseen, saatua arvoa kannat-

taa kuitenkin aina verrata koonteihin tarkistamalla, että saatu tulos on vaihteluvälin 
sisällä. Lisäksi mainittakoon, että kirjallisuuskoonteja voidaan käyttää priorija-
kauman muodostamiseksi bayesiläistä menettelyä varten (luku 5.4 ).  

Koonneissa ilmoitetaan COVinh-arvon lisäksi maaparametrin keskiarvon vaihtelu-
väli. Kirjallisuusarvoja ei pitäisi käyttää sellaisissa kohteissa, joissa maaparametrin 
keskiarvo on koonnin aineiston vaihteluvälin ulkopuolella. Vastaavasti ilmoitettu 

maalaji tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi savella ja hiekalla COVinh:n tyypilliset 
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arvot voivat poiketa paljonkin tiettyjen maaparametrien osalta. Mikäli koonnissa 

on ilmoitettu, millä pohjatutkimusmenetelmällä maaparametri on määritetty, myös 
tämä on syytä ottaa huomioon. Luonnollisesti myös havaintojen määrä per maa-
kerros (otoskoko n) sekä kohteiden/tutkimusten lukumäärä vaikuttavat siihen, 

kuinka luotettava ja yleistettävissä oleva COVinh:n vaihteluväli on.  

Maailmanlaajuisia koonteja käytettäessä on huomioitava suomalaisten maalajien 
erityispiirteet. Esimerkiksi tietyt laskentamenetelmät ovat käytössä vain Suomessa 

ja muissa Pohjoismaissa, joten koonnit eivät välttämättä sisällä niitä maaparamet-
reja, joita Suomessa yleisesti käytetään. Suomalaiset savet ovat usein pehmeitä, 
sensitiivisiä ja/tai kokoonpuristuvia, eivätkä maailmanlaajuiset koonnit välttämättä 

sisällä vastaavia kohteita. Lisäksi monet suomalaiset savet ovat nuoria ja erittäin 
homogeenisiä, mikä voi näkyä siinä, että COVinh on selkeästi pienempi verrattuna 
koontien arvoihin.  

Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 4-1) on koottu suomalaisten savikkojen erinäis-
ten maaparametrien luonnollisen vaihtelun (COVinh) tyypillisiä arvoja. Osa savi-
koista sisälsi useita homogeenisia savikerroksia, joille COV määritettiin. Joidenkin 

maaparametrien osalta suomalainen aineisto käsittää vain yhden savikkokohteen; 
etenkin tällöin on syytä hyödyntää myös maailmanlaajuisia koonteja. Esimerkki 
kansainvälisistä COVinh:n vaihteluväleistä, kansainvälisiin koonteihin perustuen, on 
esitetty alla (Taulukko 4-2). 

Taulukko 4-1. Suomalaisten savien luonnollinen vaihtelu.  

Maaparametri Maalajit 

Peh-
meikkö-

kohtei-
den lkm 

Tutkimusa 
Otos-

koko n 

Maa- 
parametrin 

keskiarvon 
vaihteluväli 

Maapara-
metrin 

COV, vaih-
teluvälib 

COV 
keskiarvo, 

suuruus-
luokka 

su (kPa)  
(kartiokoe) 

kuSa 1 A 16 103 0,32–0,58 0,4 

su (kPa)  
(kartiokoe) 

Sa, Si, Lj 7 A, B 8–46 12–35 0,10–0,27 0,2 

su (kPa)  

(kartiokoe) 

Sa/Si + 

Hk 

1 B 12 35 0,61 0,6 

wn (%) Sa, Si, Lj 8 A, B, C 15–105 40–146 0,03–0,14 0,1 

e0 (-) Sa, Lj 5 A, C 10–53 1,4–3,9 0,02–0,13 0,1 

γ (kN/m3) Sa, Si, Lj 8 A, B, C 11–80 13–18 0,01–0,04 < 0,1 

σp′ (kPa) Sa, Lj 4 A 10–32 26–75 0,11–0,27 0,2 

OCR Sa, Lj 5 A, B 9–34 1,2–2,6 0,12–0,31 0,2 

Cc Sa, Lj 5 A, B 10–34 0,49–2,70 0,15–0,21 0,2 

m1 Sa, Lj 4 Ac 10–34 3,5–12,6 0,09–0,32 0,2 

β1 Sa, Lj 3 Ac 9–34 (–0,27)–(–1,3) 0,33–0,55 0,5 

β1 (kun ≈ 0) Sa 1 Ac 15 –0,09 ≈1,00 1,0 

Cs Sa, Lj 4 Ac, B 8–15 0,08–0,19 0,08–0,43 0,2 

m2 Sa, Lj 4 Ac 8–10 49–97 0,15–0,52 0,3 

β2 Sa, Lj 4 Ac 8–10 0,49–1,12 0,26–0,60 0,3 

cv (m2/a) Sa 3 A 12–19 0,10–0,50 0,28–0,61 0,5 

k1 (∙10-9 m/s) Sa 3 A 10–13 0,45–1,40 0,29–0,56 0,5 

Cαε (%) Sa 3 A 12–25 0,67–2,47 0,26–0,52 0,4 

φ' (°)  

(kolmiaksiaalikoe) 
Sa 1 C 7–11 20–23 0,29–0,41 0,4 

c' (kPa)  
(kolmiaksiaalikoe) 

Sa 1 C 7–11 3–10 0,47–1,36 0,9 

aA = Löfman & Korkiala-Tanttu (2021a); B = Löfman & Korkiala-Tanttu (2019); C = Löfman (2016) 
bVaihteluväli sisältää COV-arvot sekä syvyysnormalisoinnin kanssa että ilman.  
cPerustuen samaan dataan kuin tutkimuksessa A, mutta ei julkaistu aiemmin.  
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Taulukko 4-2. Maaparametrien luonnollinen vaihtelu perustuen 
maailmanlaajuisiin koonteihin (ISSMGE-TC304 2021). 

Maa- 
parametri 

Maalajit 
Tutkimus-
ten/otosten 

lukumäärä 

Otos-
koko n 

Maaparametrin 
keskiarvon 

vaihteluväli 

Maapara-
metrin COV, 

vaihteluväli 

COV kes-
kiarvo, suu-

ruusluokka 

su (kPa)  Sa 91 9–393 6–713 0,06–0,0,56 0,3 

wn (%) Sa 111 10–439 13–120 0,04–0,46 0,2 

Cc Sa 18 17–136 0,19–2,15 0,18–0,47 0,4 

φ (°) Sa 13 5–51 3–33 0,10–0,50 0,2 

φ (°) Hk 23 10–136 32–52 0,04–0,13 0,1 

 
Maailmanlaajuisten koontien mukaan maaparametrin keskiarvo ei yleensä merkit-

tävästi vaikuta COVinh:n suuruuteen. Myöskään suomalaisten savien tapauksessa 
tietynlaista riippuvuutta ei voitu osoittaa (Kuva 4-3). Sitä vastoin kuvasta ilmenee, 
että kuivakuorisaven lujuuden vaihtelu poikkeaa muista savista ja että kuSan ta-

pauksessa COVinh on huomattavasti pienempi, mikäli havainnot normalisoidaan sy-
vyystrendin avulla (”de-trended”). Toisaalta jos laskentamallissa kuSa mallinnet-
taisiin homogeenisena kerroksena, jonka alueella keskiarvo on vakio, olisi soveltu-
vampaa käyttää suurempaa COVinh-arvoa, joka vastaa tätä oletusta keskiarvosta.  

 

Kuva 4-3. Esimerkkejä keskiarvon ja COV-arvon välisestä riippuvuudesta 
(muokattu, Löfman 2021a). 

4.3  Luonnollisen vaihtelun autokorrelaatio ja 
keskiarvoistuminen 

4.3.1  Pysty- ja vaakasuuntainen autokorrelaatiopituus 

Autokorrelaatiopituus δ on parametri, jonka avulla voidaan määrittää luonnolliseen 

vaihteluun liittyvä autokorrelaatio homogeenisen maakerroksen sisällä. Autokorre-
laatio tarkoittaa satunnaismuuttujan korrelaatiota itsensä kanssa suhteessa paik-
kaan tai aikaan. Luonnollisen vaihtelun autokorrelaatio näkyy esimerkiksi siinä, että 
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samasta maakerroksesta otetut vierekkäiset maanäytteet ovat usein ominaisuuk-

siltaan samanlaisia. Autokorrelaation määrittävä funktio käsittääkin yleensä korre-
laatiokertoimen (katso luku 5.3 ) etäisyyden (autokorrelaatiopituuden) funktiona: 
korrelaatio on voimakkain etäisyyden ollessa pieni ja heikkenee etäisyyden kasva-

essa.  

Autokorrelaatiopituus δ kuvaa sitä etäisyyttä, jolloin maaparametrin arvot tai tren-
din jäännösarvot korreloivat keskenään (katso Kuva 4-2). ISSMGE-TC304 (2021) 

on hiljattain koonnut maaparametrien syvyys- ja vaakasuuntaisia autokorrelaa-
tiopituuksia (perustuen Camin ym. (2020) kirjallisuusselvitykseen), joista osa on 
esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 4-3).  

Taulukko 4-3. Esimerkkejä autokorrelaatiopituuden arvoista eri maalajeille ja 
ominaisuuksille (muokattu, Cami ym. 2020).  

Maalaji tai ominai-

suus 

Pystysuuntainen, δv (m) Vaakasuuntainen, δh (m) 

Tutkimus-
ten lkm 

Vaihteluväli Keskiarvo 
Tutkimus-
ten lkm 

Vaihteluväli Keskiarvo 

Savi 24 0,06–12,7 2,47 17 0,14–92,4 24,43 

Savia 7 0,11–6 1,85 6 2–60 31,3 

YK savi 2 0,6–2,55 1,38 – – – 

Sensitiivinen savi 3 2–4 3 2 30–46 38 

Pehmeä savi 11 0,14–6 1,76 4 22,1–80 41,1 

Laiha savib 13 0,095–6,47 1,58 6 5–45,4 30,26 

Siltti 5 0,14–7,19 2,08 3 12,7–45,5 33,22 

Hiekka 12 0,1–4 1,14 8 1,7–75 11,29 

Vesipitoisuus 5 0,2–3 1,22 9 2–60 18,5 
aMeren pohjaan sedimentoitunut savi (”marine clay”).  
bLaiha savi tai savinen siltti (”silty clay”). 

Syvyyssuuntainen autokorrelaatiopituus δv on yleensä huomattavasti pienempi 
kuin vaakasuuntainen δh (Kuva 4-4): suhde δh / δv on yleensä 10–20. Tämä ero 
liittynee samoihin sedimentaatioprosesseihin, joista johtuen maakerrosten vaaka-
suuntainen interpolointi pohjatutkimuspisteiden välillä on ylipäätään mahdollista. 

Suurin osa Camin ym. (2020) aineistosta on erilaisia savikkokohteita, ja kuvan his-
togrammeista näkyy, että pystysuuntaisia autokorrelaatiopituuksia δv on määri-
tetty verrattain useammin. Suurin osa tutkimuksista on hyödyntänyt (pystysuun-

taista) CPT-dataa. Vaakasuunnassa data harvemmin riittää δh:n luotettavaan mää-
ritykseen.  

(a)  (b)  
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 Vaakasuuntainen, δh (m)  Pystysuuntainen, δh (m) 

Kuva 4-4. Autokorrelaatiopituus maan ominaisuuksille: (a) vaakasuunnassa ja (b) 
syvyyssuunnassa (muokattu, Cami ym. 2020). 
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Autokorrelaatiopituuden määritys edellyttää tiheää mittausväliä, ja tästä syystä 

suurin osa määritysmenetelmistä perustuu CPT-dataan (Cami ym. 2020). Autokor-
relaatiomalli sovitetaan dataan yleensä tilastollisia menetelmiä käyttäen. Vaihtoeh-
toisesti voidaan käyttää silmämääräistä likimääräismenetelmää, joka on havainnol-

listettu alla olevassa kuvassa (Kuva 4-5). Lineaarinen katkoviiva on mitatun omi-
naisuuden (esim. CPT-kärkivastus) trendi syvyyden suhteen. Etäisyydet i määrite-
tään niiden kohtien mukaan, joissa mittaustulos risteää trendin kanssa. Etäisyyk-

sien i aritmeettinen keskiarvo lasketaan, ja arvio syvyyssuuntaisesta autokorrelaa-
tiopituudesta δv saadaan kertomalla tämä keskiarvo kertoimella 0,8. 

                

 

Kuva 4-5. Syvyyssuuntaisen autokorrelaatiopituuden määritys 
likimääräismenetelmällä (muokattu, Cami ym. 2020). 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 4-6) on annettu kolme esimerkkiä siitä, kuinka maan 

lujuusparametrin pysty- (δv) ja vaakasuuntainen (δh) korrelaatiopituus vaikuttaa 
laskentamallin luomiseen laskentaohjelmassa. Maan leikkauslujuuden keskiarvona 
on käytetty 20 kPa + 0.5 kPa / m ja hajontana 6 kPa. Pysty- ja vaakasuuntaista 

korrelaatiopituutta on vaihdeltu seuraavasti: 

 Ylin kuva:   δv = 0,5 m ja δh = 0,5 m 
 Keskimmäinen kuva:  δv = 0,5 m ja δh = 50 m 

Alimmainen kuva:  δv = 0,5 m ja δh = 500 m 
 

S
y
v
y
y
s

Mitattu arvo

  = 0,8 ̅ = 0,8(
 1 +⋯+  8

8
)
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Kuva 4-6. Lujuusparametrin pysty- (δv) ja vaakasuuntaisen (δh) 
korrelaatiopituuden vaikutus laskentamallin maakerrokseen. 

Kuten kuvasta nähdään, alkaa vaakasuuntaisen korrelaatiopituuden kasvaessa 
mallinnettavaan maakerrokseen ilmestyä selviä vaakasuuntaisia ”heikkous-/lujuus-
vyöhykkeitä”. 

4.3.2  Keskiarvoistuminen ja vaikutusalueen määritys 

Geoteknisen laskelman maaparametri on usein tietyn maamassan keskiarvo pi-
kemminkin kuin yksittäinen parametrin arvo. Esimerkiksi saviluiskan sortuessa liu-
kupinta muodostuu siten, että keskiarvoistumista tapahtuu ainakin jossain määrin 

sen sijaan, että murtuminen tapahtuisi pelkästään paikallisia heikkousvyöhykkeitä 
(eli paikallisia lujuuden minimiarvoja) pitkin. Tämä keskiarvoistuminen voi pie-
nentää kokonaisepävarmuutta kertoimen Γ2 kautta (katso kaava 4-20). Toki on 

myös sellaisia ilmiöitä, joihin keskiarvoistuminen ei vaikuta käytännössä ollenkaan. 
Esimerkiksi veden suotautuminen maassa saattaa tapahtua vain paikallisia rakoja 
ja heikkousvyöhykkeitä pitkin, jolloin vedenläpäisevyyden paikalliset maksimiarvot 

määrittävät ilmiötä koko maamassan keskiarvon sijasta.  

Mikäli satunnaismuuttuja X keskiarvoistuu pituudelta L, saadaan keskiarvoistunut 

varianssi 𝜎�̅�
2
, joka on yhtä suuri tai pienempi kuin muuttujan X varianssi σX

2: 
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𝜎�̅�
2 = 𝛤2(𝐿)𝜎𝑋

2   4-12 

missä  

Γ2 (0 ≤ Γ2 ≤ 1) on varianssin vähenemiskerroin.  

Keskiarvoistumisen tarkka määritys edellyttäisi autokorrelaatiomallin määritystä, 

mutta Γ2:n suuruuden 1D-tapauksessa voi arvioida myös likimääräismenetelmällä 
(Vanmarcke 1983): 

Γ2 = {
Γ2(𝐿) ≈ 1                 𝑠 𝐿 ≤    

Γ2(𝐿) ≈
𝛿𝑣 

𝐿
              𝑠 𝐿 >   

  
4-13 

Näin ollen voidaan tunnistaa kolme keskiarvoistumistilannetta, joita on vertailtu 

alla olevassa taulukossa. Oletustapaus 2 on konservatiivinen, sillä tällöin keskiar-
voistumista ei tapahdu lainkaan eikä maaparametrin varianssi sen seurauksena 
pienene. Tapaus 3 edustaa tapausta, jossa lujuuden keskiarvo alenee sen vuoksi, 

että liukupinta pyrkii muodostumaan heikkousvyöhykkeiden kautta. Myös lujuuden 
keskiarvo voi tämän seurauksena pienentyä (Hicks ym. 2019). Näitä kolmea ta-
pausta on myös havainnollistettu kuvassa Kuva 4-7. 

Taulukko 4-4. Keskiarvoistumisen kolme tapausta.  

T
a

p
a

u
s
 

Esimerkki suljetun leikkauslujuu-
den tapauksessa (Hicks ym. 2019) 

Autokorrelaa-
tiopituuden δ 
suhde vaiku-

tusalueeseen 

Kerroin Γ2 
Vastaava tapaus 
ominaisarvon 

määrityksessä 

1 Huomattavaa keskiarvoistumista, 
minkä seurauksena lujuuden jakauma 
on kapeampi kuin alkuperäinen ”pis-

tearvo”-jakauma (eli vastaa keskiarvon 
jakaumaa) 

δ on selkeästi 
pienempi kuin 
pituus L tai vai-

kutusalue 

Γ2 ≈ 0 (täysi kes-
kiarvoistuminen) 

Arvioidaan kes-
kiarvo (eli keskiar-
von jakauman 5 % 

fraktiili) 
 

2 Ei keskiarvoistumista eli murtuminen 
tapahtuu paikallisesti, minkä seurauk-

sena lujuuden jakauma muistuttaa al-
kuperäistä ”pistearvo”-jakaumaa  

δ on suurempi 
kuin pituus L 

tai vaikutusalue 

Γ2 ≈ 1 (ei kes-
kiarvoistumista 

eli konservatiivi-
nen oletus) 

Arvioidaan minimi- 
tai maksimiarvo 

(eli ”pistearvo”-ja-
kauman 5 % frak-
tiili) 

3 Keskiarvoistumisen suuruus on tilanne-
riippuvainen, ja sen lisäksi että lujuu-
den jakauma on kapeampi, lujuuden 
keskiarvo on heikkousvyöhykkeiden ta-

kia pienempi kuin alkuperäisellä ”pis-
tearvo”-jakaumalla 

δ:n ja pituuden 
L välinen suhde 
keskitasoa  

0 < Γ2 < 1 osit-
tainen keskiar-
voistuminen 

N/A 
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Kuva 4-7. Keskiarvoistumisen vaikutus leikkauslujuuden jakaumaan (PDF = 
tiheysfunktio) (muokattu, Hicks ym. 2019). 

Stabiliteettislaskelmissa vaikutusalueen (tai pituuden L) suuruus voidaan arvioida 
(deterministisen) liukupinta-analyysin avulla. Kuva 4-8 vertaa kahta tapausta, 

joista vasemmanpuoleinen vastaa tilannetta, jossa lujuuden keskiarvoistumista ta-
pahtuu (tapaukset 1 ja 3): liukupinnan pituus L on suurempi kuin pystysuuntainen 
korrelaatiopituus δv, joten kerroin Γ2 on alle 1. Oikeanpuoleinen kuva vastaa ta-

pausta 2, jolloin liukupinta on pieni ja pituudeltaan syvyyssuunnassa samaa luok-
kaa δv kanssa, jolloin voidaan konservatiivisesti olettaa, että Γ2 = 1.  

 

Kuva 4-8. Keskiarvoistuminen kahdessa eri liukupintatapauksessa. 

Toisaalta on syytä huomioida, että tässä esimerkissä (Kuva 4-8) keskiarvoistumi-

nen todellisuudessa tapahtuu sekä syvyys- että vaakasuunnassa. Koska kaava 4-
13 on tarkoitettu 1D-tarkasteluihin, tarkka keskiarvoistumisen mallinnus esimeriksi 
luiskan stabiliteettilaskelmassa edellyttäisi eri mallin käyttöä. Kertoimen Γ2 määri-

tystä tilanteissa, joissa keskiarvoistuminen tapahtuu esimerkiksi pinta-alan tai tila-
vuuden suhteen, on käsitelty toisaalla (esim. Vanmarcke 2010).  
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Varianssin vähenemiskertoimen Γ2 sijasta keskiarvoistuminen voidaan mallintaa 

autokorrelaatiomallin kautta, joka määritellään pysty- ja vaakasuuntaisten auto-
korrelaatiopituuksien (δv, δh) avulla. Tätä lähestymistapaa käyttävät erinäiset sa-
tunnaiskenttämenetelmät (”random fields”). Satunnaiskenttien vahvuutena on se, 

että kriittinen liukupinta vastaa mallinnettua lujuuden hajontaa paikan suhteen 
eikä keskiarvoistumisen vaikutusalue siten ole sidottu. Satunnaiskenttien heikkou-
tena on pitkät laskenta-ajat, erityisesti jos menetelmä on yhdistetty FEM-lasken-

taan. Luotettavuusanalyysi satunnaiskenttien avulla on valmiiksi integroituna esi-
merkiksi Optum CE FEM -ohjelmistossa.  

4.4  Tilastollinen epävarmuus 

4.4.1  Keskiarvon määritykseen liittyvä epävarmuus 

Tilastollinen epävarmuus liittyy tilanteisiin, joissa koko populaation eri perusjoukon 
ominaisuuksia (esim. savikerroksen luonnollisen hajonnan COV) arvioidaan rajalli-

sen otoksen avulla (esim. 8 laboratoriokoetta savikerroksen näytteille).  

Aritmeettinen keskiarvo �̅�, kuten muut keskiluvut (mediaani, moodi jne.), voidaan 

yleensä arvioida suhteellisen luotettavasti myös pienemmän otoksen avulla. Toisin 
sanoen �̅� on yleensä lähellä populaation ”todellista” keskiarvoa μx, ja keskiarvon 

määrittämiseen liittyvä tilastollinen epävarmuus on siten pienempi kuin esi-
merkiksi keskihajonnan tapauksessa. Tilastollista epävarmuutta voidaan kuvata sa-
tunnaismuuttujan X aritmeettisen keskiarvon otosjakauman varianssin 𝜎�̅�

2 

avulla: 

𝜎�̅�
2 =

𝜎𝑥
2

𝑛
≈
𝑠𝑥
2

𝑛
    4-14 

missä  

n on (tilastollisesti riippumattomien) havaintojen lukumäärä 
σx

2 on satunnaismuuttujan X varianssi 

sx
2 on otosvarianssi.  

 
Kaavasta ilmenee, että keskiarvon tilastollinen epävarmuus pienenee, kun otos-

koko n kasvaa. Otoskeskiarvon keskihajonta vastaa keskiarvon keskivirhettä 
σx / √𝑛. 

Kun arvioidaan maaparametrin luonnollista vaihtelua (COVinh) n havainnon avulla, 
tilastollinen epävarmuus maaparametrin keskiarvon arvioinnissa voidaan siten 
määrittää seuraavasti (Müller, Larsson & Spross 2014):  

𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡
2 = 𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 1

𝑛
  4-15 

Keskiarvon tilastollinen epävarmuus riippuu siten luonnollisen hajonnan COVinh 
suuruudesta sekä otoksen koosta n. Yllä oleva kaava pätee tilanteissa, joissa maa-
parametrin keskiarvo on vakio syvyyden suhteen. Mikäli maaparametri kasvaa li-

neaarisesti syvyyden suhteen, myös tilastollinen epävarmuus on syvyyden funktio 
(katso esim. Spross & Larsson 2021). 
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Esimerkki 4-2: Keskiarvon tilastollisen epävarmuuden vaikutus 

Jos maaparametrin COVinh on 0,20 ja keskiarvo lasketaan käyttäen n = 4 havain-
toa, maaparametrin keskiarvoon liittyvä tilastollinen epävarmuus on (kaava 4-15): 

 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡
2 = 𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 1

𝑛
=

0,20
2

4
= 0,01 

→ 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡 = √0,01 = 0,10  

Maaparametrin keskiarvon kokonaisepävarmuudeksi saadaan variaatiokertoimien 
summan kautta (kaava 4-20): 

 𝐶𝑂𝑉,𝑡𝑜𝑡 =
√𝐶𝑂𝑉 𝑛ℎ

2
+𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡 𝑡

2
= √0,20

2
+0,10

2
= 0,22 

Kokonaisepävarmuuden laskennassa oletettiin, että keskiarvoistumista ei tapahdu, 

muunnosepävarmuutta ei ole ja että mittausepävarmuutta ei huomioida erikseen. 
Mikäli n = 1, kokonaisepävarmuudeksi saadaan 0,28. 

4.4.2  Hajontalukujen määritykseen liittyvä epävarmuus 

Hajontalukujen, kuten keskihajonnan σX tai variaatiokertoimen COVX, luotettava 
määritys edellyttää suurempaa otosta verrattuna keskilukujen määritykseen. 
ISSMGE-TC304 (2021) arvioi, että variaatiokertoimen määritys kohdekohtaisesta 

datasta edellyttää ainakin n = 10 havaintoa ja että n = 30 tuottaa jo varsin luotet-
tavia arvioita. Toisaalta pitää ottaa huomioon, että esimerkiksi luonnollisen vaihte-
lun suuruus vaikuttaa siihen, kuinka suuri otos vaaditaan luotettavaan COV-mää-

ritykseen. Toisin sanoen tarvitaan suurempi määrä havaintoja, jos maaparametrin 
vaihtelun COV on 0,30, verrattuna tilanteeseen, jossa COV < 0,10.  

Keskihajonnan määritykseen liittyvä epävarmuus on merkittävä otoksen ollessa 

pieni (n < 10), joten kirjallisuuden hyödyntäminen epävarmuuksien (esim. luon-
nollinen vaihtelu) määrittämisessä on erittäin suositeltavaa. Mikäli epävarmuudet 
määritetään kirjallisuuden avulla, ja etenkin jos valinta tehdään varovasti/konser-
vatiivisesti, hajontalukuihin liittyvä epävarmuus voidaan yleensä jättää huomioi-

matta kokonaisepävarmuutta määritettäessä.  

4.5  Mittausepävarmuus 

Mittausepävarmuus COVmeas tai oikeammin mittausepätarkkuus tai mittausvirhe 
voidaan jaotella kolmeen osa-alueeseen: 

• mittauslaitteiden ja -välineiden (kairaus, laboratorio jne.) mittausepätark-
kuus, COVmeas,equip 

• esimerkiksi työn suorituksesta, näytteiden säilytyksestä ja kuljetuksesta 
johtuvat virhetekijät, COVmeas,oper 

• satunnaisvirheet mittauksissa, COVmeas,rand. 
 
Näiden osatekijöiden summana saadaan laskettua mittausepätarkkuudelle arvo: 

𝐶𝑂𝑉2𝑚𝑒𝑎𝑠 = 𝐶𝑂𝑉
2
𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 + 𝐶𝑂𝑉

2
𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑜𝑝𝑒𝑟 + 𝐶𝑂𝑉

2
𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑟𝑎𝑛𝑑  
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joka on periaatteessa kaikkien kolmen osa-alueen variaatiokertoimien (≈ epävar-

muuksien) summa. 

Mittausepätarkkuus voi olla systemaattista tai satunnaista. Systemaattista virhettä 
aiheutuu, mikäli mittausmenetelmä aliarvioi tai yliarvioi mitattavaa parametria sys-

temaattisesti. Esimerkiksi liian suurella muodonmuutosnopeudella suoritettu CRS-
ödometrikoe yliarvioi lähtökohtaisesti esikonsolidaatiojännitystä, ja kohteeseen 
hieman soveltumattoman kärkikertoimen käyttäminen CPTu-kairaukselle vaikuttaa 

mitattavan kärkivastuksen arvoon systemaattisesti. Sen sijaan satunnaisvirheet 
voivat olla monen eri tekijän summa, joka aiheuttaa mittaustulosten ”vaihtelua” 
mittaustulosten keskiarvon ympärillä.  

Mahdollinen mittauslaitteisiin ja -välineisiin liittyvä epätarkkuus voi muodostua seu-
raavista tekijöistä (esim. Müller 2013): 

• mittauslaitteiden ja välineiden kalibrointi voi olla puutteellista tai sitä ei 
ole laisinkaan  

• mittauksissa käytetään vaurioitunutta laitetta tai laite vaurioituu tutkimuk-
sen aikana  

• testimenetelmä ei sovellu suunniteltuun mittaukseen.  
 
Lähtökohtaisesti mittauksia tekevän tahon on huolehdittava siitä, että mittauslait-
teet ja -välineet ovat mittausstandardien mukaisia, kalibroituja ja toimivat niiltä 
edellytetyllä tavalla. Tällöin edellä esitettyjä virhetekijöitä ei yleensä sisällytetä CO-

Vmeas-arvoon. 

Tutkimuksen suorittamiseen, sen suorittajaan sekä näytteiden käsittelyyn, valmis-
teluun ja kuljettamiseen liittyviin epävarmuuksiin voidaan lukea: 

• mittauksen tekijöiden erilainen työskentelytapa; esimerkiksi kartioko-
keessa kartion pudotuksessa reaktioaika riippuu kokeen suorittajasta 

• tehdäänkö mittaus ”käsin” vai koneellisesti 

• standardien tai ohjeiden puuttuminen 
• standardit tai ohjeet antavat soveltamisen varaa 

• näytteiden pakkaamista, säilytystä ja kuljettamista ei tehdä asianmukai-
sella tavalla (esimerkiksi häiriintymättömän savinäytteen näytteenotto-
putki pääsee kolahtamaan johonkin tai putken päätä ei ole tiivistetty asi-
anmukaisesti, jolloin savinäyte hapettuu). 

 
Edellä mainituista tekijöistä yleisimpiä epävarmuuden aiheuttajia ovat mittausten 
tekijöiden erilaiset työskentelytavat sekä näytteiden kuljetus ja säilyttäminen. 

Vaikka työ tehdään asianmukaisten standardien ja ohjeiden mukaisesti, voi tie-
tyissä tutkimusmenetelmissä syntyä työntekijästä aiheutuvia poikkeamia tuloksiin 
(esim. kartiokoe, loadman). Yleensä nämä poikkeamat ovat pieniä eivätkä vaikuta 

suuresti lopputulokseen. Lisäksi mittausepätarkkuuteen vaikuttaa huomattavasti 
se, kuinka koneellistettuja käytettävät mittausmenetelmät ovat. Esimerkiksi säh-
köinen siipikairan pyöritysyksikkö on lähtökohtaisesti tarkempi kuin käsin pyöritet-

tävä. Mittausmenetelmien lisäksi näytteiden häiriintyminen vaikuttaa merkittävästi 
mittausepätarkkuuteen. Näytteitä käsiteltäessä voivat näyteputket vahingossa ko-
lahtaa esimerkiksi pöydänkulmaan tai kiireellisinä päivinä jäädä pöydälle useam-

maksi tunniksi (esim. Müller 2013). 
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Lisäksi eri kokeissa tai mittauksissa voi esiintyä satunnaisvirheitä, jotka vääristävät 

tuloksia. Satunnaisvirheitä voi syntyä, jos esimerkiksi testin soveltuvuusrajat on 
ylitetty tai koelaitteisto on toiminut välillä vajavaisesti. Tästä syystä testin tekijän 
on aina tarkastettava, ovatko kokeesta saadut tulokset järkeviä. Satunnaisvirhei-

den erottaminen maan luonnollisesta vaihtelusta on yleensä hankalaa.  

Mittausepävarmuuden tarkka erottaminen maan luonnollisesta vaihtelusta on koh-
dekohtaisesti hankalaa, sillä se vaatisi useita rinnakkaisia mittauksia samasta pis-

teestä (tai sen läheisyydestä). Tämä ei käytännössä ole mahdollista resurssien ra-
jallisuuden vuoksi. Tehtyjen tutkimusten mukaan on kuitenkin selvää, että eri tut-
kimusmenetelmiin liittyy erisuuri mittausepävarmuus (ks. taulukko 4-5 alla). Esi-

merkiksi suljetun leikkauslujuuden määrittämisessä siipikairaan liittyvä mittausepä-
varmuus (COV = 0,10…0,30) on huomattavasti suurempi kuin CPTu-kairaukseen 
liittyvä epävarmuus (COV = 0,03…0,06; esim. Knuuti & Länsivaara 2019b). Mit-

tausepävarmuuden määrittämiseen on siis hyvä käyttää esimerkiksi taulukon 4-5 
arvoja tai muita kirjallisuudesta löytyviä arvoja (esim. Phoon 1999). 

Taulukko 4-5. Esimerkkejä mittausepävarmuuden COVmeas suuruudesta 
(muokattu, Löfman 2022). 

Maa- 
parametri 

Koe Maalajit 
Otosten 
lkm 

Kokeiden 

lkm per 
otos 

COVmeas 
vaihteluväli 

COVmeas 
keskiarvo 

Viite 

su (kPa) 
Kolmi- 
aksiaalikoe  Savi, siltti 11 13 0,08–0,38 0,19 A 

su (kPa) 

Suora  

leikkauskoe Savi, siltti 2 13–17 0,19–0,20 0,20 A 

su (kPa) Kartiokoe Suomalaiset savet 6 4 0,02–0,07 0,05 B 

wn (%) Laboratorio 
Hienorakeiset maa-
lajit 3 82–88 0,06–0,12 0,08 A 

γ (kN/m3) Laboratorio 
Hienorakeiset maa-
lajit 3 82–88 0,01–0,02 0,01 A 

qT (kPa) CPTu Suomalaiset savet 4 3 CPTu:ta 0,03–0,06b 0,04b C 

– Siipikairaus – – – 0,10–0,20 – A 
aA = Phoon ja Kulhawy (1999); B = Knuuti ja Länsivaara (2021); C = Knuuti ja Länsivaara (2019b) 
bTodellinen mittausepävarmuus voi olla pienempi luonnollisesta vaihtelusta johtuen. 

Kun tarkastellaan maaparametrin keskiarvoon liittyvää epävarmuutta, siihen liit-

tyvä mittausepävarmuus tyypillisesti pienenee sitä mukaa kuin tilastollisesti riippu-
mattomien mittausten lukumäärä n kasvaa (Müller, Larsson & Spross 2014; Spross 
& Larsson 2021): 

𝐶𝑂𝑉�̅�,𝑚𝑒𝑎𝑠
2 = 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2 1

𝑛
  4-16 

Tilastollisesti riippumattomilla mittauksilla tarkoitetaan sellaisia mittauksia, jotka 
eivät korreloi keskenään. Esimerkiksi jos saven suljettu leikkauslujuus määritetään 

CPTu:n avulla, n olisi CPTu-profiilien lukumäärä yksittäisten mittausten (esim. mi-
tattu kärkivastus) lukumäärän sijasta.  

4.6  Muunnosepävarmuus 

Muunnosepävarmuus liittyy sellaisiin maaparametreihin, jotka on arvioitu empiiris-
ten korrelaatioiden avulla. Nämä korrelaatiot perustuvat usein regressioanalyysiin. 
Esimerkiksi saven kokoonpuristuvuusindeksi Cc voidaan arvioida vesipitoisuuden 
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avulla, mutta nämä muunnosmallit eivät koskaan ole täydellisiä: muunnosepävar-

muus näyttäytyy hajontana muunnosmallin trendikäyrän ympärillä (Kuva 4-9). 
Muunnosmalliin voi liittyä myös systemaattisia virheitä (”bias”): muunnosmallilla 
arvioitu maaparametri voi olla esimerkiksi lähtökohtaisesti konservatiivinen. Syste-

maattiset virheet voivat liittyä myös tilanteisiin, joissa muunnosmalli määritetään 
käyttäen rajallista yhden kohteen dataa, jolloin malli ei ole tarpeeksi yleinen ja siksi 
yli- tai aliarvioi maaparametrin, kun mallia käytetään muissa kohteissa. Esimerkiksi 

alla vasemmanpuoleisessa kuvassa sensitiivisille saville määritetty muunnosmalli 
(Di Buò ym. 2019) soveltuu kuvaamaan ödometrikäyrän jyrkkyyttä heti esikonso-
lidaatiojännityksen (σp′) jälkeen CRS-kokeissa, mutta verrattaessa pääasiassa por-

taittaisista ödömetrikokeista määritettyihin Cc-arvoihin (Löfmanin & Korkiala-Tan-
tun (2021b) tietokanta FI-CLAY/14/856) malli keskimäärin yliarvioi Cc:n suuruu-
den. 

 

Kuva 4-9. Muunnosmalleja kokoonpuristuvuusindekseille Cc ja Cs (muokattu, 
Löfman 2021b). 

Muunnosepävarmuus (COVtrans) voidaan määrittää virhetekijän εi avulla (Ching & 
Phoon 2014):  

𝜀𝑖 = 
𝑚𝑎𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑛 𝑜𝑖𝑘𝑒𝑎 𝑎𝑟 𝑜

𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑜𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑟 𝑖𝑜𝑖𝑡𝑢 𝑎𝑟 𝑜
  4-17 

missä maaparametrin ”oikea” arvo on jollain suhteellisen tarkalla menetelmällä 
(esimerkiksi laboratoriokoe tai kenttäkuormituskoe) määritetty vertailuarvo. Teki-

jöiden εi keskiarvo on systemaattinen virhe eli ”bias”, b. Toisin sanoen, jos b = 1, 
muunnosmalliin ei (keskimäärin) liity systemaattista virhettä. Jos b > 1, muunnos-
malli keskimäärin aliarvioi maaparametrin arvon. Tekijöille εi laskettu variaatioker-

roin taas on muunnosepävarmuuden COV, jota merkitään yleensä symbolilla δ. Jos 
δ = 0, muunnosmalliin ei liity minkäänlaista hajontaa. Tekijöiden εi määritys tietylle 
aineistolle on eräänlainen muunnosmallin kalibrointi. Kun b ja δ on määritetty, 

maaparametrin ”oikea” arvo voidaan määrittää seuraavasti: 

   𝑝    𝑒𝑡  𝑛    𝑒      =    𝑛𝑛 𝑠  𝑙𝑙 𝑙𝑙        𝑡       ∙ 𝑏 ∙ 𝜀  4-18 

missä  
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ε  on muunnosepävarmuutta kuvaava satunnaismuuttuja, jonka keskiarvo on 1 ja 

variaatiokerroin δ.  

Satunnaismuuttujan ε voidaan yleensä olettaa noudattavan log-normaalijakaumaa 
(esim. ISSMGE-TC304 2020). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös esitystapaa, 

jossa muunnosepävarmuutta edustaa summattava normaalijakautunut virhetermi, 
jonka keskiarvo on nolla (katso esim. Löfman 2021b). 

Kalibroinnin avulla muunnosmallin ”laatua” voidaan arvioida saatujen tilastollisten 

tunnuslukujen b ja δ avulla. Erään luokittelun (Phoon & Tang 2019) perusteella 
muunnosepävarmuus on 

• alhainen, kun δ < 0,3  
• keskisuuri, kun 0,3 < δ < 0,6 

• suuri, kun 0,6 < δ < 0,9 
• erittäin suuri, kun δ > 0,9. 

 

Vastaavasti systemaattisen virheen osalta muunnosmallin yli- tai aliarviointia pide-
tään kohtuullisena, jos 0,5 < b < 2 (Phoon & Tang 2019). Kun systemaattinen 
virhe b on tiedossa (esim. kalibroinnissa määritetty), muunnosmallilla arvioitu maa-

parametrin keskiarvo on aina mahdollista korjata kertomalla saatu arvo b-kertoi-
mella, kuten on havainnollistettu tämän luvun esimerkissä sekä liitteen B esimer-
kissä Alustava painuma-arvio tilastollisin menetelmin.  

Suomalaisten savien painumis- ja lujuusominaisuuksien muunnosmalleja sekä nii-
den muunnosepävarmuuksia on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 4-6). 
Kalibroinnissa (b:n ja δ:n määritys) on käytetty suomalaisista savista koostuvia 

tietokantoja: FI-CLAY/14/856 (Löfman & Korkiala-Tanttu 2021b), F-CLAY/10/216 
(D’Ignazio 2016; D’Ignazio ym. 2016) sekä Di Buòn (2020) aineisto.  

Taulukko 4-6. Esimerkkejä suomalaisten savien muunnosepävarmuuksista 
(δ = COVtrans).  

Viite 
Kalibroinnissa 
käytetty aineisto  

Muunnosmallin kaava n b δ  

Helenelund 
(1951) 

Suomalaiset ja 
tanskalaiset savet 
siltit ja orgaaniset 
maat  

𝐶𝑐 = 0,85(
𝑤𝑛

100
)
1,5
   856 1,97 0,44 

Di Buò ym. 
(2019) 

Suomalaiset sensi-
tiiviset savet  
(aineistona CRS- 
kokeet) 

𝐶𝑐(+10𝑘𝑃𝑎) = 0,000102(𝑤𝑛)
2,284  

𝐶𝑐(+20𝑘𝑃𝑎) = 0,000289(𝑤𝑛)
2,031  

𝐶𝑐(+50𝑘𝑃𝑎) = 0,0011(𝑤𝑛)
1,669  

 
Kimmoisen muodonmuutoksen indeksille: 
𝐶𝑠 = 0,0113(𝑤𝑛)

0,67  

856 
856 
856 
 
 
656 

0,54 
0,57 
0,73 
 
 
0,49 

0,51 
0,46 
0,43 
 
 
0,44 

Löfman &  
Korkiala-
Tanttu 
(2021b) 

Suomalaiset savet, 
liejut ja saviset siltit 

𝐶𝑐 = exp{−1,586+ 2,861 ln(𝑒0) −
0,720[ln(𝑒0)]

2}  
𝐶𝑐 = exp{−21,567+ 8,227 ln(𝑤𝑛) −
0,743[ln(𝑤𝑛)]

2}  
 
Kimmoisen muodonmuutoksen indeksille: 
𝐶𝑠 = exp{−12,339+ 3,618 ln(𝑤𝑛) −
0,302[ln(𝑤𝑛)]

2}  

816a 
813a 
 
 
619a 

1,06 
1,07 
 
 
1,09 

0,35 
0,37 
 
 
0,40 

Di Buò 
(2020) 

Suomalaiset  
sensitiiviset savet  
(aineistona CRS- 
kokeet ja CPTu) 

𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆
′ = 0,275(𝑞𝑡 − 𝜎 0)  

𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆
′ = 0,39( 2−  0)  

𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆
′ = 0,53(𝑞𝑡 −  2)  

𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆
′ = 0,55(Δ 2 − 𝜎 0

′ )  

99 
99 
99 
99 
99 

1,02 
1,00 
1,17 
0,95 
0,92 

0,10 
0,07 
0,15 
0,09 
0,14 
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Viite 
Kalibroinnissa 
käytetty aineisto  

Muunnosmallin kaava n b δ  

𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆
′ = 0,6(𝑞𝑡 − 𝜎 0) − 0,54(Δ 2 − 𝜎 0

′ )  

D’Ignazio 
(2016) 

Suomalaiset  
ei-orgaaniset savet  

𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏)

𝜎𝑣
′ = 0,23 ∙ 𝑂𝐶𝑅0,8  

𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏)

𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆
′ = 0,22  

216 
216 

1,06 
0,95 

0,30 
0,28 

aTietokannasta FI-CLAY/14/856 poistettu ensin mahdolliset poikkeavat tai virheelliset arvot. 

Merkinnät: b = systemaattinen virhe; Cc = kokoonpuristuvuusindeksi; Cs = kimmoisen muodonmuutoksen in-
deksi; e0 = huokosluku; n = otoksen koko kalibroinnissa; qt = korjattu kärkivastus (kPa); su(mob) = redusoimalla 
saatu suljettu leikkauslujuus (kPa); uo = hydrostaattinen huokospaine (kPa); u2 = kärjen takaa mitattu huokos-
paine (kPa); wn = vesipitoisuus (%); σv0 = vallitseva kokonaisjännitys (kPa); σv′ = tehokas pystysuuntainen jän-

nitys (kPa); σv0′ = vallitseva tehokas jännitys (kPa); σpCRS′ = CRS-kokeella määritetty esikonsolidaatiojännitys 
(kPa); δ = virhetekijöiden COV eli COVtrans.  

Yllä olevan taulukon suljetun leikkauslujuuden muunnosmallissa ylikonsolidaatio-
aste OCR oletetaan laskettavan käyttäen CRS-ödometrikokeen esikonsolidaatiojän-

nitystä σpCRS′. Mikäli käytettävissä on vain portaittaisen ödometrikokeen tuloksista 
tulkittu σpIL′, voidaan se muuntaa vastaamaan CRS-esikonsolidaatiojännitystä kaa-
valla σpCRS′ ≈ σpIL′ / 1,27 (D’Ignazio 2016). Lisäksi on syytä tarkentaa, että taulukon 

su(mob) vastaa siipikairauslujudesta sv redusoimalla saatua leikkauslujuutta: 

𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏) = 𝑠 ∙ 𝜇                     ,   𝑠𝑠ä 𝜇 =
1,5

1+𝑤𝐿/100
   4-19 

missä  

μ on redusointitekijä.  

On huomionarvoista, että myös tämä siipikairauslujuuden redusointi pitää sisällään 
muunnosepävarmuutta. Baecher ja Ladd (1985) arvioivat tämän muunnosepävar-

muuden suuruudeksi noin COVtrans = 0,075…0,15. 

Esimerkki 4-3: Kalibrointikertoimien käyttö 

Suomalaisista savista koostuvan tietokannan F-CLAY/10/216 avulla kalibroitiin sul-

jetun leikkauslujuuden muunnosmalli (Taulukko 4-6):  

𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏)

𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆
′ = 0,22                           ,   𝑠𝑠ä 𝑏 = 0,95     = 0,28  

Tällöin maaparametrin su(mob) / σpCRS′ ”oikeaa arvoa” vastaava keskiarvo saadaan 

kertomalla arvioitu arvo systemaattisen virheen kertoimella b = 0,95: 

𝜇𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏)/𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆 = 0,22 ∙ 𝑏 = 0,22 ∙ 0,95 = 0,209    

Jos oletetaan, että tarkasteltavalla syvyydellä σpCRS′ = 40 kPa, saadaan määritettyä 
suljetun leikkauslujuuden su(mob) keskiarvo seuraavasti:  

𝜇𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏) = 𝜇𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏)/𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆 ∙ 𝜎𝑝𝐶𝑅𝑆
′ =  0,209 ∙ 40  𝑃 = 8,36  𝑃   

Nyt suljetun leikkauslujuuden keskihajonta σsu(mob) voidaan määrittää keskiarvon ja 
variaatiokertoimen δ (= 0,28 = COVtrans) tulon avulla:  

𝜎𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏) =  𝜇𝑠𝑢(𝑚𝑜𝑏) ∙  = 8,36  𝑃  ∙ 0,28 = 2,34  𝑃    
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Kun suljetun leikkauslujuuden su(mob) keskiarvo ja keskihajonta on määritetty, voi-

daan näiden perusteella muodostaa esimerkiksi log-normaalijakauma (katso luku 
4.8 ).  

Esimerkki 4-4: Muunnosepävarmuuden määritys tietokantojen avulla 

Tässä esimerkissä laaditaan muunnosmalli, jossa saven siipilujuuden tai kartiolu-
juuden (eli redusoimattoman suljetun leikkauslujuuden su) avulla arvioidaan esi-
konsolidaatiojännitys σp′. Muunnosmalli (korrelaatio) johdetaan samalla tavalla 

kuin on kuvattu Löfman ja Korkiala-Tanttu (2021b) julkaisussa.  

Monimuuttujatietokantoja on koonnut ja julkaissut muun muassa ISSMGE:n 
TC304. Tietokantakoonnin nimi on 304dB (http://140.112.12.21/issmge/ 

tc304.htm). Muunnosmallin määrityksessä käytetään kahta tietokantaa, jotka si-
sältävät suomalaisille saville tehtyjä ödometrikokeita: D’Ignazio ym. (2016) ja laa-
jennettu versio tietokannasta FI-CLAY/14/856 (Löfman & Korkiala-Tanttu 2021c). 

Näistä ensimmäinen käsittää siipikairaustuloksia ja toinen lähinnä kartiolujuuksia 
(huom: leikkauslujuuksia su ei ole redusoitu). Esikonsolidaatiojännitys σp′ perustui 
joko portaittaiseen tai jatkuvapuristeiseen (CRS) ödometrikokeeseen: CRS-tulokset 

korjattiin vastaamaan portaittaisen ödometrikokeen tuloksia nopeuskalibrointikaa-
van avulla (Liikennevirasto 2012). Ödometrikoetulokset, joille OCR < 1, poistettiin 
aineistosta, sillä alhainen OCR voi viitata näytteen alhaiseen laatuun. Lisäksi pois-
tettiin tulokset, joilla su > 60 kPa ja σp′ > 200 kPa, sillä nämä arvot olivat aineis-

tossa harvinaisia histogrammien perusteella (katso kuva E3 alla), eivätkä ne myös-
kään kuvaa tyypillistä pehmeää, painuvaa savikerrosta.  

  

Kuva E-3. Histogrammit (vasemmalla) ja muunnosmallin määritykseen käytetty 
data (oikealla). 

Muunnosmalli esikonsolidaatiojännitykselle σp′ laadittiin samoin periaattein kuin 
kokoonpuristuvuusindeksin korrelaatiot (Löfman & Korkiala-Tanttu 2021b). Muut-

tujat muunnettiin muotoon ln(x), jotta jäännösarvojen hajonta muunnosmallin 
trendikäyrän suhteen olisi likimain vakio suhteessa su-arvoon (katso vasemman-
puoleinen kuva alla, kuva E-4). Lisäksi muunnosmallin trendikäyrän sovituksessa 

poistettiin sellaiset havainnot, joiden poikkeama (jäännösarvo) oli yli kolme keski-
hajontaa. 

http://140.112.12.21/issmge/tc304.htm
http://140.112.12.21/issmge/tc304.htm
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Kuva E-4. Lineaarinen regressiosuora ln-maaparametreille (vasemmalla) sekä 
[muunnosmallilla arvioitu maaparametrin arvo] – [”todellinen” maaparametrin 
arvo] -kuvaaja (oikealla). 

Tuloksena saadaan seuraava lineaariseen regressioon perustuva muunnosmalli 

esikonsolidaatiojännitykselle (n = 495): 

 𝜎𝑝
′ = exp{1,506 + 0,888 𝑙𝑛(𝑠 )}                  ,   𝑠𝑠  𝑏 = 1,06     = 0,37  

missä  

su on siipikairauksella tai kartiokokeella määritetty redusoimaton leikkauslujuus.  

Määritetty muunnosmalli on esitetty myös su  – σp′  -kuvaajassa yllä.  

4.7  Geoteknisen parametrin 
kokonaisepävarmuus 

4.7.1  Kokonaisepävarmuuden määritys  

Kun geotekniseen parametriin liittyvä kokonaisepävarmuus COVtot arvioidaan las-
kentaa varten, erinäiset yllä kuvatut epävarmuuden lähteet (COVinh, COVstat, CO-
Vmeas, COVtrans) sekä mahdollinen keskiarvoistuminen tulisi huomioida (Γ2). Mikäli 

yksittäiset epävarmuudet eivät riipu toisistaan, COVtot voidaan arvioida variaatio-
kertoimien neliöiden avulla: 

𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡
2 ≈  Γ2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2   

 

→ 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 ≈ √Γ2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

2   
4-20 

Tämä kaava perustuu varianssien summaan ja pätee, jos variaatiokertoimet ovat 

suhteellisen pieniä (COV < 0,30).  
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Kokonaisepävarmuutta määritettäessä mittausepävarmuus COVmeas ja mahdollinen 

muunnosepävarmuus COVtrans arvioidaan kirjallisuuden avulla. Luonnollinen vaih-
telu COVinh voidaan arvioida kohteen pohjatutkimuksista, jos havaintoja on noin 
n ≥ 10 (mieluiten n > 20). Kirjallisuutta kannattaa hyödyntää vertaamalla saatua 

COVinh-arvoa taulukoiden vaihteluväleihin etenkin suomalaisen datan osalta. Poh-
jatutkimusmäärän ollessa hyvin pieni COVinh voidaan myös arvioida valitsemalla 
konservatiivinen arvo kirjallisuudesta. Tilastollinen epävarmuus taas määräytyy 

suoraan COVinh:n ja otoksen koon (n) perusteella (kaava 4-15). Varianssin vähe-
nemiskerroin Γ2 voidaan arvioida, kuten on kuvattu luvussa 4.3 . Vaihtoehtoisesti 
voidaan konservatiivisesti olettaa, että Γ2 = 1 (ei keskiarvoistumista).  

Jos maaparametrin keskiarvo on vakio syvyyden suhteen (ei syvyystrendiä) ja jos 
huomioidaan mittausepävarmuuden keskiarvoistuminen, maaparametrin keskiar-
voon liittyvä kokonaisepävarmuus voidaan siten määrittää seuraavasti (Müller, 

Larsson & Spross 2014): 

𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡
2 ≈ 𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 𝛤2  + 𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 1

𝑛

⏞    

𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+ 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠
2 1

𝑛

⏞      

𝐶𝑂𝑉�̅�,𝑚𝑒𝑎𝑠
2

+ 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2   4-21 

Mikäli COVinh arvioidaan kohteen pohjatutkimuksista, havaittu hajonta COVobs (pe-
rustuen otoskeskiarvoon ja otoskeskihajontaan) voidaan suoraan omaksua CO-
Vinh:n tilalle kokonaisepävarmuutta laskiessa. Vaihtoehtoisesti voidaan vähentää 

saadusta COVobs-arvosta mittausepävarmuus COVmeas (katso luku 4.5 ), jolloin ko-
konaisepävarmuus supistuu muotoon (Müller, Larsson & Spross 2014): 

𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡
2 ≈ (𝐶𝑂𝑉𝑜𝑏𝑠

2 − 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠
2⏞            

𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2

)(
1

𝑛
+ 𝛤2) + 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2 1

𝑛

⏞      

𝐶𝑂𝑉�̅�,𝑚𝑒𝑎𝑠
2

+ 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2   

4-22 

Koska arvioitu COVinh pienenee, kun oletettu COVmeas kasvaa, yllä oleva kaava joh-
taa usein pienempään COVtot-arvoon verrattuna muihin esitysmuotoihin.  

4.7.2  Likimääräismenetelmät ja edustavat arvot 

Kaikkia epävarmuuden lähteitä ei ole aina tarpeen huomioida, sillä yksittäisen läh-
teen vaikutus kokonaisvarmuuteen saattaa olla suhteellisen pieni. Esimerkiksi ti-

lastollinen epävarmuus (COfVstat) jätetään joskus huomioimatta yksinkertaistuksen 
vuoksi. Seuraavat yksinkertaistukset perustuvat TC304:n raporttiin mitoitusesimer-
keistä (ISSMGE-TC304 2020).  

Kun maaparametri mitataan suoraan (eli ei muunnosepävarmuutta), kokonai-
sepävarmuus on likimäärin: 

𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 ≈ √Γ2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2   
4-23 

missä  

COVinh lasketaan suoraan havainnoista (COVinh = COVobs) ja COVmeas arvioidaan kir-

jallisuudesta (ilman keskiarvoistumista). COVmeas voidaan olettaa nollaksi, jos Γ2 = 
1 ja laskettu COVobs on suurehko verrattuna kirjallisuuden vaihteluväleihin luonnol-
liselle vaihtelulle (jolloin voidaan olettaa, että COVobs sisältää COVmeas:n osuuden). 
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Kun maaparametri arvioidaan korrelaation avulla kenttä- tai laboratoriomit-

tauksista (jolloin siihen liittyy muunnosepävarmuus), kokonaisepävarmuus on liki-
määrin: 

𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 ≈ √Γ
2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2   

4-24 

missä  

COVinh lasketaan käyttäen muunnettuja maaparametreja (eli COVobs määritetään 
korrelaatiolla tai muunnosmallilla saaduille arvoille) ja COVtrans arvioidaan kirjalli-
suuden avulla tai subjektiivisesti.  

Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää kokonaisepävarmuudelle edustavia arvoja, 
joita on laadittu muun muassa osavarmuuslukujen kalibrointitarkoituksiin (Tau-
lukko 4-7). Luotettavuusanalyysissä näitä arvoja ei tule käyttää varauksetta.   

Taulukko 4-7. Maaparametrien vaihtelun vaihteluvälejä kalibrointeja varten 
(Phoon 2008). 

Maaparametri Maaparametrin hajonta Kokonaisepävarmuus COVtot 

Suljettu leikkauslu-
juus  

Matalaa 0,10–0,30 

Keskimääräinenb 0,30–0,50 

Korkeac 0,50–0,70 

Tehokas kitkakulma 

Matalaa 0,05–0,10 

Keskimääräinenb 0,10–0,15 

Korkeac 0,15–0,20 

Maanpainekerroin 

Matalaa 0,30–0,50 

Keskimääräinenb 0,50–0,70 

Korkeac 0,70–0,90 
aHyvälaatuiset suorat mittaukset laboratoriossa tai kenttämittauksin 
bEpäsuorat korrelaatiot ja hyvälaatuiset in situ -kokeet (pois lukien SPT). 
bEpäsuorat SPT-korrelaatiot ja puhtaasti kokemusperäiset korrelaatiot.  

Esimerkki 4-5: Oletusten vaikutus kokonaisepävarmuuteen 

Laskettu kokonaisepävarmuus maaparametrille voi vaihdella suurestikin riippuen 
siitä, mitä oletuksia tehdään. Myös valittu varianssin vähenemiskerroin Γ2 vaikuttaa 
huomattavasti lopputulokseen. Tässä esimerkissä havainnollistetaan, kuinka paljon 

COVtot vaihtelee suhteessa eri oletuksiin otoskoon n funktiona.  

Oletetaan, että havainnoille laskettu variaatiokerroin on COVobs = 0,20. Mittausepä-
varmuudeksi oletetaan COVmeas = 0,20, ja muunnosepävarmuus on joko nolla tai 

COVtrans = 0,30. Kokonaisepävarmuus lasketaan kaavalla K-1: 

 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 ≈ √Γ2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

2   K-1 

Oletuksia epävarmuuksien suhteen varioidaan taulukon E-2 mukaisesti.  
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Taulukko E-2. Kokonaisepävarmuuden laskelmissa käytetyt olettamayhdistelmät. 

Yhdistelmä COVinh
2 COVstat

2 COVmeas
2 

A COVobs
2 0 (ei huomioida) COVmeas

2 

B COVobs
2 – COVmeas

2 0 (ei huomioida) COVmeas
2 

C COVobs
2 COVinh

2 · (1/n) COVmeas
2 

D COVobs
2 – COVmeas

2 COVinh
2 · (1/n) COVmeas

2 

E COVobs
2 COVinh

2 · (1/n) COVmeas
2 · (1/n) 

F COVobs
2 – COVmeas

2 COVinh
2 · (1/n) COVmeas

2 · (1/n) 

 
Alla olevaan kuvaan on koottu tulokset (kuva E-5). Ylemmän rivin kuvissa ei ole 
muunnosepävarmuutta (COVtrans = 0), ja alemmissa kuvissa on samat epävarmuu-

det kuin aiemmin sekä lisäksi COVtrans = 0,30. 

 

Kuva E-5. Kokonaisepävarmuus COVtot laskettuna eri olettamilla ilman 
muunnosepävarmuutta (ylärivi) sekä muunnosepävarmuuden (COVtrans = 0,30) 
kanssa (alarivi). 

COVtot-maksimiarvo, eli konservatiivisin oletus, saadaan aina käyttämällä yhdistel-
mää C. COVtot-minimiarvo saadaan joko yhdistelmällä B tai F; näistä kahdesta yh-
distelmä F tuottaa pienemmän COVtot-arvon silloin, kun otoskoko on n > (CO-

Vobs
2 / COVmeas

2). Kun mukaan otetaan muunnosepävarmuus, yhdistelmien väliset 
erot pienenevät selkeästi.  

4.8  Geoteknisen parametrin jakauman valinta 

4.8.1  Jakauman valinnasta lyhyesti 

Maaparametrin keskiarvo voidaan yleensä laskea taikka muilla tavoin arvioida koh-

teen lähtötietojen avulla. Joissain tilanteissa datan määrä saattaa riittää myös ha-
jontaluvun (COV tai keskihajonta) määritykseen, mutta usein hyödynnetään sen 
rinnalla tai sijasta kirjallisuusyhteenvetoja variaatiokertoimen tyypillisten arvojen 

osalta. Sitä vastoin jakauman tyyppi (esim. normaali- vai log-normaalijakauma) on 
hyvin harvoin määritettävissä datan avulla pienen otoskoon takia. Näin ollen maa-
parametrin (sekä muiden lähtötietojen) jakauma valitaan lähes aina hyödyntäen 
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esimerkiksi kirjallisuuskoonteja, subjektiivista arviota ja/tai ohjeistuksia. Kun ja-

kauma on valittu, sen parametrit (esim. normaalijakauman tapauksessa keskiarvo 
ja keskihajonta) määritetään kohteen lähtötietojen ja epävarmuuksien kirjallisuus-
arvojen avulla.  

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että lujuusominaisuuksille käytetään usein log-nor-
maalijakaumaa ja tiheydelle (omapainolle) normaalijakaumaa. Malliepävarmuu-
delle (ml. muunnosepävarmuus) käytetään monesti log-normaalijakaumaa. Osviit-

taa sopivan jakauman valintaan voi hakea esimerkiksi JRC:n (2022) raportista Re-
liability background of the Eurocodes, joka julkaistaneen vuoden 2022 aikana. Tä-
män raportin liitteessä A esitetään suositeltavia jakaumia sekä variaatiokertoimen 

arvoja muun muassa rakennusmateriaalien lujuuksille, kuormille ja malliepävar-
muudelle. Tässä luvussa esitellään lyhyesti geoteknisissä laskelmissa yleisimmin 
käytettävät jakaumat ja annetaan evästystä jakauman valintaan subjektiivisen ar-

vion perusteella.  

4.8.2  Yleisiä jakaumia luotettavuusperusteisessa mitoituk-
sessa 

Normaalijakauma on tilastollisessa tarkastelussa eniten käytetty todennä-
köisyysjakauma. Normaalijakautunutta satunnaismuuttujaa X kuvataan merkin-
nällä 𝑋 ∼ 𝑁(𝜇𝑋 , 𝜎𝑋), jossa μX on jakauman keskiarvo ja σX jakauman keskihajonta. 

Nämä kaksi parametria riittävät normaalijakauman muodostamiseen. Normaalija-

kauma on yleensä hyvä alkuarvaus satunnaismuuttujan jakaumaksi, jos parempaa 
tietoa ei ole saatavilla. Normaalijakauman ominaisuuksiin kuuluvut muun muassa 
seuraavat: 

• Jakauma on jatkuva jakauma alueella -∞ → +∞. 

• Jakauma on symmetrinen keskiarvon ympärillä → mediaani on sama kuin 

keskiarvo. 
 

Normaalijakauma soveltuu käytettäväksi esimerkiksi seuraaville parametreille: 

• kappaleen dimensiot (toleranssit) +–x 
• laskennan virheille (mallivirhe, mittausvirhe jne.) 

• esimerkiksi tulvien todennäköisyyksille, pohjaveden korkeudelle, maaker-
rosten sijainnille jne. 

• jäännösarvojen jakauma regressiosuoran ympärillä. 
 
Normaalijakauman tiheysfunktio ja kertymäfunktio on esitetty koontitaulukossa 
(Taulukko 4-8). Yleisimpien jakaumien tiheys- ja kertymäfunktiot löytyvät valmiina 
myös Excelistä, ja osa niistä on koottu liitteen taulukkoon. Satunnaismuuttuja voi-

daan esittää myös standardinormaalijakaumana (𝑍 ∼ 𝑁(𝜇𝑋 , 𝜎𝑋)), jonka kes-

kiarvo ja keskihajonta ovat aina μX = 0 ja σX = 1. Standardinormaalijakauman 
kertymäfunktio merkitään usein symbolilla Φ(z). Normaalijakauman käytettävyyttä 

geotekniikassa voivat rajoittaa sen symmetrisyys sekä etenkin se, että jakauma voi 
sisältää myös negatiivisia arvoja (varsinkin jos COV > 0,3). 
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Taulukko 4-8. Yleisiä jakaumia luotettavuusperusteisessa mitoituksessa.  

Jakauma Tiheysfunktio 𝒇𝑿(𝒙) Kertymäfunktio 𝑭𝑿(𝒙) Kaavojaa 

Normaali- 
jakauma  
(𝑋 ∼ 𝑁(𝜇𝑋 , 𝜎𝑋)) 

1

√2𝜋𝜎𝑋
exp[−

1

2
(
𝑥−𝜇𝑋

𝜎𝑋
)
2
]  

, −∞ < 𝑥 < +∞  
   

∫
1

√2𝜋𝜎𝑋
exp[−

1

2
(
𝑥−𝜇𝑋

𝜎𝑋
)
2
]

𝑥

−∞
𝑑𝑥   

, −∞ < 𝑥 < +∞ 

μX voidaan esti-
moida kaavalla  
2-1 
σX voidaan esti-
moida kaavalla 2-2 

Log-normaali- 
jakauma  
(parametrit μlnX 
ja σlnX) 

1

𝑥√2𝜋𝜎𝑙𝑛𝑋
exp[−

1

2
(
𝑙𝑛𝑥−𝜇𝑙𝑛𝑋

𝜎𝑙𝑛𝑋
)
2
]   

, 0 ≤ 𝑥 < +∞   

1

√2𝜋
∫ exp [−

1

2
(𝑧)2]

(
𝑙𝑛𝑏−𝜇𝑙𝑛𝑋
𝜎𝑙𝑛𝑋

)

−∞
𝑑𝑧   

= 𝛷 (
𝑙𝑛 𝑏−𝜇𝑙𝑛𝑋

𝜎𝑙𝑛𝑋
)   

𝜇𝑋 = e
𝜇𝑙𝑛𝑋+

1
2
𝜎𝑙𝑛𝑋
2

  
𝜎𝑋

2 =
𝜇𝑋

2[exp(𝜎𝑙𝑛𝑋
2 ) − 1]  

(𝜎𝑋 =

 𝜇𝑋√exp(𝜎𝑙𝑛𝑋
2 ) − 1)       

Tasajakauma 
(x tasan jakau-
tunut välillä 
[a,b]) 

{
1

𝑏−𝑎
,  ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0,   𝑙𝑙  𝑛
  {

0, 𝑥 <  
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
,  ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0, 𝑥 > 𝑏

  
𝜇𝑋 =

𝑎+𝑏

2
  

𝜎𝑋
2 =

(𝑏−𝑎)2

12
  

Kolmiojakauma 
(parametrit a = 
min, b = max, c 
= moodi) 

{
 
 

 
 
0                                , 𝑥 <  
2(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑎)(𝑐−𝑎)
           ,  ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

2(𝑏−𝑥)

(𝑏−𝑎)(𝑏−𝑐)
            , 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0                               , 𝑏 < 𝑥

    

{
 
 

 
 
0                                      , 𝑥 <  
(𝑥−𝑎)2

(𝑏−𝑎)(𝑐−𝑎)
                ,  ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

1 −
(𝑏−𝑥)2

(𝑏−𝑎)(𝑏−𝑐)
          , 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1                                       , 𝑏 < 𝑥

   

𝜇𝑋 =
𝑎+𝑏+𝑐

3
  

 
𝜎𝑋

2 =
𝑎2+𝑏2+𝑐2−𝑎𝑏−𝑎𝑐−𝑏𝑐

18
  

aFunktio exp(x) = ex, missä e on Neperin luku (e ≈ 2,718282) 

Jos satunnaismuuttuja X noudattaa log-normaalijakaumaa, sen luonnollinen lo-
garitmi ln(X) on normaalijakautunut (eli satunnaismuuttuja Y = ln(X) noudattaa 
normaalijakaumaa). Log-normaalijakaumaa suositaan usein sellaisten parametrien 

kohdalla, jotka voivat olla vain positiivisia (kuten maan suljettu leikkauslujuus). 
Log-normaalijakauman tiheys- ja kertymäfunktiot on esitetty yllä olevassa taulu-
kossa (Taulukko 4-8). Log-normaalijakauma on oikealle vino, eli kyseessä on epä-

symmetrinen jakauma (katso Kuva 2-4). Log-normaalijakauman määrittämiseksi 
riittää keskiarvo μlnX ja varianssi σlnX

2 (tai keskihajonta σlnX), jotka voidaan laskea 
”aritmeettisesta” keskiarvosta μX ja keskihajonnasta σX muunnoskaavojen avulla: 

𝜎𝑙𝑛𝑋
2 = ln(1 +

𝜎𝑋
2

𝜇𝑋
2 )    4-25 

𝜇𝑙𝑛𝑋 = ln(𝜇𝑋) −
1

2
𝜎𝑙𝑛𝑋
2   4-26 

Toisin sanoen aritmeettiset parametrit μX ja σX vastaavat aritmeettista keskiarvoa 

ja tavallista (otos)keskihajontaa. Log-normaalijakauman keskihajonta σlnX voidaan 
myös määrittää tavallisen COV-arvon (σX / μX) avulla:  

𝜎𝑙𝑛𝑋 = √ln (1 + 𝐶𝑂𝑉𝑋
2)  4-27 

Vastaavasti log-normaalijakauman ”ln-parametreista” (μlnX ja σlnX
2) voidaan mää-

rittää aritmeettiset keskiarvo ja keskihajonta sekä COV: 

𝜇𝑋 = e
𝜇𝑙𝑛𝑋+

1

2
𝜎𝑙𝑛𝑋
2

  4-28 

𝜎𝑋 = 𝜇𝑋√e
𝜎𝑙𝑛𝑋
2
− 1  4-29 
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𝐶𝑂𝑉𝑋 = √exp(𝜎𝑙𝑛𝑥
2 ) − 1  

4-30 

Tasajakauma tarkoittaa sellaista jatkuvaa jakaumaa (voi olla myös diskreetti), 

jossa jokaisen pisteen esiintymistodennäköisyys annetulla välillä [a, b] on sama. 
Tasajakauman tiheys- ja kertymäfunktiot sekä keskiarvon ja keskihajonnan kaavat 
on esitetty koontitaulukossa (Taulukko 4-8). Tasajakauma sopii hyvin suureelle, 

jolla on tunnetut ala- ja yläraja-arvot ja jokaisen arvon esiintymistodennäköisyys 
on sama. Tasajakauma sopii hyvin käytettäväksi esimerkiksi jonkin maaparametrin 
lähtötietona Bayesin menetelmissä pohjatutkimustiedon lisäksi, jos parempaa tie-

toa ei ole saatavilla. Vaikka tasajakauma tuntuu aluksi ”arvottomalta” tiedolta, sen 
avulla voidaan kuitenkin mahdollisesti tarkentaa halutun parametrin jakaumaa. 

Kolmiojakauma määritellään parametrin minimin a, maksimin b ja moodin c 
avulla (Taulukko 4-8). Kolmiojakauman vahvuuksia ovat sen joustavuus (voi olla 
symmetrinen taikka vasemmalle tai oikealle vino) sekä parametrien helppo määri-
tys vaikka subjektiiviseen arvioon perustuen. Jakauman heikkoutena on se, että 
”häntien” puuttuminen voi vääristää tulosta, etenkin jos murtumistodennäköisyys 

on hyvin pieni. 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 4-10) on vertailtu näitä neljää jakaumaa. Kuvassa on 
esitetty Monte Carlo -simulaatiolla tuotettu otos log-normaalijakaumasta sekä sen 

histogrammiin (kuvassa ”Input”) sovitettujen jakaumien tiheysfunktiot. Normaali-
jakaumalla on sama keskiarvo ja keskihajonta, mutta symmetrisenä jakaumana se 
ei pysty mallintamaan hajonnan vinoutta. Kolmiojakauma pystytään määrittele-

mään siten, että se on oikealle vino kuten log-normaalijakaumakin. Sovitus dataan 
on kuitenkin tehty minimi- ja maksimiarvojen mukaisesti, joten kolmiojakauman 
keskihajonta on huomattavasti suurempi. Vastaavasti tasajakauma (”Uniform”) 

määräytyy simulointituloksen minimi- ja maksimiarvon perusteella; kaikki arvot 
tällä välillä ovat yhtä todennäköisiä.  
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Kuva 4-10. Simuloitu log-normaalijakauma (keskiarvo μX = 50 ja keskihajonta 
σX = 10) ja siihen sovitetut normaali-, kolmio- ja tasajakaumat. 

Ohjelmistosta riippuen käytettävissä voi olla lukuisia eri jakaumia. Tulee kuitenkin 
huomioida, että monimutkaisemmat jakaumat vaativat useita parametreja, joiden 

määrittäminen ilman dataan sovitusta voi olla haastavaa. Sitä vastoin monet yk-
sinkertaiset jakaumat, kuten log-normaalijakauma tai kolmiojakauma, on mahdol-
lista määrittää myös pelkkään prioritietoon perustuen.   

4.8.3  Jakauman määritys 

Jakauman määritykseen liittyy karkeasti ottaen kaksi vaihetta: (1) jakauman va-
linta (esim. normaali- vai log-normaalijakauma) ja (2) jakauman parametrien mää-

ritys (esim. keskiarvo ja keskihajonta). Jakaumasta riippuen tarvittavat parametrit 
vaihtelevat suuresti: esimerkiksi tasajakauma määräytyy minimin ja maksimin pe-
rusteella, kun taas monimutkaisempi jakauma voi vaatia useita parametreja, joiden 

määrittämiseksi ei ole analyyttisiä kaavoja. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 
mikäli käytettävissä on pieni määrä havaintoja, kannattaa suosia yksinkertaisia ja-
kaumia.  

Mikäli kohteessa on tehty erittäin paljon pohjatutkimuksia (vähintään n > 30 per 
maakerros), maaparametrille sopiva jakauma (eli jakauman tiheys- tai kertymä-
funktio) voidaan määrittää sovittamalla havaintoihin. Havainnoille voidaan piirtää 

histogrammi sekä määrittää kertymäfunktiota vastaava käyrä (ns. empiirinen ker-
tymäfunktio). Jakauman sovitus perustuu yleensä siihen, että pyritään löytämään 
teoreettinen jakauma, jonka kertymäfunktio on mahdollisimman samanlainen em-

piirisen kertymäfunktion kanssa. Esimerkiksi Kolmogorov-Smirnovin (K-S) testiä 
voidaan käyttää havaintojen ja jakaumaehdokkaan vertailussa. Empiiristä ja-
kaumaa ja jakaumaehdokasta voidaan myös vertailla Q-Q-kuvaajan avulla, jossa 

verrataan kahden jakauman fraktiileja.  
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(a)       (b) 

 

Kuva 4-11. Esimerkit (a) histogrammista ja otoksen kertymäfunktiosta (Lu ym. 
2018) sekä (b) Q-Q-kuvaajasta (Esri 2022).  

Mikäli halutaan sovittaa havaintoihin joko normaali tai log-normaalijakauma, voi-
daan käyttää myös momenttimenetelmää ja normaalisuustestiä (katso myös Löf-
man & Korkiala-Tanttu 2021a):  

1. Lasketaan (otos)keskiarvo ja keskihajonta havainnoille x ja ln(x) (mo-
menttimenetelmä). 

2. Tehdään datalle Shapiro-Wilkin normaalisuustesti, jonka nollahypoteesi 

on, että data on normaalijakautunut. 
3. Mikäli saatu p-arvo on suurempi kuin valittu merkitsevyystaso (esim. 

α = 0,05), nollahypoteesiä ei voida hylätä, jolloin data voidaan katsoa 

normaalijakautuneeksi. 

4. Mikäli ln(x) läpäisee normaalisuustestin, data voidaan katsoa log-normaa-
lijakautuneeksi. 

 

Jakauman valinta voidaan tehdä myös karkean silmämääräisen arvion perusteella: 
esimerkiksi jos histogrammi on symmetrinen ja muistuttaa normaalijakaumaa, va-
litaan se ja määritetään parametrit momenttimenetelmällä (eli käytetään otokselle 

laskettua keskiarvoa ja keskihajontaa). 

Jakauman valinnassa voidaan myös hyödyntää kirjallisuutta. Lacasse ja Nadim 
(1996) selvittivät, mikä jakauma (normaali vai log-normaali) useimmiten valitaan 

tietylle maaparametrille. Tutkimuksia, missä soveltuvin jakauma selvitetään sovit-
tamalla kohdekohtaisiin havaintoihin, on valitettavan vähän. Haarajoen koepenke-
reen savikerrokselle on tehty analyysi, jossa normaalisuustestin avulla selvitettiin, 

kumpi (normaali vai log-normaali) jakauma soveltuu paremmin kuvaamaan maa-
parametrien hajontaa (Löfman 2021a). Ne maaparametrit, joilla oli selkeä syvyy-
den suhteen muuttuva trendi, normalisoitiin ensin (kaava 4-9). Otoksen koko oli 
n = 28…121. Alla olevaan taulukkoon on koottu näiden kahden tutkimuksen tulok-

set (Taulukko 4-9).  
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Taulukko 4-9. Esimerkkejä maaparametreille soveltuvista jakaumista.  

Maaparametri Maalaji Jakaumaa 
Jakauma  

(Haarajoen savi)b 

Lisätietoja 

(Haarajoen savi)b 

Kärkivastus  Savia N/LN   

Kärkivastus  Hiekkaa LN   

su 
Savi (kolmiaksiaali-

koe)a 
LN   

su Savi (indeksikoe)a LN   

su Savinen silttia N   

Jännitys- 

normalisoitu su 
Savia N/LN N/LN 

n = 121 (kartiokoe, 

normalisoitu syvyyden 

suhteen) 

wP Savia N   

φ Hiekkaa N   

γ (vedellä kylläs-

tynyt) 
Kaikki maalajita N N n = 121 

e0 ja huokoisuus Kaikki maalajita N N/LN n = 59 (e0) 

OCR Savia N/LN LN n = 45 

w Haarajoen savi  N n = 155 

σp′ Haarajoen savi  N/LN n = 53 

Cc Haarajoen savi  N n = 49 

CR = Cc / (1 + e0) Haarajoen savi  N/LN n = 49 

Cαε Haarajoen savi  N/LN n = 28 
aSelvitys jakaumavalinnoista geoteknisiin laskelmiin (Lacasse & Nadim 1996) 
bNormaalisuustesti Haarajoen koepenkereen savikerrokselle (Löfman 2021a) 

Normaalijakauma soveltuu erityisesti indeksiominaisuuksille ja maan tiheydelle. 
Negatiivisten arvojen todennäköisyys on kuitenkin syytä tarkistaa tapauskohtai-
sesti, jos keskiarvo on lähellä nollaa ja/tai hajonta on suurta.  

Esimerkki 4-6: Negatiivisten arvojen todennäköisyys 

Tilastollisen analyysin mukaan Haarajoen saven kokoonpuristuvuusindeksin Cc ha-
jonnan kuvaamiseksi voidaan käyttää normaalijakaumaa, jonka keskiarvo on 

μCc = 2,36 ja keskihajonta σCc = 0,446 (COV = 0,19). Negatiivisen arvon todennä-
köisyys P(Cc ≤ 0) saadaan normaalijakauman kertymäfunktion avulla (CDF). Ker-
tymäfunktion arvo kohdassa Cc = 0 (eli todennäköisyys sille, että Cc ≤ 0) voidaan 

selvittää taulukoiden avulla tai esimerkiksi Excelissä funktiolla NORM.DIST(x = 0; 
mean = 2,36; standard_dev = 0,446; cumulative = TRUE). Negatiivisen arvon 
todennäköisyydeksi saadaan P(Cc ≤ 0) = 6 · 10-8. Esimerkiksi primääripainuman 

ennusteessa näin pieni todennäköisyys ei vaikuttaisi merkittävästi luotettavuus-

analyysin tulokseen.  

Jos halutaan kuitenkin käyttää log-normaalijakaumaa, tarvittavat parametrit voi-
daan laskea aritmeettisista parametreistä (μCc ja σCc) muunnoskaavojen avulla. 

Log-normaalijakauman keskiarvoksi saadaan μlnCc = 0,858 ja keskihajonnaksi 
σlnCc = 0,187. Normaalijakaumaa ja tätä vastaavaa log-normaalijakaumaa voidaan 
verrata piirtämällä tiheysfunktioiden (PDF) mukaiset jakaumat esimeriksi Excelillä 

(asetuksella cumulative = FALSE), katso kuva E-6.  
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Kuva E-6. Kokoonpuristuvuusindeksille normaali- ja log-normaalijakaumat 
samoilla parametreilla (μCc = 2,36; σCc = 0,446; COV = 0,19). 

Kuvasta E-6 nähdään, että koska log-normaalijakauma on oikealle vino, hyvin suur-
ten Cc-arvojen todennäköisyys on hieman suurempi. Todennäköisyys sille, että sa-
tunnaismuuttujan arvo on suurempi kuin arvo x, voidaan laskea P(Cc > 3,5) = 
1-LOGNORM.DIST(x = 3,5; mean = 0,858; standard_dev = 0,187; cumulative = 

TRUE) = 0,02. Normaalijakaumalle vastaava todennäköisyys olisi 
P(Cc > 3,5) = 0,01. Normaalijakauman pienempi todennäköisyys näkyy kuvassa 
siten, että käyrän alle jäävä pinta-ala on pienempi alueella Cc > 3,5. 
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5 Muut epävarmuuden lähteet ja 
menetelmät 

5.1  Maakerrosrajojen ja vedenpinnan vaikutus 
luotettavuuteen 

Geoteknisen laskentamallin luominen lähtee liikkeelle kohteessa esiintyvien maa-

kerrosten ja pohjavesiolosuhteiden määrittämisellä. Kohteessa tehtävien pohjatut-
kimusten avulla pyritään maaperästä tulkitsemaan lähtökohtaisesti geoteknisiltä 
ominaisuuksiltaan yhteneväiset (homogeeniset) maakerrokset sekä mahdolliset 

epäjatkuvuuskohdat (esim. savilinssit). Näistä esimerkiksi niin sanotuilla epäjatku-
vuuskohdilla, kuten savilinsseillä, on merkittävä vaikutus kohteessa syntyviin mah-
dollisiin painumiin ja sitä myöten koko rakenteen luotettavuuteen. Lisäksi mahdol-

lisesti löydetyillä ohuemmilla pehmeillä kerroksilla on suuri vaikutus esimerkiksi 
stabiliteettilaskennassa.  

Käytettävien pohjatutkimusmenetelmien tarkkuus ja laatu sekä mittauspisteiden 

lukumäärä vaikuttavat siihen, kuinka tarkasti maakerrosrajat voidaan määrittää 
sekä pysty- että vaakasuunnassa (interpolointi pisteiden välillä). Kerrosrajojen si-
jainnilla voi olla merkitystä luotettavuuslaskennan kannalta, mikäli esimerkiksi peh-

meän maakerroksen paksuus muuttuu huomattavasti penkereen pituus- tai poik-
kisuunnassa, kun penkereen painumia lasketaan. Lähtökohtaisesti maakerrosrajo-
jen tulkinta esimerkiksi CPTu-mittauksesta perustuu edelleen suunnittelijan tulkin-

taan, mutta tulevaisuudessa tekoälyyn perustuvat menetelmät vaikuttavat var-
teenotettavilta vaihtoehdoilta (Farhadi 2021). Käytännössä maakerrosrajojen vai-
kutusta mitoituksen luotettavuuteen voidaan tarkastella muodostamalla mitoitet-

tavan kohteen pohjaolosuhteista useampi geotekninen malli, joissa haluttua maa-
kerrosrajaa varioidaan, ja/tai muodostamalla malliin epäilty epäjatkuvuuskohta. 
Toisin sanoen muodostetaan useampi laskentamalli kohteesta ja tarkastellaan kus-

sakin laskentamallissa mitoitettavan rakenteen luotettavuutta (murtumistodennä-
köisyyttä).  

Maakerrosten lisäksi pohjavedenpinnan vaihtelut voivat tuoda laskentaan epävar-

muutta. Pohjavedenpinnan vaihtelu on tyypillistä esimerkiksi eri vuodenaikojen vä-
lillä, mutta se voi vaihdella myös paikallisesti esimerkiksi rakennettujen kaivantojen 
läheisyydessä. Käytännössä pohjavedenpinta mallinnetaan yleensä mitoituslaskel-

maan vaikuttavan konservatiivisimman arvon mukaisesti, esimerkiksi kaivannon 
takana tukiseinän yläpintaan (Liikennevirasto 2017), mutta sen mallintaminen sa-
tunnaismuuttujana on tätä nykyä mahdollista jo muutamissa laskentaohjelmis-
toissa (Slide2). Pohjavedenpinnan mallintaminen satunnaismuuttujana on suositel-

tavaa, sillä sen määrittämiseen esimerkiksi pohjavesiputkista liittyy sekä mit-
tausepävarmuutta että tarkastelujakson pituuteen liittyvää epävarmuutta. Vaihto-
ehtoisesti tehtävän mitoituksen herkkyyttä pohjavedenpinnan vaihteluille voidaan 

tarkastella determinististen laskujen avulla yksinkertaisesti muuttamalla pohjave-
denpintaa eri laskentaskenaarioiden välillä. 
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5.2  Trendien tunnistamiseen liittyvät 
epävarmuudet 

Mitattavan maaparametrin trendin tunnistaminen on oleellinen osa maaparamet-

riin liittyvän epävarmuuden määrittämistä (ks. luku 4). Kaavan 4-2 mukaisesti esi-
merkiksi syvyyden mukaan kasvava maan lujuuden arvo voidaan esittää sitä ku-
vaavan trendin t(z) ja jäännösarvojen w(z) avulla. Näistä jäännösarvojen hajonta 

määritetyn trendin ympärillä määrittelee käytännössä maaparametriin liittyvän 
luonnollisen hajonnan (mahdollisesti myös mittausepätarkkuuden). Tällöin trendin 
määritystarkkuus vaikuttaa oleellisesti jäännösarvojen hajontaan trendin ympärillä. 

Mitä tarkemmin trendi määritetään, sitä pienempi on jäännösarvojen etäisyys tren-
distä ja sitä pienemmäksi esimerkiksi maan luonnollisen hajonnan arvo tulee.  
Trendin määritystarkkuudella voi olla siis merkitystä mitoitettavan rakenteen luo-

tettavuuden kannalta, mutta miten trendi tulisi määrittää. 

Yleensä trendin määrittäminen täysin objektiivisesti on hankalaa, sillä suunnitteli-
jan täytyy ottaa huomioon esimerkiksi pehmeän savikerroksen päällä oleva kuiva-

kuorikerros, joka voi vaikuttaa savikerroksen lujuuteen (vaihtoehto 4). Trendin 
määrittäminen perustuu käytännössä suunnittelijan omaan näkemykseen, jolloin 
eri suunnittelijat voivat päätyä erilaisiin ratkaisuihin. Yleensä maaparametrit mal-

linnetaan kuitenkin joko ”vakioarvoina” koko maakerrokselle tai lineaarisesti kas-
vavana tai laskevana trendinä. Nämä valinnat ovat yleisesti käytössä siksi, että ne 
on helppo mallintaa numeerisissa laskentamenetelmissä ja ne yksinkertaistavat 

laskentaa. Lisäksi mittauspisteiden tai -datan määrä on yleensä niin pieni, että 
monimutkaisempien trendien mallinnusparametrien tilastollinen epävarmuus kas-
vaa merkittävästi. 

Kuvassa 5-1 on esitetty kuusi erilaista mahdollisuutta määrittää trendi (punainen 
viiva) siipikairalla mitatulle suljetulle leikkauslujuudelle. Kohteessa on tehty yksi 
siipikairaus savikerrokseen, jonka paksuus on kolme metriä. Siipikairaustulokset on 
esitetty kuvassa mustilla pisteillä. Vaihtoehdoissa 1–3 tarkasteltava trendi mallin-

netaan yhdessä osassa ja vaihtoehdoissa 4–6 kahdessa osassa. Erottelu on tehty 
sen mukaisesti, miten valitut trendit voidaan mallintaa esimerkiksi GeoCalcissa. Sii-
pikairaustulokset ovat oikeasta kohteesta, ja mitoituslaskelmissa on käytetty vaih-

toehtoa VE2: Konservatiivinen lineaarinen trendi. 

Vaihtoehto 1: Lineaarisella regressiolla määritetty lineaarinen trendi (”objektiivi-
sin”) 

Vaihtoehto 2: Konservatiivisesti määritetty lineaarinen trendi 
Vaihtoehto 3: Vakioarvo koko kerroksen suljetulle leikkauslujuudelle 
Vaihtoehto 4: Jaetaan savikerros kahteen osaan, jolloin ylemmässä kerroksessa 

käytetään vakioarvoa ja alemmassa lineaarisesti kasvavaa lujuutta 
Vaihtoehto 5: Sama kuin 4, mutta nyt ylemmässä kerroksessa on syvyyden mu-

kaan pienenevä lujuus  

Vaihtoehto 6: Jaetaan savikerros kahteen osaan ja käytetään molemmille kerrok-
sille erisuurta vakiolujuutta 
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Kuva 5-1. Suljetun leikkauslujuuden trendi voidaan määrittää usealla eri tavalla. 

Taulukkoon 5-1 on laskettu suljettuun leikkauslujuuteen liittyvä epävarmuus (COV-
arvona esitettynä) trendin mallinnustapauksissa, joissa käytetään yhtä maaker-
rosta (VE1–VE3). Tuloksista nähdään, että trendin valinnalla on merkitystä lujuu-

den epävarmuuden kannalta (vaikuttaa luotettavuuteen), mutta erot ovat tässä 
esimerkissä suhteellisen pieniä. Sen sijaan kahden maakerroksen tapauksessa 
(VE4–VE6) pohjatutkimuspisteiden lukumäärä ei mahdollista (ainakaan kovin luo-

tettavasti) kumpaankin maakerrokseen liittyvän hajonnan määrittämistä. Ku-
vasta 5-1 voidaan kuitenkin havaita, että määrittämällä trendi kahdessa osassa 
(VE4–VE6) on lujuusparametriin liittyvä epävarmuus selvästi pienempi kuin vaik-

kapa vaihtoehdossa VE3. Tällöin jos lujuusparametriin liittyvää hajontaa ei voida 
suoraan määrittää mittausten perusteella, voidaan se arvioida esimerkiksi kirjalli-
suuden perusteella. Tämän esimerkin tapauksessa, kun kahden eri trendin käyttä-

minen ja maakerroksen jakaminen kahteen kerrokseen selvästi pienentää lujuus-
parametriin liittyvää hajontaa, voidaan käyttää taulukkoarvojen alapään arvoja. 

Taulukko 5-1. Valitun trendin vaikutus suljetun leikkauslujuuden hajontaan. 

Vaihtoehto 1 COVsu = 0,13 

Vaihtoehto 2 COVsu = 0,14 

Vaihtoehto 3 COVsu = 0,18 

5.3  Geoteknisten parametrien väliset korrelaatiot 

5.3.1  Korrelaation vaikutus luotettavuuteen 

Korrelaatio tarkoittaa kahden satunnaismuuttujan välistä riippuvuutta. Pearsonin 
korrelaatiokerroin ρ (-1… + 1) kuvaa lineaarisen riippuvuuden voimakkuutta 
(Kuva 5-2). Kuvasta näkyy, että vaikka nousevan suoran korrelaatiokerroin on po-

sitiivinen, kertoimen ρ arvo ei kuvaa kulmakertoimen suuruutta.  
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Kuva 5-2. Esimerkkejä Pearsonin korrelaatiokertoimen ρ arvosta eri datalle 
(Wikipedia). 

Korrelaation voimakkuutta voidaan kuvata Evansin (1996) luokituksen mukaisesti:  

• erittäin voimakas, kun |ρ| ≥ 0,8  

• voimakas, kun 0,6 ≤ |ρ| < 0,8  
• kohtalainen, kun 0,4 ≤ |ρ| < 0,6  

• heikko, kun 0,2 ≤ |ρ| < 0,4 
• erittäin heikko, kun |ρ| < 0,2. 

 

Riippumattomien muuttujien korrelaatiokerroin on 0, mutta ρ = 0 ei tarkoita, et-
teivätkö muuttujat voisi riippua toisistaan (sillä Pearsonin korrelaatiokerroin kuvaa 
vain lineaarista riippuvuutta). Joissakin tilanteissa Kendallin tai Spearmanin järjes-

tyskorrelaatiokertoimet voivat olla soveltuvampia, sillä ne perustuvat lukujen jär-
jestykseen.  

Esimerkiksi koheesion c′ ja kitkakulman φ′ välillä vallitsee negatiivinen korrelaatio, 
ρ ≈ -0,2…-0,7 (Forrest & Orr 2010): kun kitkakulma kasvaa, koheesio yleensä pie-

nenee. Mitä voimakkaampi negatiivinen korrelaatio oletetaan parametrien c′ ja φ′ 
välille, sitä pienempi on arvioitu sortumistodennäköisyys (Cheng & He 2020). Sa-
moin mikäli tangenttimoduulimenetelmän painumisparametrien välinen korrelaatio 
jätetään huomioimatta, painumaan liittyvä epävarmuus yliarvioidaan. Sen sijaan 
jos savikon painuma lasketaan kokoonpuristuvuusindeksimenetelmällä, korrelaatio 

painumisominaisuuksien välillä voidaan yleensä jättää huomioimatta (Löfman 
2022). Korrelaation vaikutus luotettavuuteen vaihtelee kuitenkin tilanteesta riip-
puen, joten sensitiivisyystarkastelujen tekeminen on suositeltavaa, erityisesti mi-

käli kirjallisuudesta ei löydy vertailukelpoisia tarkasteluita.   

5.3.2  Korrelaatiokertoimen määritys 

Pearsonin korrelaatiokerroin satunnaismuuttujien X ja Y välillä voidaan arvioida n 

dataparista {(x1, y1), ….,(xn, yn)} otoskorrelaation r avulla: 

𝜌𝑋𝑌 ≈  𝑥𝑦 = 
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1 √∑ (𝑦𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1

  

5-1 
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Excelissä otoskorrelaatio voidaan laskea CORREL-funktiolla. Otoksessa tulisi olla 

vähintään n = 10 dataparia (ISSMGE-TC304 2021).  

Ihannetilanteessa otos olisi peräisin samasta kohteesta ja saman homogeenisen 
maakerroksen sisältä. Käytännössä tällainen pohjatutkimusmäärä on harvoin käy-

tettävissä, joten korrelaation voimakkuus voidaan arvioida myös kirjallisuuden ja 
maaparametritietokantojen avulla. Toisaalta tulee huomioida, että analyysit, joissa 
samaan dataan sisällytetään useita kohteita (kuten yleensä tehdään, jos määrite-

tään empiirisiä korrelaatioita), voivat johtaa eri tulokseen verrattuna tilanteeseen, 
jossa tarkastellaan korrelaatiota kohteen tai maakerroksen sisässä.  

Kirjallisuuden koonteja korrelaation osalta voidaan yleensä hyödyntää, sillä jotkut 

maaparametrien väliset korrelaatiot ovat universaaleja eivätkä siten paikallisen 
geologian määräämiä. ISSMGE-TC304 (2021) on laatinut kattavan yhteenvedon 
kohdekohtaisesta datasta määritetyistä korrelaatiokertoimista (Pearson, Kendall ja 

Spearman). Yhteenvetotaulukot sisältävät lukuisia savi-, hiekka- ja kallioparamet-
reja. Korrelaatiokerroinkoontien osalta on suositeltavaa tarkastella mediaanin li-
säksi muitakin tilastollisia tunnuslukuja. Esimerkiksi fraktiileista ilmenee, kuinka 

”universaali” korrelaatiokertoimen ρ arvo on: mikäli 25 % ja 75 % fraktiileista toi-
nen on positiivinen ja toinen negatiivinen (kuten esimerkiksi OCR–su/σv′-korrelaa-
tion tapauksessa taulukossa, katso Taulukko 5-1), vaihtelu kohteiden välillä on 
merkittävää. Tällöin korrelaatiokertoimen arvon luotettava määritys edellyttäisi 

runsaasti kohdekohtaisia pohjatutkimuksia.  

Taulukko 5-1. Esimerkkejä korrelaatiokertoimen vaihtelusta saven ominaisuuksille 
(Löfman 2022, perustuen ISSMGE-TC304:n 2021 koontiin). 

  
Otoksen koko n  
(per kohde) 

Korrelaatiokertoimen arvo 
Pearson (Spearman) 

Muuttujapari 
Kohtei-
den lkm 

Vaihtelu-
väli 

Keski-
arvo 

25 %  
fraktiili 

Mediaani  
(50 %  
fraktiili) 

75 %  
fraktiili 

w–Cc 70 10–639 30 0,43 (0,38) 0,72 (0,70) 0,86 (0,83) 

wL–Cc 67 10–605 32 0,47 (0,42) 0,67 (0,71) 0,87 (0,86) 

w–Cs 18 10–35 16 0,16 (0,08) 0,33 (0,37) 0,68 (0,66) 

Cc–Cs 33 10–115 22 0,20 (0,19) 0,46 (0,47) 0,73 (0,74) 

OCR–su/σv′ 90–92 10–59 15 –0,35 (–0,38) 0,30 (0,25) 0,96 (0,81) 

OCR–K0 37–39 10–40 17 0,42 (0,48) 0,81 (0,87) 0,93 (0,96) 

 

Korrelaatiokertoimen suuruuden vaihtelua eri kohteiden välillä on vertailtu mm. 
painumisominaisuuksien osalta (Löfman 2022). Kuva 5-3 vertaa eri kohteita Suo-
messa erittäin pehmeiden savien osalta. Esimerkiksi pehmeillä savilla korrelaatio 

moduuliluvun (m1) ja esikonsolidaatiojännityksen (σp′) välillä vaihtelee suhteellisen 
vähän kohteiden välillä (ρ ≈ -0,7…-0,9), joten kohdekohtaista korrelaatiokertoimen 

määritystä ei välttämättä tarvita.  
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Kuva 5-3. Kohdekohtaiset korrelaatiokertoimet savien painumisparametreille 
(Löfman 2022). 

5.3.3  Korrelaation mallinnus luotettavuusanalyysissä  

Yksinkertaisin menetelmä huomioida maaparametrien välinen keskinäinen riippu-
vuus on Pearsonin korrelaatiokertoimien ρ kautta. Tällöin pareittain määritettyjä 

ρ-kertoimia voidaan käyttää, vaikka luotettavuusanalyysi käsittäisikin useampia 
keskinäisriippuvaisia satunnaismuuttujia. Esimerkiksi Gaussin kopulafunktion 
määrittämiseksi riittävät pareittain määritetyt korrelaatiokertoimet ρ sekä yksittäis-
ten satunnaismuuttujien reunajakaumat (joiden ei tarvitse olla normaalijakaumia). 

Tuloksena saadaan useiden muuttujien muodostama moniulotteinen yhteisja-
kauma. Monipuolinen valikoima erilaisia kopulafunktioita löytyy mm. Exceliin saa-
tavasta @RISK-lisäosasta (Palisade). @RISK-lisäosalla voi myös sovittaa sopivan 

kopulafunktion datan avulla.  

Kuva 5-4 vertaa Monte Carlo -simulaation tuloksia moduuliluvun (m1) ja esikonso-
lidaatiojännityksen (σp′) välisen riippuvuuden osalta. Kuvassa ovat simulaatiotu-

loksen lisäksi mukana ödometrikoetulokset (”Lab.”). Kuva (a) vastaa tilannetta, 
jossa satunnaismuuttujat m1 ja σp′ oletetaan riippumattomiksi (ρ = 0 eli ei korre-
laatiota), ja kuvasta (b) ilmenee, kuinka Gaussin kopulan myötä simuloitujen maa-

parametriarvojen välille piirtyy negatiivinen keskinäisriippuvuus (ρ = –0,88). Ku-
vasta näkyy, että satunnaismuuttujien reunajakaumat ovat molemmissa tapauk-
sissa samat. Kun savikolle laskettiin painumia, parametrien välisen korrelaation 

huomiotta jättäminen (Kuva 5-4a) johti painuma-arvion epävarmuuden yliarvioin-
tiin: painuman epävarmuus oli keskimäärin kaksi kertaa suurempi kuin tilanteessa, 
jossa maaparametrien välinen riippuvuus otettiin huomioon (Löfman 2022).  
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Kuva 5-4. Laboratoriokokeen tulokset (m1 ja σp′) sekä Monte Carlo -simulaation 
(MCS) tulokset (a) ilman korrelaatiota ja (b) negatiivisen korrelaation kanssa 
(Löfman 2022). 

5.4  Malliepävarmuus ja kuormiin liittyvä 
epävarmuus 

5.4.1  Mallikertoimen määritys 

Malliepävarmuus liittyy geoteknisten laskelmien epävarmuuksiin ja yksinkertaistuk-

siin. Malliepävarmuus voi olla systemaattista, jolloin geoteknisen rakenteen kanta-
vuutta tai siirtymiä pääsääntöisesti ali- tai yliarvioidaan. Esimerkiksi jotkut mallit 
voivat olla tunnetusti konservatiivisia. Malliepävarmuuteen liittyy yleensä myös ha-

jontaa, jolloin mallilla ennustettu kantavuus tai siirtymä poikkeaa kenttäkäyttäyty-
misestä sattumanvaraisesti. Malliepävarmuuden syitä geoteknisissä laskentamal-
leissa ovat esimerkiksi yksinkertaistukset, kuten oletus kimmoisesta käyttäytymi-

sestä, tai kolmiulotteisen (3D) ongelman mallintaminen 1D- tai 2D-laskelman 
avulla.   

Malliepävarmuuden suuruutta voidaan määrittää mallikertoimen M avulla:  

𝑀 =
𝑥𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢

𝑥𝑙𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢
  5-2 

missä  

xlaskettu on laskentamallilla ennustettu arvo 

xmitattu on kenttämittauksin verifioitu ”oikea” arvo. Tämä mitattu arvo voi olla esi-
merkiksi siirtymä, painuma tai kantavuus.  
 

Mallikertoimen keskiarvon ollessa 1 systemaattista virhettä ei ole. Sen sijaan kes-
kiarvon ollessa esimerkiksi yli 1 laskentamalli on keskimäärin konservatiivinen. Mal-
likertoimien keskihajonta tai variaatiokerroin (COVM) kuvaavat mallin ennusteen 

hajonnan suuruutta. Mallikerroin voidaan sisällyttää geotekniseen mitoitukseen sa-
tunnaismuuttujana esimerkiksi seuraavalla tavalla (esim. ISSMGE-TC304 2020):  
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𝑌 = Y𝑙𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢𝜀𝑀  5-3 

missä  

Ylaskettu on geoteknisen laskelman tulos 

εM on log-normaalijakauma, jonka keskiarvo ja COV vastaavat mallikertoimen M 

tilastollisia tunnuslukuja.  
 
Mallikertoimen keskiarvo ja COV voidaan arvioida esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

1. tietokantoihin perustuvat kirjallisuusarvot (katso luku 5.4.2 ) 
2. vertaaminen hienostuneempiin laskentamenetelmiin (esimerkiksi analyyt-

tinen 1D-laskenta vs. 3D FEM -mallinnus) 

3. asiantuntijan subjektiivinen arvio (esim. kategorioita hyödyntäen, katso 
Kuva 5-5). 

 

Malliepävarmuutta voidaan pienentää projektikohtaisesti esimerkiksi kenttäkuor-
mituskokeiden ja/tai seurantamittausten avulla.  

5.4.2  Kirjallisuusarvoja malliepävarmuudelle 

Malliepävarmuus voidaan arvioida kirjallisuudesta löytyvistä koonneista koskien 
mallikertoimen M keskiarvoa ja COV-arvoa. Esimerkiksi ISSMGE-TC304 (2021) on 
hiljattain esittänyt mallikertoimen koonteja (katso Kuva 5-5). Nämä tilastot sisäl-
tävät sekä kenttäkuormituskokeita että laboratoriossa tehtyjä kalibrointikokeita 

(mm. sentrifugi-kokeita ja pienoismallikokeita). Kenttäkokeet jäljittelevät parem-
min geoteknisen rakenteen todellista käyttäytymistä, mutta laboratoriokokeiden 
etuna on se, että muiden epävarmuuksien lähteet on helpompi minimoida (mm. 

luonnollinen vaihtelu). Kattava koonti malliepävarmuuksia löytyy myös Tangin ja 
Phoonin (2021) kirjasta.  
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Kuva 5-5. Esimerkkejä mallikertoimen M keskiarvosta (”bias”) ja COV-arvosta. 
Merkinnät: n = datasettien lukumäärä; N = keskimääräinen kokeiden lukumäärä 
(muokattu, Tang ym. 2020 ja ISSMGE-TC304 2021). 

5.4.3  Kuormiin liittyvät epävarmuudet 

Maaperän käyttäytymisen lisäksi myös kuormiin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat 
rakenteen luotettavuuteen. Pysyvien kuormien, kuten omapainon, epävarmuuden 

lähteitä ovat muun muassa mittausvirheet ja geometriaan liittyvät idealisoinnit. 
Luonnonkuormien (esim. lumikuorma ja tuulikuorma) määritys sen sijaan nojautuu 
usein historiallisen aineiston tilastolliseen analyysiin. Liikennekuormiin liittyvää 

epävarmuutta voidaan selvittää akselipainotutkimusten avulla (esim. Pakkanen 
2019).  

Kuormien mallintamiseen suositellut jakaumatyypit ovat normaali-, log-normaali- 

ja Gumbel-jakaumat. Yleisesti näistä vaihtoehdoista suositellaan käytettävän joko 
normaali- tai log-normaalijakaumaa niiden yksinkertaisuuden vuoksi esimerkiksi 
tukiseinän mitoituksessa käytettävälle työkuormalle (myös eurokoodin suositus, 

ks. luku 3.3.1). 

Kuormiin liittyviä epävarmuuksia on käsitelty seikkaperäisemmin muualla (esim. 
Korkiala-Tanttu & Löfman 2016). Toinen hyödyllinen opas kuormien jakaumien 

määrittämiseen on JCSS:n julkaisu JCSS Probabilistic Model Code, Part 2: Load 
Models (Joint Committee on Structural Safety), https://www.jcss-lc.org/jcss-pro-
babilistic-model-code/, joka löytyy edellä mainitusta osoitteesta. Myös JRC:n ra-

portti Reliability background of the Eurocodes (2022) sisältää opastusta kuormien 
epävarmuuksien määritykseen sekä avaa eurokoodin sisältämiä olettamuksia eri 
kuormatyyppien suhteen. 

Ei-konservatiivinen    Kohtuullisen konservatiivinen   Erittäin konservatiivinen

Systemaattinen virhe eli ”bias” (mallikertoimen keskiarvo)
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5.5  Bayesin menetelmät 

5.5.1  Bayesin kaava ja sovelluskohteet 

Bayesiläinen tilastotiede perustuu Bayesin kaavan soveltamiseen. Bayesiläisessä 

tilastotieteessä otetaan huomioon sekä olemassa oleva tieto (prioritieto) että ha-
vaintoaineiston (datan) informaatio. Tuloksena saadaan näiden yhdistelmä eli niin 
sanottu päivitetty posterioritodennäköisyys tai -jakauma. Bayesin kaava perustuu 

ehdolliseen todennäköisyyteen:  

𝑃(𝐴 | 𝐵) =
𝑃(𝐵| 𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
  5-4 

missä 

𝑃(𝐴 | 𝐵) on A:n posterioritodennäköisyys (A:n todennäköisyys ehdolla B) 

P(A) on A:n prioritodennäköisyys 
𝑃(𝐵 | 𝐴) B:n uskottavuus eli B:n todennäköisyys ehdolla A 

P(B) on reunatodennäköisyys eli B:n todennäköisyys.  
 

Bayesin kaavaa voidaan käyttää esimerkiksi siten, että arvioidaan maanvaraisen 
tiepenkereen painuman raja-arvon ylittymisen todennäköisyys sillä ehdolla, että 
koepenkereen monitorointimittaukset viittaavat siihen, että raja-arvot eivät ylity 

(Löfman & Korkiala-Tanttu 2021d).  

Bayesin menetelmää voidaan käyttää esimeriksi myös silloin, kun rakenteen geo-
tekninen kantavuus halutaan päivittää vastaamaan kenttähavaintoja. Esimerkiksi 
paalun kuormituskokeen avulla saadaan selville, kuinka suuren kuorman paalu ai-

nakin kestää; tätä arvoa pienemmät kantavuuden arvot voidaan karsia pois, ja 
tällöin kantavuuden päivitetty posteriorijakauma kaventuu ja vaurioitumistodennä-
köisyys pf yleensä vastaavasti pienenee.  

5.5.2  Keskiarvon jakauman määritys Bayesin menetelmällä 

Bayesilaisessa tilastotieteessä jakauman parametreihin (esim. keskiarvo μX ja vari-
anssi σX

2) liittyvä epävarmuus on malleissa mukana oletusarvioisesti, kun taas klas-

sisissa menetelmissä tilastollinen epävarmuus arvioidaan aina erikseen (katso 4.4 
). Toinen keskeinen ero on se, että mahdollista olemassa olevaa (”prior”) tietoa 
esimerkiksi maaparametrin vaihtelusta voidaan hyödyntää priorijakaumien kautta.  

Mikäli halutaan määrittää maaparametrin X keskiarvon jakauma (eli oletetaan, että 
tapahtuu täysi keskiarvoistuminen), jakauma voidaan määrittää Bayesin menetel-
mällä analyyttisin kaavoin prioritiedon ja n havainnon perusteella. Mikäli priorija-

kauma voidaan esittää normaalijakaumana, jonka keskiarvo on μX′ ja varianssi σX
2′, 

päivitetyn posteriorijakauman (keskiarvon jakauman) keskiarvo μKA′′ ja varianssi 
σKA

2′′ voidaan laskea seuraavasti:  

𝜇𝐾𝐴
′′ =

�̅�∙𝜎𝑋
2′+𝜇𝑋

′ ∙(
𝑠𝑥
2

𝑛
)

𝜎𝑋
2′+(

𝑠𝑥
2

𝑛
)

  
5-5 
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𝜎𝐾𝐴
2′′ =

𝜎𝑋
2′ ∙(

𝑠𝑥
2

𝑛
)

𝜎𝑋
2′+(

𝑠𝑥
2

𝑛
)
  

5-6 

missä  

�̅� ja sx
2 ovat havainnolle (n kappaletta) lasketut otoskeskiarvo ja -hajonta (Lee, 

White & Ingles 1983).  

Jos maaparametrille soveltuu log-normaalijakauma normaalijakaumaa paremmin, 
maaparametriin X pitää tehdä ln-muunnos, sillä Y = ln(X) on normaalisti jakautu-

nut.  

Posteriorijakauma voidaan määrittää myös simuloinnin avulla. Tällöin jakauma-
tyyppiä ei ole rajoitettu; esimerkiksi maaparametrin priorijakauma voi olla tasaja-

kauma, joka on arvioitu tyypillisen vaihteluvälin avulla. Tällainen maaparametrin 
jakauman määritys simuloimalla voidaan tehdä esimerkiksi BEST-Excel-lisäosan 
avulla (https://sites.google.com/site/yuwangcityu/software-download/bayesian-

equivalent-sample-toolkit-best). 

Esimerkki 5-1: Suljetun leikkauslujuuden jakauman määritys (Bayes) 

Pohjatutkimukset viittaavat siihen, että maakerros A on pehmeää savea. Maaker-

roksesta on otettu näytteitä, ja kartiokokeella on saatu n = 6 kappaletta suljetun 
leikkauslujuuden su arvoja: {5,5; 6; 7,5; 8; 9; 11} kPa. Oletetaan, että maakerrok-
sessa su keskiarvoistuu täysin, jolloin maaparametrin kokonaisepävarmuus on kes-

kiarvon määrittämiseen liittyvä epävarmuus. su:n voidaan olettaa noudattavan log-
normaalijakaumaa, eli suljettu leikkauslujuus pitää muuttaa muotoon Y = ln(su), 
jotta kaavoja 5-5 ja 5-6 voidaan soveltaa.  

Aluksi määritetään priorijakauma olemassa olevaan tietoon perustuen: voidaan ar-
vioida, että pehmeän saven su on minimissään noin 4 kPa ja maksimissaan 27 kPa. 
Mikäli oletetaan, että nämä luvut vastaisivat priorijakauman 5 % ja 95 % fraktiileja 

(jolloin 90 % jakauman arvoista olisi välillä 4…27 kPa), voidaan määrittää log-
normaali priorijakauma iteroiden esimerkiksi Excelissä (katso myös luvun 4.8.3  esi-
merkki 4-6): 

1. Arvataan suljetun leikkauslujuuden aritmeettinen keskiarvo μX′ ja keskiha-
jonta σX′. 

2. Lasketaan vastaavat log-normaalijakauman ln-muunnetut parametrit μlnX′ 
ja σlnX′ muuntokaavojen avulla. 

3. Lasketaan 5 % ja 95 % fraktiilit (LOGNORM-funktiolla) ja verrataan arvioi-
tuun vaihteluväliin (4…27 kPa). 

4. Päivitetään μX′ ja σX′ ja toistetaan iterointi. 

 
Kun priorijakauma on määritelty, lasketaan havainnoille Y = ln(su) aritmeettinen 
keskiarvo ja keskihajonta (katso taulukko alla). Havainnoille su lasketut tilastolliset 

tunnusluvut on määritetty vertailun vuoksi. Tämän jälkeen posteriorijakauman ln-
parametrit voidaan määrittää kaavoja 5-5 ja 5-6 käyttäen. Vastaavat aritmeettiset 
parametrit lujuuden keskiarvon jakaumalle, keskiarvo μkeskiarvo′′ ja keskihajonta σkes-

kiarvo′′, on laskettu muunnoskaavoja 4-28 ja 4-29 käyttäen.  

https://sites.google.com/site/yuwangcityu/software-download/bayesian-equivalent-sample-toolkit-best
https://sites.google.com/site/yuwangcityu/software-download/bayesian-equivalent-sample-toolkit-best
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Taulukko E-1. Tilastolliset tunnusluvut priorijakaumalle, havainnoille ja 
posteriorijakaumalle. 

 
Priorijakauma Havainnot (n = 6) 

Posteriorijakauma  
keskiarvolle (KA) 

 Aritmeetti-
set para-
metrit 

ln-para-
metrit 

Muuttuja 
ln(su) 

Muuttuja 
su  

ln-paramet-
rit 

Aritmeetti-
set para-
metrit 

Keskiarvo μX′ 12 μlnX′ 2,30 �̅�  2,03 �̅�  7,8 μlnKA′′ 2,04 μKA′′ 7,72 

Keskihajonta σX′   8 σlnX′ 0,61 sY  0,26 sx  2,0 σlnKA′′ 0,10 σKA′′ 0,80 

Varianssi σX
2′  64 σlnX

2′ 0,37 sY
2 0,07 sx

2 4,1 σlnKA
2′′ 0,01 σKA

2′′ 0,64 

COVa COV 0,67 COVln 0,67 COVln 0,26 COV 0,26 COVln 0,10 COV 0,10 
aCOV laskettu kaavalla 2-3 ja COVln laskettu kaavalla 4-30. 

Priori-, havainto- ja posteriorijakaumia on verrattu myös alla olevassa kuvassa. 

Kuvassa on myös keskiarvon posteriorijakauma, joka saataisiin normaalijakauma-
oletuksella (ilman ln-muunnosta). 

 

Kuva E-1. Suljetun leikkauslujuuden posteriorijakauma, kun määräävä 
epävarmuus on keskiarvon määrittämiseen liittyvä tilastollinen epävarmuus. 
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6 Luotettavuusanalyysin perusteet 

6.1  Luotettavuuslaskennan prosessi 

Alla on esitetty lyhyt prosessikuvaus siitä, miten luotettavuuslaskenta käytännössä 

etenee. Kuvaukseen on liitetty viitteet tämän dokumentin kappaleisiin, joissa ky-
seistä asiaa käsitellään. 

1. Määritä rajatilafunktio eli tarkasteltava mitoitusyhtälö. Voi olla useampi-

kin. (Ks. luku 6.2.) 
2. Määritä, mitkä parametrit kussakin rajatilafunktiossa tai mitoitusyhtälössä 

mallinnetaan satunnaismuuttujina ja mitkä parametrit ovat vakioita. Va-

litse satunnaismuuttujina toimiville parametreille sopiva jakauma ja mää-
ritä tarvittavat tilastolliset suureet (esim. keskiarvo, keskihajonta ja korre-
laatiot). (Ks. luvut 4.7 ja 4.8.) 

3. (Muodosta eri muuttujille yhdistetty jakauma, joka ottaa huomioon muut-
tujien väliset mahdolliset korrelaatiot.) (Ks. luku 5.3.) 

4. Valitse luotettavuuslaskennassa käytettävä menetelmä (FOSM, FORM, 

MCS). Menetelmän valinta riippuu osin siitä, kuinka monimutkainen mitoi-
tusyhtälö on kyseessä (epälineaarisuus) ja mikä on laskennalta haluttu 
tarkkuus. Lisäksi laskenta-aika voi muodostua rajoittavaksi tekijäksi. (Ks. 

luku 6.2.) 
5. Suorita luotettavuuslaskenta. 
6. Analysoi luotettavuuslaskennan tuloksia: luotettavuusindeksiä, murtumis-

todennäköisyyttä, herkkyyskertoimia ja erityisesti laskennan tarkkuutta.  
7. Suorita luotettavuuslaskenta uudelleen, mikäli havaitset ongelmia esimer-

kiksi laskennan tarkkuuden suhteen. Lisäksi arvioi esimerkiksi herkkyys-

kertoimien kautta sitä, tarvitseeko kaikkia muuttujia mallintaa satunnais-
muuttujina. Mikäli jokin parametri (satunnaismuuttuja) ei juuri vaikuta 
tarkasteltavaan rajatilaan, voisi tällaisen parametrin syöttää rajatilafunkti-
oon vakioarvona. Tämä lisää esimerkiksi laskennan nopeutta ja vähentää 

virhelähteiden määrää. 
 

6.2  Rajatilafunktio 

Perinteisessä varmuuslukumitoituksessa tarkasteltavalle tilanteelle luodaan mitoi-
tusyhtälö, jossa kuormia ja kestävyyksiä käsitellään niiden determinististen arvojen 

suhteen. Tarkasteltavalle mitoitustilanteelle määritetään siihen vaikuttava maksi-
mikuormitus, jonka jälkeen tarkastetaan, että geoteknisen rakenteen kapasiteetti 
on riittävä. Tällöin mitoitusyhtälö, josta voidaan periaatteessa puhua myös rajati-

lafunktiona, voi olla muotoa: 

𝐹 =
𝑅𝑘

𝑄𝑘
 > 1.0 (𝑅𝐼𝐿 121 − 2004) 𝑡   𝑂𝐷𝐹 >

𝑅𝑑

𝐸𝑑
 > 1.0 (𝐸𝑁 1997 − 1 2014) 6-1 

Kokonaisvarmuuslukumenetelmässä ja osavarmuuslukumenetelmässä muuttujat 
esiintyvät deterministisinä arvoinaan (vakioita), jolloin niissä rajatilafunktio antaa 
yksikäsitteisen tuloksen mitoitukselle. Rajatilafunktio tunnetaan näillä menetelmillä 

paremmin esimerkiksi nimillä mitoitusehto tai käyttöaste. 
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Luotettavuuslaskennassa tarkasteltavasta mitoitustilanteesta muodostetaan sa-

tunnaismuuttujajoukosta X (esimerkiksi R ja E) riippuva rajatilafunktio g(X), joka 
määrittää eron rakenteen edullisen ja epäedullisen käyttäytymisen välillä 
(kuva 6-1). Eurokoodi 0 liitteen C kaava 3.1 (SFS-EN 1990:2006) esittää rajatila-

funktion seuraavasti: 

𝑔(𝑋(𝑡)) = 0 6-2 

Rajatilafunktio kuvastaa käytännössä jotain rajatilaa, kuten painumista, ankkurin 
murtumista tai stabiliteetin menetystä, jonka ylittäminen aiheuttaa rakenteen vau-

rioitumisen. Rajatilafunktion voi muodostaa niin murtorajatilan kuin käyttörajatilan 
mitoitustilanteille.  

Kuvassa 6-1 on esitetty yksinkertainen tilanne, jossa kestävyys R ja kuorma Q 

(voidaan merkitä myös S tai E) oletetaan tarkasti määritellyiksi. Esimerkin tilan-
teessa rajatilafunktion avulla haetaan tarkasteltavalle tilanteelle kuvan 6-1 mu-
kaista rajapintaa g(R,Q) = 0, joka erottaa mitoitettavan rakenteen epäedullisen 

käyttäytymisen edullisesta. Kuvan 6-1 avulla voidaan tulkita esimerkiksi sitä, mikä 
tulee olla rakenteen minimikestävyys, jotta kuormat eivät ylitä sitä g(R,Q) > 0. 
Vastaavasti kuvasta voidaan tulkita maksimiarvo kuormille, eli mihin arvoon kuor-

mat täytyy rajoittaa, jotta rajatilaa ei ylitetä. 

𝑔(𝑅, 𝑄) = 𝑅 − 𝑄 = 0 6-3
 
   𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑒         𝑑 ,   𝑛          𝑔(𝑅 − 𝑄 > 0) 

   𝑒𝑛𝑛𝑒        𝑡  ,   𝑛             𝑔(𝑅 − 𝑄 < 0)  

 

Kuva 6-1. Rajatilafunktio g(R,Q) jakaa mitoitustilanteen epäedulliseen ja 
edulliseen alueeseen. 

Perinteisemmästä varmuuslukumitoituksesta poiketen, tilastollisissa menetelmissä 
kestävyyden ja kuormien tilastolliset suureet (keskiarvo, hajonta, korrelaatiot jne.) 

otetaan huomioon, jolloin saadaan todenmukaisemmin kuvattua käytännön suun-
nittelun tilannetta. Todellisuudessa satunnaismuuttujat R ja Q sisältävät epävar-
muutta, joka voi vaikuttaa epävarmuuden suuruudesta ja mitoitustilanteesta riip-

puen merkittävästi rakenteen turvallisuuteen. Mitoitustuloksena rajatilafunktiolle 
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saadaan yksittäisen varmuusluvun tai mitoitusehdon täyttymisen sijaan rakenteen 

murtumistodennäköisyys. Rakenteen murtumistodennäköisyys voidaan laskea 
usealla eri tavalla, joista alla on esitetty muutama: 

𝑃𝑓 = 𝑃(𝑅 ≤ 𝐸) = 𝑃(𝑅 − 𝐸 ≤ 0) = 𝑃 (
𝑅

𝐸
≤ 1) = 𝑃(𝑙𝑛𝑅 − 𝑙𝑛𝐸 ≤ 0) 6-4 

𝑃𝑓 = 𝑃(𝑔(𝑅, 𝐸) ≤ 0) = 𝑃(𝑔(𝑋) ≤ 0) 6-5 

Eurokoodin 0 liitteen C (SFS-EN 1990:2006) mukainen yleisesti pätevä kaava mur-

tumistodennäköisyyden laskemiseen on: 

𝑃𝑓 = ∫ 𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥
 

𝛺(𝑥)
 6-6 

jossa  

Ω(x) on rajatilafunktion epäedullisten mitoitustilanteiden joukko (g(x) < 0) 

fX(x) on rajatilafunktiossa esiintyvien satunnaismuuttujien yhdistetty jakauma. 
 
Rajatilafunktion voi muodostaa käytännössä kaikenlaisille rajatiloille. Taulu-

kossa 6-1 on esitetty joitain yleisiä geotekniseen suunnitteluun liittyviä rajatiloja 
(Liikennevirasto 2017), joista on muodostettu rajatilafunktio g(X). Yhtälöissä esiin-
tyvät arvot (R, E, M yms.) ovat lähtökohtaisesti satunnaismuuttujia, jotka koostu-

vat yleensä sekä satunnaismuuttujista että deterministisistä suureista (esimerkiksi 
rakenteiden dimensiot). Taulukosta 6-1 voidaan huomata, että rajatilafunktio voi-
daan muodostaa niin murtorajatilan kuin käyttörajatilan tapauksille. Näiden lisäksi 

monet geotekniseen suunnitteluun käytettävät numeeriset laskentamenetelmät ei-
vät määrittele rakenteen kestävyyttä tai kuormia siten, että ne voitaisiin mallintaa 
tavanomaisen rajatilafunktion avulla. Esimerkiksi stabiliteetti voidaan laskea FEM-

malleilla käyttämällä SRM-menetelmää (strength reduction method). Tällöin raja-
tilafunktio täytyy muodostaa epäsuorasti, esimerkiksi g(x) = FS-1, jossa FS kuvaa 
FEM-mallilla laskettua stabiliteetin arvoa. 

Taulukko 6-1. Tyypillisiä rajatilafunktioita geoteknisten rakenteiden 
luotettavuusperusteiseen mitoittamiseen. Rajatilafunktioissa esiintyvät parametrit 
ovat satunnaismuuttujia, jotka mallinnetaan niiden todennäköisyysjakaumien 
avulla parametrien väliset mahdolliset korrelaatiot huomioiden. 

Mitoitustehtävä Rajatilafunktio Tarkasteltava 
rajatila 

Penkereen mitoitus 
stabiliteetti 
painuma 

 
g(x) = FS – 1 = 0 
g(x) = s – ssallittu = 0 

 
ULS (STR/GEO) 
SLS 

Tukiseinän mitoitus 
kokonaisstabiliteetti 
liukuminen 
seinän rakenteet (yleisesti) 
(esim. seinän momenttikapasiteetti) 
tukiseinän siirtymä 

 
g(x) = FS – 1 = 0 
g(x) = R – T = 0 
g(x) = R – E = 0 
g(x) = M – Msallittu = 0 
g(x) = ym – ysallittu = 0 

 
ULS (STR/GEO) 
ULS (STR/GEO) 
ULS (STR/GEO) 
ULS (STR/GEO) 
SLS 

Nosteen aiheuttama pohjan nousu g(x) = R + Gstb – Gdst – Qdst = 0 ULS (UPL) 

Hydraulinen murtuminen g(x) = sstb – udst = 0 ULS (HYD) 

Antura- ja laattaperustukset 
kantokestävyys 

 
g(x) = R – E = 0 

 
ULS 

Paalujen mitoitus 
puristuskestävyys 

 
g(x) = R – E = 0 

 
ULS 

*ULS = murtorajatila; SLS = käyttörajatila; FS = kokonaisvarmuus; s = laskettu painuma; ssallittu = painuman 
sallittu arvo; R = rakenteen kestävyys; T = vaakakuormien mitoitusarvo; E = kuormien vaikutusten arvo; 
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M = taivutusmomentti; Msallittu = taivutusmomentin sallittu arvo; ym = sivusiirtymän mitoitusarvo; ysallittu = sivu-

siirtymän sallittu arvo; Gstb = vakauttavien pysyvien pystykuormien arvo; Gdst = kaatavien pysyvien pystykuor-
mien arvo; Qdst = kaatavien muuttuvien pystykuormien arvo; sstb = vakauttavan pystyjännityksen arvo; 
udst = kaatavan kokonaishuokosvedenpaineen arvo 

6.3  Luotettavuuden laskennallinen 
määrittäminen 

6.3.1  First Order Second Moment (FOSM) 

Yksinkertaisin geotekniikassa käytetty luotettavuusmenetelmä lienee FOSM-
menetelmä (= First Order Second Moment). Nimi juontaa alkuperänsä siitä, että 
menetelmässä käytetään ainoastaan Taylorin polynomien ensimmäisiä termejä 

(first order) epälineaarisen funktion ratkaisemiseen. Taylorin polynomien avulla 
epälineaarinen funktio muunnetaan lineaariseksi approksimaatioksi keskiarvon 
läheisyydessä. Tämä on esitetty kaavassa 6-7. Lisäksi menetelmässä käytetään 

tilastollisista suureista ainoastaan ensimmäistä ja toista momenttia (second 
moment), jotka tunnetaan paremmin keskiarvona μ ja varianssina 2. Myös eri 

muuttujien välinen korrelaatiorakenne voidaan ottaa laskennassa huomioon. 

𝐺(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ≈ 𝐺(𝜇𝑥1, … , 𝜇𝑥𝑛) + ∑ (𝑥𝑖 − 𝜇𝑥𝑖) ∙
𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  6-7 

FOSM-menetelmän tuloksena saadaan rajatilafunktiolle murtumistodennäköisyys 
sekä sitä vastaava luotettavuusindeksi (kaavat 6-8 ja 6-9). Näiden laskemiseksi 

tulee selvittää rajatilafunktion keskiarvo μG sekä varianssi G
2. Approksimaatiot ra-

jatilafunktion g(x) keskiarvolle ja varianssille voidaan määrittää kaavoilla 6-10 ja 
6-11. Mikäli muuttujien välillä ei ole korrelaatiota, voidaan kaava 6-11 yksinkertais-

taa kaavaksi 6-12. 

𝛽 =
𝜇𝐺

𝑠𝐺
 6-8 

𝑃𝑓 = 𝛷(−𝛽) 6-9 

𝜇𝐺 ≈ 𝑔(𝜇𝑋1 , … , 𝜇𝑋𝑛) 6-10 

    𝑒𝑙  𝑡                       𝜎𝐺
2 ≈ ∑ ∑ 𝜌𝑋𝑖𝑋𝑗 ∙ 𝜎𝑋𝑖 ∙ 𝜎𝑋𝑗 ∙

𝜕𝑔

𝜕𝑋𝑖
∙
𝜕𝑔

𝜕𝑋𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  6-11 

𝑒       𝑒𝑙  𝑡  𝑡             𝜎𝐺
2 ≈ ∑ 𝜎𝑋𝑖

2 ∙ (
𝜕𝑔

𝜕𝑋𝑖
)
2

𝑛
𝑖=1  6-12 

Rajatilafunktion varianssin laskemiseksi tarvitsee rajatilafunktiolle määrittää osit-

taisderivaatat kunkin siinä esiintyvän muuttujan suhteen. Osittaisderivaatat kuvaa-
vat rajatilafunktion herkkyyttä muuttujien suhteen sen keskiarvon läheisyydessä. 
Analyyttisille rajatilafunktioille osittaisderivaatat voidaan määrittää tarkasti (kaavat 

6-11 ja 6-12, esim. derivointi MathCadilla). Sen sijaan jos rajatilafunktio lasketaan 
esimerkiksi numeerisia menetelmiä hyväksi käyttäen, täytyy osittaisderivaatat 
määrittää differenssimenetelmän avulla. Yleensä käytetään keskeisdifferenssime-

netelmää eli määritetään osittaisderivaatoille approksimaatiot rajatilafunktion kes-
kiarvon molemmin puolin (ks. kaava 6-13 ja liitteen esimerkit). Tällöin kullekin 
muuttujalle määritetään osittaisderivaatta numeerisesti. 
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Useamman satunnaismuuttujan tapauksessa keskeisdifferenssimenetelmää voi-

daan soveltaa siten, että tutkitaan vain yhden satunnaismuuttujan derivaattaa sen 
keskiarvon ympärillä kerrallaan ja pidetään rajatilafunktion g(x) muut satunnais-
muuttujat niiden deterministisessä keskiarvossa. Kaavassa 6-13 on esitetty kes-

keisdifferenssilaskenta n muuttujan rajatilafunktiolle. Mikäli rajatilafunktio käyttäy-
tyy lähes lineaarisesti välillä μXi ± Xi, eli aina yhden satunnaismuuttujan xi keskiar-

von läheisyydessä, voidaan kaavalle 6-13 esittää likimääräisratkaisut 6-14 ja 6-15. 

derivaatta xk suhteen:  
𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑘
≈
𝑔(𝜇𝑋1 ,…,𝜇𝑋𝑘+𝛥𝑥𝑘,…,𝜇𝑋𝑛)−𝑔(𝜇𝑋1,…,𝜇𝑋𝑘−𝛥𝑥𝑘 ,…,𝜇𝑋𝑛)

2𝛥𝑥𝑘
 6-13 

    𝑒𝑙  𝑡                         𝜎𝐺
2 ≈

1

4
∙ ∑ ∑ ∆𝑔𝑋𝑖 ∙ ∆𝑔𝑋𝑗 ∙ 𝜌𝑋𝑖,𝑋𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  6-14 

𝑒       𝑒𝑙  𝑡  𝑡               𝜎𝐺
2 ≈ ∑ (

𝛥𝑔𝑋𝑖
2
)
2

𝑛
𝑖=1  6-15 

Laskettujen osittaisderivaattojen avulla voidaan myös määrittää kullekin mitoituk-
sessa esiintyvälle satunnaismuuttujalle niin sanottu herkkyyskerroin  (kaava 

6-16). Herkkyyskerroin kuvaa sitä, kuinka paljon mikäkin parametri vaikuttaa luo-

tettavuuslaskennan lopputulokseen. Toisin sanoen herkkyyskerroin kuvaa mitoitet-
tavan rajatilan herkkyyttä yksittäiselle parametrille. Herkkyyskerroin voi vaihdella 
välillä –1…1, jolloin: 

• Herkkyyskertoimen arvo –1…0 tarkoittaa sitä, että kyseinen parametri vai-
kuttaa rajatilaan epäedullisesti, esimerkiksi kuormitus. 

• Herkkyyskertoimen arvo 0…1 tarkoittaa sitä, että kyseinen parametri vai-
kuttaa rajatilaan edullisesti, esimerkiksi lujuus. 

• Herkkyyskertoimen suuruus kuvastaa sitä, kuinka voimakkaasti parametri 
vaikuttaa tarkasteltavaan rajatilaan; herkkyyskertoimen ollessa lähellä 
nollaa ei parametri juurikaan vaikuta rajatilaan, kun taas herkkyyskertoi-

men ollessa lähellä –1 tai 1 vaikuttaa kyseinen parametri merkittävästi ra-
jatilaan. 

• Herkkyyskertoimien neliösumman tulee olla ∑𝛼𝑖
2 = 1. Mikäli jonkin para-

metrin herkkyyskerroin on esimerkiksi 0,9, on tämän yksittäisen paramet-
rin vaikutus koko rajatilan epävarmuuteen 81 %. 

 

𝛼𝑖 =

𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖

√(∑ (
𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖
)
2

𝑛
𝑖=1 )

 6-16 

∆𝜎𝐺 =
(
𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖
)
2

∙𝜎𝑥𝑖
2

√(∑ (
𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖
)
2

∙𝜎𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 )

 6-17 

Yksi FOSM-menetelmän (ja myös FORM-menetelmän) etu on se, että sen avulla 
voidaan tarkastella eri mitoitusparametrien vaikutusta tarkasteltavaan rajatilaan 

(murtumistodennäköisyyteen). Tällöin saadaan selville esimerkiksi se, mitä para-
metreja kannattaa tutkia tarkemmin, esimerkiksi tekemällä lisää pohjatutkimuksia, 
ja mitkä parametrit kannattaa mallintaa luotettavuuslaskennassa jakaumien avulla 
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ja mitkä puolestaan deterministisesti (vakioina). Rajatilafunktiossa esiintyvien sa-

tunnaismuuttujien määrä vaikuttaa esimerkiksi luotettavuuslaskennan laskenta-ai-
kaan. 

FOSM-menetelmä sisältää yksinkertaisuutensa vuoksi myös muutamia rajoituksia. 

Ensinnäkin menetelmä toimii vain normaalijakautuneille muuttujille. Tämä on-
gelma voidaan osittain ratkaista muuttamalla ei-normaalit jakaumat ekvivalenteiksi 
normaalijakaumiksi niiden keskiarvon läheisyydessä. Toiseksi FOSM-menetelmä ei 

ota huomioon muuttujien tilastollisia jakaumia sellaisinaan vaan tyytyy hyödyntä-
mään ainoastaan muuttujien keskiarvoa ja keskihajontaa. Tämä johtaa virheelli-
seen murtumistodennäköisyyteen varsinkin tilanteissa, joissa muuttujat edustavat 

esimerkiksi pitkän hännän omaavia ääriarvojakaumia. Tällöin myöskään muiden 
jakaumatyyppien muuttaminen normaalijakaumiksi ei ole mielekästä, sillä ja-
kaumien hännät häviävät muunnoksen yhteydessä. Kolmanneksi FOSM-mene-

telmä antaa tarkan tuloksen murtumistodennäköisyydelle ainoastaan silloin, kun 
rajatilafunktio on lineaarinen. Tämä johtuu rajatilafunktion lineaarisesta approksi-
moinnista sen keskiarvon läheisyydessä. Mikäli rajatilafunktio on voimakkaasti epä-

lineaarinen, ei rajatilafunktion linearisointi ole tarkka. Neljänneksi FOSM-menetel-
mällä laskettu murtumistodennäköisyyden arvo on riippuvainen rajatilafunktion 
muodosta. Tätä kutsutaan invarianssiongelmaksi. Alla on esitetty kolme yksinker-
taista rajatilafunktiota, joista jokainen johtaa eri murtumistodennäköisyyteen. 

Syynä ovat rajatilafunktioiden erilainen lineaarisuus ja erilaiset derivaatat. 

𝑔(𝑋) = 𝑅𝑑 − 𝐸𝑑 = 0 𝑔(𝑋) = 𝑙𝑛 (
𝑅𝑑

𝐸𝑑
) = 0 𝑔(𝑋) =

𝑅𝑑

𝐸𝑑
− 1 = 0 

Rajatilafunktion epälineaarisuus on ensisijainen virhelähde etenkin silloin, kun 
FOSM-menetelmää käytetään savikon painuman jakauman arvioimiseen. Ylikonso-

lidoituneessa (YK) savessa jännitys-muodonmuutos-käyttäytyminen on voimak-
kaasti epälineaarista: jännityksen ollessa alle esikonsolidaatiojännityksen σp′ ta-
pahtuu pieniä elastisia (YK) muodonmuutoksia, kun taas esikonsolidaatiojännityk-
sen σp′ ylittyessä alkaa tapahtua suuria muodonmuutoksia normaalikonsolidoitu-

neessa (NK) tilassa. Sitä vastoin normaalikonsolidoituneissa savissa jännitys-muo-
donmuutos-käyttäytyminen on likimain lineaarista, joten FOSM-menetelmän tark-
kuus on tällöin varsin hyvä (Löfman 2022). Painumalaskelmien tarpeeseen FOSM-

menetelmän tarkkuus on kuitenkin yleensä riittävä myös YK-saville, ainakin alus-
tavissa tarkasteluissa (Löfman 2022). Liitteen painumalaskenta-esimerkeissä on 
vertailtu FOSM-menetelmää ja Monte Carlo -simulaatiota seikkaperäisemmin.  

Esimerkki: Penkereen murtumistodennäköisyys FOSM-menetelmällä 

Kuvassa E-1 on esitetty mitoitustilanne, jossa tarkastellaan savimaalle perustetun 
penkereen stabiliteettia ja luotettavuutta. Penkereen korkeus on 2,5 metriä ja luis-

kan kaltevuus 1:3 (≈ 18,5°). Pohjamaa koostuu metrin paksuisesta kuivakuoriker-
roksesta sekä kuusi metriä paksusta pehmeästä savikerroksesta. Savikerroksen 
alapuolelta löytyy niin sanottu kova pohja. Stabiliteettitarkastelu suoritetaan lyhyt-

aikaiselle tilanteelle (’ = 0) käyttämällä Bishopin yksinkertaistettua menetelmää. 

Tällöin stabiliteettilaskenta voidaan suorittaa tarvittaessa käsinlaskentana suhteel-
lisen helposti (Excel, MathCad). Bishopin yksinkertaistetun menetelmän laskenta-
kaava on esitetty alla: 

𝐹 =
𝑅∙𝑠𝑢∙𝐿

𝑀𝐺+𝑀𝑄
  E-1 
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jossa  

R on liukupinnan etäisyys ympyräliukupinnan keskipisteestä (toisin sanoen kestä-
vyyden R momenttivarsi) 
su on ympyräliukupinnalla vaikuttava leikkauslujuus 

L on liukupinnan pituus 
MG on maan omapainosta johtuva kaatava momentti 
MQ on ulkoisen kuorman aiheuttama kaatava momentti.  

 
Edellä esitetty laskentakaava voidaan esittää myös tarkemmin tilanteille, joissa 
maakerroksia on useampia, jolloin esimerkiksi maamateriaalin tilavuuspainot ja lu-

juudet vaihtelevat: 

𝐹 =
𝑅⋅∑ 𝑠𝑢,𝑖∆𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖∙∆∙∙𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 +𝑄⋅𝑎

 E-2 

jossa  

R on liukupinnan etäisyys ympyräliukupinnan keskipisteestä (toisin sanoen kestä-
vyyden R momenttivarsi) 
su,i on lamellin pohjassa vaikuttava suljettu leikkauslujuus 

∆li on lamellin pohjan pituus 
Wi on maalamellien omapaino (johtuu maan tilavuuspainoista) 
xi on lamellin momenttivarsi 

Q on maaluiskan päällä vaikuttava muuttuva kuorma 
a on muuttuvan kuorman momenttivarsi liukupinnan keskipisteen suhteen.  
 

Mitoitustuloksena saatava F on tarkasteltavan penkereen stabiliteetti. Murtumisto-
dennäköisyys Pf ja luotettavuusindeksi β lasketaan laskentaohjelman ja FOSM-me-
netelmän avulla (Slide2 sekä Excel). 

 

Kuva E-1. Savimaalle perustettu penger, jonka päällä vaikuttaa ulkoinen 
kuorma Q. 
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Valitaan ensiksi tarkasteltava rajatilafunktio g(X). Stabiliteettilaskenta suoritetaan 

yleensä numeeristen laskentaohjelmistojen avulla, hakien mitoitettavalle penke-
reelle vaarallisinta liukupintaa erilaisten optimointimenetelmien avulla. Tällöin 
kuormille ja kestävyydelle ei yleensä saada yksikäsitteistä arvoa, jolloin rajatila-

funktio muodostetaan jonkin ”epäsuoran” muuttujan suhteen, tässä tapauksessa 
varmuusluvun (stabiliteettiluvun) FS suhteen: 

𝑔(𝑋) = 𝐹𝑆 − 1 E-3 

Satunnaismuuttujiksi on valittu alustavasti savikerroksen suljettu leikkauslujuus su 

ja muuttuva kuorma Q. Näiden ajatellaan vaikuttavan penkereen stabiliteettiin eni-
ten. Suljetun leikkauslujuuden ja muuttuvan kuorman oletetaan noudattavan nor-
maalijakaumaa (N), joka on yksi FOSM-menetelmän perusolettamuksista. Normaa-

lijakauma on myös yksi eurokoodin suosittelemista jakaumatyypeistä. Savikerrok-
sen suljetun leikkauslujuuden COV-luvun arvioidaan olevan COVsu = 0,18, ja vas-
taavasti muuttuvan kuorman COVQ-luvun ajatellaan olevan COV = 0,25 (valitut 

arvot esimerkinomaisia). Satunnaismuuttujien välillä ei oleteta olevan korrelaa-
tiota. 

Muut parametrit esiintyvät deterministisinä arvoina (vakioarvot). Laskennassa 

esiintyvät parametrit, satunnaismuuttujat, satunnaismuuttujien jakaumat ja niiden 
parametrit on esitetty alla olevassa taulukossa E-1.  

Taulukko E-1. Luotettavuuslaskennassa esiintyvät parametrit jakaumineen. Osa 
parametreista on deterministisiä (vakioarvo) ja osa satunnaismuuttujia. 

 

Kun rajatilafunktio g(x) ja satunnaismuuttujat jakaumineen on määritetty, voidaan 

suorittaa luotettavuuslaskenta. Tässä tapauksessa luotettavuuslaskenta tehdään 
FOSM-menetelmällä. Luotettavuusindeksin arvo lasketaan kaavalla 6-8, jota varten 
täytyy laskea rajatilafunktion g(x) keskiarvo ja varianssi (tai keskihajonta). Koska 

stabiliteettilaskenta tehdään laskentaohjelmalla, täytyy luotettavuuslaskennassa 
käyttää parametrin FS keskiarvoa (μFS) ja keskihajontaa (FS). Hajonnan laske-

miseksi tarvitsee määrittää rajatilafunktion osittaisderivaatat kunkin muuttujan 
suhteen. Koska osittaisderivaattoja ei voida määrittää analyyttisesti, käytetään nii-

den määrittämiseksi aiemmin esitettyä likimääräisratkaisua (kaava 6-15). Tällöin 
rajatilafunktion arvo (FS) tulee määrittää kunkin satunnaismuuttujan keskiarvon 
molemmin puolin yhden keskihajonnan päässä. Laskettavien ”determinististen” 

stabiliteettitarkastelujen määrä riippuu laskennassa esiintyvien satunnaismuuttu-
jien lukumäärästä (n) ja on tässä tapauksessa 2n + 1 = 5 kpl. 

Alla on esitetty tähän luotettavuuslaskentaan tarvittavat kaavat.  
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Luotettavuusindeksi: 

𝛽 =
𝜇𝐺

𝑠𝐺
          →           𝛽 =

𝜇𝐹𝑆−1

𝑠𝐹𝑆
  

Keskiarvo:  

𝜇𝐺 ≈ 𝑔(𝜇𝑠𝑢,𝑠𝑎 , 𝜇𝑄) ≈ 𝐹𝑆  

Varianssi (keskihajonta):  

𝜎𝐺
2 ≈ ∑ (

𝛥𝑔𝑋𝑖
2
)
2

𝑛
𝑖=1    →   𝜎𝐹𝑆

2 ≈ (
∆𝐹𝑆𝑠𝑢,𝑠𝑎

2
)
2

+ (
∆𝐹𝑆𝑄

2
)
2

  

Derivaatta susa:  

𝜕𝑔

𝜕𝑠𝑢𝑠𝑎
≈ (

g(𝜇𝑠𝑢,𝑠𝑎+𝜎𝑠𝑢,𝑠𝑎,𝜇𝑄)−g(𝜇𝑠𝑢,𝑠𝑎+𝜎𝑠𝑢,𝑠𝑎,𝜇𝑄)

2
)
2

≈
𝐹𝑆𝑠𝑢,𝑠𝑎+−𝐹𝑆𝑠𝑢,𝑠𝑎−

2
≈
∆𝐹𝑆𝑠𝑢,𝑠𝑎

2
  

Derivaatta Q:   

𝜕𝑔

𝜕𝑄
≈ (

g(𝜇𝑠𝑢,𝑠𝑎,𝜇𝑄+𝜎𝑄)−g(𝜇𝑠𝑢,𝑠𝑎,𝜇𝑄−𝜎𝑄)

2
)
2

≈
𝐹𝑆𝑄+−𝐹𝑆𝑄−

2
≈
∆𝐹𝑆𝑄

2
  

Herkkyyskerroin susa: 

𝛼𝑠𝑢,𝑠𝑎 =

∆𝐹𝑆𝑠𝑢,𝑠𝑎
2

√(
∆𝐹𝑆𝑠𝑢,𝑠𝑎

2
)
2

+ (
∆𝐹𝑆𝑄
2
)
2

 

Herkkyyskerroin Q: 

𝛼𝑄 =

∆𝐹𝑆𝑄
2

√(
∆𝐹𝑆𝑠𝑢,𝑠𝑎

2 )
2

+ (
∆𝐹𝑆𝑄
2 )

2

 

Taulukko E-2. FOSM-laskennan tulokset. 

 

Lopputuloksena mitoitettavan penkereen kokonaisvarmuusluku on FS = 1,93, luo-
tettavuusindeksi β = 3,07 ja murtumistodennäköisyys Pf = 0,11 %.  

Lisäksi herkkyyskertoimien  perusteella voidaan sanoa, että stabiliteetti on tässä 

tapauksessa hyvin kriittinen savikerroksen suljetun leikkauslujuuden suhteen. Sa-
vikerroksen suljettuun leikkauslujuuteen liittyvän epävarmuuden vaikutus tässä 
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esitetyn mitoitustapauksen kokonaisepävarmuuteen on 85 % (2 = 0,922 = 0,85), 

ja vastaavasti muuttuvan kuorman osuus on 15 % (2 = 0,392 = 0,15). Herkkyys-

kertoimien etumerkkien perusteella voidaan todeta, että suljettu leikkauslujuus 
vaikuttaa mitoitettavaan rajatilaan edullisesti (parantavasti), kun taas kuormituk-
sen vaikutus on epäedullinen.  

6.3.2  First Order Reliability Method (FORM) 

FORM-menetelmä on käytännössä FOSM-menetelmää vastaava luotettavuuslas-
kentamenetelmä, mutta tietyin parannuksin. FORM-menetelmä on laajasti käytetty 

luotettavuuslaskentamenetelmä, ja sen käyttöä suositellaan myös eurokoodissa 
(SFS-EN 1990:2006 liite C). FORM-menetelmän etuja ovat muun muassa: 

• Satunnaismuuttujien määrää ei ole käytännössä rajoitettu (n kpl). Toki 
satunnaismuuttujien määrä vaikuttaa laskentanopeuteen. 

• Rajatilafunktio voi olla lineaarinen tai epälineaarinen. FORM-menetel-
mässä aiemmin esitetty invarianssiongelma on ratkaistu. 

• Rajatilafunktiossa esiintyvien satunnaismuuttujien jakaumat voivat olla 
käytännössä mielivaltaisia (muita kuin normaali- tai log-normaalija-
kaumia). 

• Satunnaismuuttujien välillä voi olla korrelaatiota. 
• Menetelmä on helposti ohjelmoitavissa (Excel VBA- ja Solver-, Python- ja 

Mathcad-algortimit). 

 
FORM-menetelmä perustuu FOSM-menetelmän tavoin rajatilafunktion linearisoimi-
seen tarkasteltavan pisteen läheisyydessä. Erona FORM-menetelmässä on se, että 

siinä rajatilafunktio linearisoidaan niin sanotun mitoituspisteen läheisyydessä kes-
kiarvon sijaan. Tämä mitoituspiste (MPP = most probable point) on oikeastaan 
koko FORM-menetelmän ydin. Mitoituspiste kertoo käytännössä sen satunnais-

muuttujien arvojen kombinaation (esimerkiksi kuorman ja lujuuden arvon), jolla 
tarkasteltava rajatila saavuttaa suurimman murtumistodennäköisyyden (kuva 6-2). 
Tällöin mitoituspistettä voidaan käyttää esimerkiksi osavarmuuslukujen kalibroimi-

seen (SFS-EN 1990:2006 liite C). 

FORM-menetelmä antaa tarkasteltavalle rajatilalle tarkan murtumistodennäköisyy-
den tilanteessa, jossa rajatilafunktio on lineaarinen. Mikäli rajatilafunktio on epäli-
neaarinen, on saavutettu murtumistodennäköisyys likimääräinen (mutta suhteelli-

sen tarkka). 

Yleensä rajatilafunktion linearisointi tehdään standardinormaalijakautuneessa ava-
ruudessa. Toisin sanoen kaikille rajatilafunktioon vaikuttavien parametrien ja-

kaumille tulee löytää ekvivalentit normaalijakaumat mitoituspisteessä. Tämä joh-
tuu siitä, että menetelmä on alun perin kehitetty normaalijakautuneille muuttujille. 
Kun ekvivalentit normaalijakaumat on approksimoitu, esimerkiksi käyttämällä 

Rackwitz-Fiessler-approksimaatiota, normalisoidaan sekä satunnaismuuttujat että 
rajatilafunktio niin kutsuttuun U-koordinaatistoon (standardinormaalijakautunut 
koordinaatisto). Tässä koordinaatistossa voidaan määrittää origon ja mitoituspis-

teen välinen etäisyys. Tämä etäisyys on käytännössä luotettavuusindeksin β arvo 
(Hasofer-Lindt 1974): 

𝛽𝐻𝐿 = min
𝑔(𝒖)=0

√𝒖𝑇. 𝒖 =  ‖𝒖∗‖ 6-18 

jossa  
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vektori u kuvaa korreloimattomia standardinormaalijakautuneita muuttujia 

βHL on niin kutsuttu Hasofer-Lindtin luotettavuusindeksi (vastaa aiemmin esitettyä 
luotettavuusindeksiä).  
 

FORM-menetelmän lopputuloksena voidaan määrittää myös aikaisemmin esitetyt 
herkkyyskertoimet (kaava 6-16). 

FORM-menetelmä on luonteeltaan iteratiivinen menetelmä (kuva 6-2), jossa mitoi-

tuspisteen ja U-koordinaatiston origon välille haetaan minimietäisyyttä (β). FORM- 
algoritmin muodostaminen sisältää useita kaavoja, joita ei tässä käydä läpi. Mikäli 
lukija haluaa kokeilla muodostaa FORM-algoritmin esimerkiksi MathCadilla, on ”kä-

sinlaskentaa” esitetty ainakin Baecher ja Christianin (2003) kirjan kappaleessa 16. 
Lisäksi suomenkielistä ohjeistusta löytyy Liikenneviraston ohjeesta 20/2014 (Lii-
kennevirasto 2014). Koska FORM-menetelmä on suhteellisen helposti ohjelmoita-

vissa käyttämällä valmiita optimointityökaluja (Excelin Solver, Pythonin OPEN-
Turns-paketti), suositellaan näiden hyödyntämistä. Low (2021) tarjoaa paljon esi-
merkkejä siitä, kuinka FORM-menetelmän voi rakentaa taulukkolaskentaohjelmaan 

erilaisissa mitoitustilanteissa (maanvarainen antura, tukiseinä, luiskan stabiliteetti). 

  

Kuva 6-2. Vasemmassa kuvassa on esitetty FORM-menetelmän 
tasoapproksimaatio rajatilafunktiolle mitoituspisteessä MPP (myös SORM, jota ei 
tässä käsitellä). Oikeassa kuvassa on esitetty FORM-menetelmän iterointia. 

Esimerkki: Maaluiskan murtumistodennäköisyys FORM-menetelmällä 

Lasketaan aiemmin esitetyn penkereen (FOSM-laskenta) luotettavuusindeksi β ja 
murtumistodennäköisyys Pf nyt käyttämällä FORM-menetelmää. Mitoitustilanne on 
esitetty kuvassa E-2.  
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Kuva E-2. Savimaalle perustettu penger, jonka päällä vaikuttaa ulkoinen 
kuorma Q. 

FORM-menetelmä on iteratiivinen menetelmä, joten sen käyttäminen suoraan las-
kentaohjelmissa on haastavaa. Käytännössä tämä vaatisi laskentaohjelmalta sen, 

että siihen pystyisi ohjelmoimaan esimerkiksi Python-ohjelmointikielellä käskyt, joi-
den mukaan laskentaohjelma hakisi mitoitettavalle rakenteelle pienintä luotetta-
vuusindeksin β arvoa (optimointiongelma). Tällä hetkellä Suomessa käytössä ole-

vista laskentaohjelmista ainakin Plaxiksessa (FEM) voi käyttää Pythonilla tehtyjä 
laskennan automatisointeja.  

Tässä esimerkissä penkereen stabiliteetin luotettavuusanalyysi tehdään kuitenkin 

perinteisellä lamellimenetelmällä seuraavasti: 

1. Lasketaan penkereen vaarallisin (deterministinen) liukupinta käyttämällä 
satunnaismuuttujille niiden keskiarvoja (”todelliset” arvot). 

2. Siirretään vaarallisinta liukupintaa vastaava data Exceliin (lamellien painot, 
maan lujuudet, kuormitus yms.) 

3. Suoritetaan luotettavuuslaskenta Excelissä löydetylle vaarallisimmalle liu-

kupinnalle FORM-menetelmällä (Excelin Solver). 
 
Edellä mainitulla tavalla penkereen stabiliteetin luotettavuuslaskenta FORM-mene-
telmällä hoituu suhteellisen pienellä vaivalla. Toki näin toimittaessa täytyy muistaa, 

että löydetty vaarallisin liukupinta ei välttämättä ole vaarallisin kaikille satunnais-
muuttujien kombinaatioille. Luotettavuuslaskenta on periaatteessa mahdollista 
tehdä vaarallisimmalle deterministiselle liukupinnalle (pienin varmuusluku) tai vaa-

rallisimmalle tilastolliselle liukupinnalle (pienin luotettavuus). Jälkimmäisessä me-
nettelyssä liukupinnan paikka voi muuttua riippuen mitoitustilanteessa esiintyvien 
muuttujien kombinaatiosta (tässä susa ja Q), jolloin vaarallisin liukupinta täytyy et-

siä jokaiselle satunnaismuuttujien otokselle erikseen. Ero vaarallisimpaan determi-
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nistiseen liukupintaan (pienin varmuusluku) voi olla merkittävä, mikäli satunnais-

muuttujien hajonta on suurta. Kirjallisuuden perusteella ero eri laskentatavoilla 
saavutettavien luotettavuusindeksien välillä ei kuitenkaan yleensä ole suuri aina-
kaan stabiliteettilaskennassa (Knuuti & Länsivaara 2019a; Hassan & Wolff 1999; 

Bhattacharya ym. 2003). Mikäli FORM-menetelmää ei ole integroitu tai ohjelmoitu 
osaksi käytettävää laskentaohjelmaa, ei vaarallisimman tilastollisen liukupinnan 
(pienin luotettavuus) etsiminen ole mahdollista.  

Tässä esimerkissä käytettävässä laskentatavassa vaarallisin liukupinta etsitään siis, 
kuten perinteisessä stabiliteettilaskennassa, pienimmän varmuusluvun mukaan, 
jonka jälkeen löydetylle liukupinnalle tehdään luotettavuusanalyysi. Satunnais-

muuttujat ja muut laskentaparametrit ovat samat kuin aiemmassa FOSM-esimer-
kissä, ja ne on esitetty alla olevassa taulukossa E-2. FORM-menetelmässä satun-
naismuuttujien jakaumat voivat olla myös normaalijakaumasta poikkeavia, mutta 

eri luotettavuusmenetelmien vertailtavuuden vuoksi käytetään myös tässä nor-
maalijakaumia. 

Taulukko E-2. Luotettavuuslaskennassa tarvittavat parametrit jakaumineen. Osa 
parametreista on deterministisiä (vakioarvo) ja osa satunnaismuuttujia (susa ja 
Q). 

 

Vaarallisin liukupinta etsittiin laskentaohjelmalla käyttämällä satunnaismuuttujille 
niiden keskiarvoja. Vaarallisin liukupinta on esitetty alla olevassa kuvassa E-3 
(sama kuin FOSM-esimerkissä, FS = 1.93). 

 

Kuva E-3. Laskentaohjelmalla löydetty pienimmän varmuusluvun omaava 
liukupinta. 

Kun vaarallisin liukupinta on etsitty, viedään data Exceliin. Excelissä löydetylle liu-
kupinnalle tehdään luotettavuusanalyysi FORM-menetelmällä. 

Rajatilafunktioksi g(x) valitaan tässä Bishopin yksinkertaisen menetelmän (’ = 0) 

laskentakaava seuraavasti: 
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𝐹 =
𝑅⋅∑ 𝑠𝑢,𝑖∆𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖∙∆∙∙𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 +𝑄⋅𝑎

  

→              𝑔(𝑠 𝑠𝑎 , 𝑄) = 𝑅 ⋅ ∑ 𝑠𝑢,𝑖∆𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑊𝑖∙∆∙ ∙ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑄 ⋅  = 0  

Stabiliteetti määritetään momenttitasapainoehdon mukaisesti ympyräliukupinnan 

keskipisteen suhteen (parametrien selitteet esitetty FOSM-esimerkissä). Käytän-
nössä rajatilafunktio supistuu edelleen: 

 𝑔(𝑠 𝑠𝑎 , 𝑄) = 𝑀𝑅,𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 +𝑀𝑅,𝐾𝐾 + 𝑅 ∙ 𝐿𝑠𝑎 ∙ 𝑠 𝑠𝑎 −𝑀𝐺 − 𝑄 ⋅  = 0  

jossa  

MR,penger ja MR,KK ovat penkereen ja kuivakuoren leikkauslujuuden vaikutuksesta 
tilannetta vakauttavia momentteja 

MG on maan painosta johtuva kaatava momentti.  
 
Kaksi muuta termiä kuvaavat saven leikkauslujuudesta aiheutuvaa vakauttavaa 

momenttia ja ulkoisen kuorman vaikutuksesta aiheutuvaa kaatavaa momenttia.  

Alla olevaan kuvaan E-4 on ratkaistu tarkasteltavan penkereen luotettavuus FORM-
menetelmällä, käyttäen hyväksi Excelin Solver-työkalua (ks. esimerkiksi Low 

2021). FORM-menetelmällä laskettavan luotettavuusindeksin β lisäksi saadaan las-
kettua myös murtumistodennäköisyys Pf ja herkkyyskertoimet . 

 

Kuva E-4. Penkereen luotettavuusindeksi FORM-menetelmällä laskettuna (Excel). 

Optimointiongelman tuloksena saadaan penkereen luotettavuusindeksiksi lasket-
tua β = 3,82 ja murtumistodennäköisyydeksi Pf ≈ 0,007 %.  

6.3.3  Monte Carlo -simulaatio (MCS) 

Monte Carlo -simulaatio on täysin tilastollinen luotettavuuslaskentamenetelmä 
(fully probabilistic). Se mahdollistaa käytännössä täysin mielivaltaisten mitoitusti-

lanteiden luotettavuustarkastelun. Monte Carlo -simulaation etuja ovat: 
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• Rajatilafunktio voi olla voimakkaasti epälineaarinen. 
• Satunnaismuuttujien jakaumat voivat olla mielivaltaisia. 

• Jakaumien välillä voi olla korrelaatiota. 

• Satunnaismuuttujien lukumäärä voi olla mielivaltainen. 
• Se on helposti ohjelmoitavissa. 

 
Monte Carlo -simulaation yksinkertaisin muoto on niin sanottu Crude Monte Carlo 

-simulointi. Tässä menetelmässä tarkasteltavalle mitoitustilanteelle muodostetaan 
rajatilafunktio satunnaismuuttujineen, jonka jälkeen satunnaismuuttujille muodos-
tetaan yhdistetty jakauma (ks. luku 5.3.3). Kun yhdistetty jakauma on muodos-

tettu, otetaan siitä suuri määrä yksittäisiä ”otoksia” (ks. luku 2) ja tarkastellaan, 
saavuttaako rajatilafunktio näiden otosten arvoilla rajatilan (g(x) < 0) vaiko ei. 
Murtumistodennäköisyys saadaan tällöin laskettua vertaamalla epäedulliseen raja-

tilaan johtaneiden otosten lukumäärää koko otoksen lukumäärään kaavan 6-19 
mukaisesti: 

𝑃𝑓 =
𝑁𝑓
𝑁

  6-19 

jossa  

Nf on rakenteen vaurioitumiseen johtaneiden otosten lukumäärä 
N on yhdistetystä jakaumasta otettujen otosten kokonaismäärä.  

 
Esimerkiksi maanvaraisen anturan mitoittamisessa voidaan ottaa 100 000 kuorman 
ja maan kitkakulman arvoa niitä vastaavista todennäköisyysjakaumista ja tarkas-

tella, kuinka monessa tapauksessa anturan kantokestävyys ylittyy. Näin saatua 
murtumistodennäköisyyttä Pf voidaan sitten verrata esimerkiksi eurokoodista löy-
tyvään tavoitearvoon Pf,T (ks. luku 3.3.1). 

Monte Carlo -simuloinnissa tarvittavien otosten määrä riippuu siitä, mikä on tavoi-
teltavan tai rakenteelle arvioidun murtumistodennäköisyyden arvo. Esimerkiksi jos 
tavoitellaan eurokoodin mukaista tavoitemurtumistodennäköisyyttä 1:14 500 

(≈ 10-4), täytyy simuloinnissa käytettävien otosten lukumäärä suhteuttaa tähän. 
Lisäksi murtumistodennäköisyyden arvion tulee olla riittävän luotettava, eli arvioi-
dun murtumistodennäköisyyden hajonnan (COVPf-luvun) tulee olla riittävän pieni. 

Yleensä tavoitteena murtumistodennäköisyyden variaatiokertoimen arvoksi on 
saavuttaa COVPf = 0,05…0,10. Kun tavoiteltavan murtumistodennäköisyys arvo ja 
haluttu luotettavuus valitaan, voidaan tarvittava otosmäärä Nreq ratkaista kaavasta 

6-20. Vastaavasti murtumistodennäköisyyden luotettavuutta (COV-arvoa) voidaan 
arvioida kaavan 6-21 avulla, mikäli tavoiteluotettavuuden arvo ja tehtyjen simu-
lointien määrä (N) tunnetaan. 

𝑁𝑟𝑒𝑞 =
1

𝐶𝑂𝑉𝑝𝑓
2 ⋅𝑃𝑓

 6-20 

𝐶𝑂𝑉𝑃𝑓 = √
1−𝑃𝑓

𝑁⋅𝑃𝑓
 6-21 

Tällöin esimerkiksi jos murtumistodennäköisyyden tavoitearvo on 10-4 ja haluttu 

luotettavuus COVPf = 0,1, vaaditaan Monta Carlo -simulointiin yhteensä miljoona 
otosta. 

Vaikka Monte Carlo -simulaatio on verrattain helppo menetelmä soveltaa käytän-

nössä, liittyy siihen kuitenkin yksi suuri haaste: laskenta-aika. Menetelmä on nopea 
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tilanteissa, joissa rajatilafunktion laskeminen on verrattain helppoa, kuten analyyt-

tisissä kaavoissa ja 2D-lamellimenetelmässä. Sen sijaan jos Monte Carlo -menetel-
mää aikoo soveltaa haastavien FEM-laskelmien kanssa, kasvaa laskenta-aika hel-
posti muutamista minuuteista jopa useisiin viikkoihin. Lisäksi laskenta-aikaan vai-

kuttaa merkittävästi tarvittavien simulointien lukumäärä Nreq. 

Monte Carlo -simulointia voidaan nopeuttaa käyttämällä edellä esitettyä yksinker-
taista lähestymistapaa monimutkaisempia menetelmiä, joista kaksi tunnetuinta on 

esitetty alla. Halutessaan lukija voi tutkia näitä menetelmiä lisää esitettyjen viittei-
den kautta.  

• Subset simulation (Au & Beck 2001) 
• Surrogate modelling (Echard ym. 2011). 

 

Tämän dokumentin puitteissa pitäydymme yksinkertaisessa Monte Carlo -simuloin-
nissa, joka on helposti ohjelmoitavissa esimerkiksi Exceliin tai Matlabiin. Lisäksi 
monesta numeerisesta mitoitusohjelmasta löytyy perinteinen Monte Carlo -simu-

lointi jo valmiiksi integroituna (katso Liite E). Monte Carlo -simuloinnin lisäksi myö-
hemmissä esimerkeissä käytetään myös Latin Hypercube -simulointia (LHS) 
(McKay ym. 1979), joka lähtökohtaisesti nopeuttaa perinteistä Monte Carlo -simu-

lointia. Tässä simulointimenetelmässä tarkasteltavan rajatilafunktion kertymäfunk-
tio jaetaan samankokoisiin ”lamelleihin”, jolloin varmistetaan, että otoksia otetaan 
koko jakauman alueelta, erityisesti myös hännistä. Tavallisessa Monte Carlo -simu-

loinnissa tämä ei ole varmaa, sillä otokset otetaan satunnaisesti jakaumasta.  

Esimerkki: Penkereen murtumistodennäköisyys MCS-simuloinnilla 

Lasketaan jo tutuksi muodostuneen savimaalle perustettavan penkereen luotetta-

vuus yksinkertaisella MCS-simuloinnilla (kuva E-5).  

 

Kuva E-5. Savimaalle perustettu penger. 
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MCS-simulointi löytyy integroituna useammista laskentaohjelmista (esim. Slide2, 

Slope/W, Plaxis LE) erityisesti stabiliteettilaskentaa varten. MCS-simuloinnin suo-
rittaminen onnistuu myös esimerkiksi Excelissä, mutta tällöin täytyy jälleen etsiä 
vaarallisin liukupinta laskentaohjelman avulla ja viedä data Exceliin, kuten edelli-

sessä esimerkissä tehtiin. Tässä esimerkissä MCS-simulointi suoritetaan suoraan 
laskentaohjelmassa, jolloin voidaan etsiä vaarallisimman deterministisen liuku-
pinnan lisäksi vaarallisinta tilastollista liukupintaa.  

Satunnaismuuttujat, niiden jakaumat ja muut deterministiset parametrit on esitetty 
alla olevassa taulukossa. MCS-simuloinnissa on mahdollista käyttää vapaavalin-
taista jakaumaa eri muuttujille, mutta yleensä laskentaohjelmistoihin on valittu ai-

noastaan tyypillisimmät. Käytetään jälleen normaalijakaumia (N), jotta tulokset 
ovat vertailukelpoisia aiempiin esimerkkeihin. 

Kun satunnaismuuttujien jakaumat on luotu, arvotaan jakaumista N kappaletta pa-

rametrikombinaatioita (susa, Q). Otosten määrä voidaan ratkaista kaavan 6-18 
avulla tai kokeilemalla jotain suurehkoa lukua laskentaohjelmaan. Koska kyseessä 
on suhteellisen yksinkertainen mitoitusyhtälö (Bishopin yksinkertainen mene-

telmä), voi pienempikin määrä otoksia riittää. Tällöin kannattaa kuitenkin aina kat-
soa esimerkiksi laskentaohjelman tarjoama murtumistodennäköisyyden ”sup-
penemiskäyrä”, josta näkee, suppeneeko saavutettu murtumistodennäköisyys jo-
tain arvoa kohden ja pysyykö se riittävän stabiilina tässä arvossa.  

Kuvassa E-6 on esitetty kaksi MCS-simulointia, joista ylemmässä kuvassa on mää-
ritetty murtumistodennäköisyys vaarallisimmalle deterministiselle liukupinnalle 
(pienin varmuusluku) ja alemmassa kuvassa vaarallisimmalle tilastolliselle liuku-

pinnalle (pienin luotettavuus). MCS-simuloinnissa käytettyjen otosten määrä on 
10 000. Jälkimmäisen laskentatavan laskenta-aika on huomattavasti suurempi, 
sillä siinä jokaisella otoksella määritetään 10 000 mahdollista liukupintaa, kun taas 

yksinkertaisemmassa tavassa löydetyn vaarallisimman liukupinnan (1 kpl) luotet-
tavuus lasketaan jokaiselle otokselle.  
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Kuva E-6. Monte Carlo -simuloinnilla määritetty vaarallisin deterministinen 
liukupinta (ylhäällä) ja vaarallisin tilastollinen liukupinta (alhaalla). 

MCS-simuloinnin tuloksena saadaan (kuva E-2): 

1. vaarallisimman deterministisen liukupinnan 

• kokonaisvarmuusluku FS = 1,925 

• murtumistodennäköisyys Pf = 0,010 % 
• luotettavuusindeksi β = 3,799 

2. vaarallisimman tilastollisen liukupinnan 

• keskimääräinen kokonaisvarmuusluku FSmean = 1,922 

• murtumistodennäköisyys Pf = 0,000 % 
• luotettavuusindeksi β = 3,799. 

 

Tässä tapauksessa vaarallisin deterministinen liukupinta ja vaarallisin tilastollinen 
liukupinta sijaitsivat lähes samassa paikassa. Kummassakin laskentatapauksessa 
vaarallisimman liukupinnan luotettavuusindeksi oli sama, β ≈ 3,8 (oletetaan, että 

normaalijakautunut), mutta murtumistodennäköisyys hieman eri, Pf ≈ 0,01 % ja 
Pf ≈ 0,00%. Käytännössä näin pienellä erolla ei juuri ole merkitystä. Lisäksi vaa-
rallisimman deterministisen liukupinnan kokonaisvarmuus sekä tilastollisesti mää-

ritetyn vaarallisten liukupintojen ”parven” keskimääräinen kokonaisvarmuusluku 
ovat lähes samat, FS ≈ 1,9.  

Vaikka tässä esimerkissä luotettavuuslaskennan suoritustavalla ei ollut juurikaan 
merkitystä lopputulosten kannalta, pätevät nämä tulokset ainoastaan tähän mitoi-

tusesimerkkiin. Jossain toisessa stabiliteettilaskentatapauksessa voi kriittisten liu-
kupintojen paikka vaihdella merkittävästikin, jolloin myös niiden luotettavuus voi 
olla eri. 

6.3.4  Luotettavuuslaskennan esimerkkien yhteenveto 

Verrattaessa kolmen edellisissä luvuissa lasketun esimerkin lopputuloksia (FOSM, 
FORM, MCS) huomataan, että FOSM-menetelmällä saavutettu luotettavuusin-

deksi (βFOSM = 3,07) poikkesi paljon FORM-menetelmän ja Monte Carlo -simuloin-
nin luotettavuusindekseistä (βFORM = 3,82 ja βMCS = 3,80). Tämä oli odotettavissa, 
sillä FOSM-menetelmän soveltuvuusalue eri mitoitustilanteille oli lähtökohtaisesti 

heikoin. Esimerkiksi nyt käytetty rajatilafunktio oli luonteeltaan epälineaarinen, kun 
rajatilafunktion täytyi soveltua käytettäväksi laskentaohjelman kanssa. Vaikka 
FOSM-menetelmä ei mitoitustulosten osalta päässyt kovin lähelle tarkempia mene-

telmiä, antaa se kuitenkin hyvän alkuarvauksen mitoitetun penkereen luotettavuu-
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desta. Tämän lisäksi sen avulla voidaan ratkaista rajatilaan vaikuttavien satunnais-

muuttujien herkkyyskertoimet, jotka osoittautuivat samansuuntaisiksi FORM-me-
netelmällä saatujen herkkyyskertoimien kanssa. Sen sijaan Monte Carlo -simuloin-
nilla ei voida laskea herkkyyskertoimia. 

FORM-menetelmän ja Monte Carlo -simuloinnin avulla lasketut luotettavuusindek-
sit olivat käytännössä samansuuruiset, johtaen yhtä suureen murtumistodennäköi-
syyteen. Yleensä näin käy, mikäli rajatilafunktio ei ole voimakkaasti epälineaarinen, 

jolloin myös FORM menettää tarkkuutensa (on olemassa myös kehittyneempi me-
netelmä SORM). 

6.4  Esimerkki: Anturan kantokestävyys 

Mitoitustilanne on otettu RIL 207-2009 Geotekninen suunnittelu -ohjeen esimer-
kistä 2 (RIL 207-2017, s. 199). Mitoitettava pilariantura on esitetty kuvassa E-7. 
Pilarianturaan vaikuttavat pysyvä pystykuorma Gk = 3 000 kN, muuttuva pysty-

kuorma Qk = 2 000 kN (varastokuorma  = 1,0) ja vaakakuorma Hk = 280 kN. 

Vaakakuorman momenttivarsi sen resultantin vaikutustasosta anturan pohjaan on 
d = 4,8 m. 

Maapohja koostuu tiiviistä sorasta, jonka tehokas koheesio c’ = 0 kPa, tehokas 
leikkauskestävyyskulma ’ = 40° ja tilavuuspaino y = 20 kN/m3. Pohjavedenpinta 

on syvällä, eikä se tällöin vaikuta kantokestävyyteen. 

Pilarianturan perustamissyvyys on D = 0,8 m. 

 

Kuva E-7. Mitoitettava pilariantura (RIL 207-2017 esimerkki 2). 

6.4.1  Mitoitus osavarmuuslukumenetelmällä (DA2*) 

Anturan mitat laskettiin RIL 207-2017:n esimerkissä olettamalla maksimipysty-
kuorma (Vmax) sekä maksimivaakakuorma (Hmax). Kuormayhdistelynä käytettiin yh-

tälöä 6.10b (SFS-EN 1990:2006). Mitoituksen seuraamusluokaksi valittiin CC2, jol-
loin luotettavuusluokka on RC2. Tällöin kuormakerroin KFI = 1,0.  
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RIL 207-2017 tehdyn eurokoodin mukaisen mitoituksen mukaan riittävä pilarian-

turan koko edellä mainitussa vaarallisimmassa kuormayhdistelyssä on B = 2,3 m 
ja L = 2,3 m (ja paksuus 0,8 m). Tällöin mitoitusehto ODF > 1,0. 

6.4.2  Lähtötiedot luotettavuuslaskentaa varten 

Lasketaan seuraavaksi kuvassa E-7 esitetyn pilarianturan luotettavuusindeksi β ja 
murtumistodennäköisyys Pf käyttämällä FORM-menetelmää. Luotettavuuslasken-
taa varten oletetaan, että materiaaliparametrien ja kuormien ominaisarvot ovat 

suoraan jakaumien keskiarvoja (vrt. mahdollinen varovainen arvo). Tämä oletus 
tehdään, jotta luotettavuuslaskennan tuloksia voidaan verrata edes jotenkin osa-
varmuuslukumenetelmällä tehtyihin laskelmiin. Satunnaismuuttujiksi valitaan ma-

teriaaliparametreista maan tilavuuspaino y ja leikkauskestävyyskulma ’ ja kuor-

mista muuttuva pystykuorma Q ja vaakakuorma H. Eurokoodin suositusten mu-
kaan materiaaliparametrien oletetaan noudattavan log-normaalijakaumaa ja kuor-
mien normaalijakaumaa. 

RIL 201-2017 -esimerkissä ei ole kerrottu sitä, millä perustein materiaaliparametrit 
ja kuormien arvot on valittu, joten jakaumien muodostamiseksi tarvitsee satun-
naismuuttujille olettaa jokin hajonta. Oletetaan alustavasti, että kitkakulma ja tila-

vuuspaino tunnetaan suhteellisen tarkasti, jolloin niille käytetään variaatiokertoi-
mien arvoja COVtan’ = 0,10 ja COVy = 0,05. Sen sijaan kuormiin liittyvä epävar-

muus oletetaan suuremmaksi, varsinkin vaakakuorman osalta. Kuormille käytetään 

tällöin variaatiokertoimina COVQ = 0,25 ja COVH = 0,40. Tässä laskennassa käytet-
tävät satunnaismuuttujat jakaumineen ja parametreineen on esitetty taulukossa 
E-3. 

Taulukko E-3. Luotettavuuslaskennassa käytettävät satunnaismuuttujat 
parametreineen. 

 

Leikkauskestävyyskulman osalta luotettavuuslaskennassa käsitellään leikkauskes-
tävyyskulman tangentin jakaumaa, koska myös osavarmuuslukumenetelmässä 
leikkauskestävyyskulman osavarmuusluku tulee kohdistaa kyseisen tangentin ar-

voon.  

Maanvaraisen anturan kantokestävyys (kPa) lasketaan RIL 207-2017:n mukaisesti 
alla olevalla analyyttisellä laskentakaavalla (ks. parametrit ja kaavat tarkemmin RIL 
207-2017): 

𝑅

𝐴′
= 𝑐′ ∙ 𝑁𝑐 ∙ 𝑏𝑐 ∙ 𝑠𝑐 ∙  𝑐 + 𝑞′ ∙ 𝑁𝑞 ∙ 𝑏𝑞 ∙ 𝑠𝑞 ∙  𝑞 + 0,5 ∙ 𝑦′ ∙ 𝐵′ ∙ 𝑁𝑦 ∙ 𝑏𝑦 ∙ 𝑠𝑦 ∙  𝑦  

Luotettavuuslaskentaa varten kaava muutetaan rajatilafunktioksi tuomalla siihen 
mukaan myös kuormitus: 

𝑔(tan(𝜑′) , 𝑦, 𝑄, 𝐻) = (𝑞′ ∙ 𝑁𝑞 ∙ 𝑏𝑞 ∙ 𝑠𝑞 ∙  𝑞 + 0,5 ∙ 𝑦′ ∙ 𝐵′ ∙ 𝑁𝑦 ∙ 𝑏𝑦 ∙ 𝑠𝑦 ∙  𝑦) ∙ 𝐴
′ − (𝐺 +

𝑄) = 0  
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Rajatilafunktio on tässä tapauksessa yksiselitteinen, eli sille on löydettävissä tarkka 

ratkaisu (vrt. stabiliteettiesimerkki).  

6.4.3  Pilarianturan luotettavuus FORM-menetelmällä 

Luotettavuuslaskenta suoritettiin aikaisemman stabiliteettiesimerkin tapaan Ex-

celin Solver-työkalulla (ks. esimerkiksi Low 2021). FORM-menetelmällä laskettavan 
luotettavuusindeksin β lisäksi saadaan laskettua myös murtumistodennäköisyys Pf 
ja herkkyyskertoimet . 

 

Kuva E-8. Maanvaraisen anturan (kantokestävyys) luotettavuusindeksi FORM-
menetelmällä laskettuna (Excel). 

Taulukon E-3 mukaisilla oletuksilla anturan luotettavuusindeksiksi saadaan 
β =  1,49, joka vastaa murtumistodennäköisyyttä Pf = 6,75 % (kuva E-8). Saavu-

tettu luotettavuusindeksin arvo jää tässä tapauksessa kauas eurokoodin mukai-
sesta tavoitearvosta β = 3,8, vaikka anturan mitat täyttivätkin eurokoodin mukai-
sen osavarmuuslukumenetelmän mitoitusehdon ODF > 1,0.  

Mikäli anturan kantokestävyyden luotettavuuden arvo haluttaisiin nostaa eurokoo-

din mukaiseen tavoiteluotettavuuden arvoon β = 3,8, tulee anturan mittojen olla 
B = 3,2 m ja L = 3,2 m. Tämä tulos pätee ainoastaan tässä laskentatapauksessa 
oletetuille satunnaismuuttujille ja niiden oletetuille jakaumille. Mikäli esimerkiksi 

leikkauskestävyyskulman epävarmuutta saadaan pienennettyä, voi se vaikuttaa 
oleellisesti kantokestävyyden luotettavuuteen, jolloin anturan mitat olisivat jälleen 
erisuuret. 

Mikäli katsotaan satunnaismuuttujien herkkyyskertoimia kuvasta E-8, huomataan, 
että tässä tapauksessa leikkauskestävyyskulman ja vaakakuorman herkkyyskertoi-
met  ovat selvästi suurimmat. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä kaksi parametria 

vaikuttavat eniten tarkasteltavaan rajatilaan. Alla olevaan taulukkoon E-4 on las-
kettu vaadittavat anturan mitat leikkauskestävyyskulman ja vaakakuorman variaa-
tiokertoimien funktiona, kun kantokestävyydelle tavoitellaan eurokoodin mukaista 

luotettavuuden arvoa β = 3,8. Taulukon tuloksista huomataan, että käytännössä 
maamateriaalin leikkauskestävyyskulmalla on suurin merkitys anturan luotettavuu-
teen (kantokestävyys). 
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Taulukko E-4. Neliöanturan vaadittu sivumitta leikkauskestävyyskulman ja 
vaakakuorman COV-lukujen funktiona, kun tavoitteena on saavuttaa eurokoodin 
mukainen luotettavuusindeksi β = 3,8. 
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7 Yhteenveto 

Toisin kuin perinteisessä varmuuslukumitoituksessa, luotettavuusperusteisessa mi-
toituksessa voidaan ottaa huomioon (ainakin teoriassa) kaikki mitoitustilanteeseen 

vaikuttavat epävarmuustekijät. Käytännön suunnittelussa haasteita tulee jo maa-
parametrien määrityksessä, sillä maa on materiaalina hyvin monimuotoista. Maan 
ominaisuudet voivat vaihdella voimakkaasti pienelläkin alueella (luonnollinen ha-

jonta ja tilastollinen epävarmuus), maaparametria ei aina voida mitata suoraan 
(muunnosepävarmuus), yhden maaparametrin mittaamiseen voi soveltua useita 
menetelmiä (mittausepävarmuus) tai maan käyttäytyminen laskentaohjelmassa 
yksinkertaistetaan (malliepävarmuus). Maaparametrien lisäksi geotekniseen mitoi-

tukseen epävarmuutta tuovat erilaiset kuormitusolosuhteet, rakenteen geometrian 
muutokset ja laskentamenetelmät.  

Luotettavuusperusteisella geoteknisellä mitoituksella voidaan lähtökohtaisesti 

päästä tasaisemman murtumistodennäköisyyden omaaviin rakenteisiin kuin esi-
merkiksi osavarmuuslukumenetelmässä. Käytännön haasteen mitoitukseen tuo 
kuitenkin se, mitä epävarmuustekijöitä voidaan oikeasti ottaa huomioon ja missä 

määrin. Tämän dokumentin tarkoituksena oli esitellä luotettavuusperusteisen geo-
teknisen mitoituksen perusperiaatteet ja lähtökohdat siten, että niiden avulla lukija 
voi tulevaisuudessa arvioida omien mitoitustensa luotettavuutta, edes periaatteel-

lisella tasolla. 

Maaparametriin liittyvien epävarmuuksien määrittäminen painottuu edelleen hyvin 
paljon kirjallisuudesta löytyvien taulukkoarvojen käyttämiseen. Käytännön suun-

nittelussa on mahdollista määrittää maaparametrin keskiarvo (yleensä näin toimi-
taan) ja siihen liittyvä luonnollinen vaihtelu COVinh pohjatutkimustulosten perus-
teella. Luonnollisen vaihtelun laskemiseksi tarvitaan yleensä yli 10 mittaustulosta, 

mutta sen voi karkeasti arvioida myös pienemmästä otoksesta (yli 5). Tällöin luon-
nolliseen vaihteluun liittyvä tilastollinen epävarmuus COVstat toki kasvaa. Etenkin 
alustaviin laskelmiin COVinh voidaan arvioida myös taulukkoarvojen avulla. Lähtö-

kohtaisesti maaparametrin kokonaisepävarmuutena voidaan käyttää alustavissa 
laskennoissa COVinh:n ja COVstat:n muodostamaa kokonaisepävarmuutta, joka voi-
daan määrittää kohdekohtaisesti. 

Edellä esitettyjen lisäksi maaparametrin epävarmuuteen vaikuttavat mittausepä-
varmuus COVmeas ja muunnosepävarmuus COVtrans. Näiden määrittäminen kohde-
kohtaisesti on erittäin haastavaa, jos ei jopa mahdotonta. Näiden epävarmuusläh-

teiden määrityksessä on suositeltavaa hyödyntää taulukkoarvoja. Taulukkoarvoja 
löytyy niin kansallisista kuin kansainvälisistäkin lähteistä, riippuen maaparamet-
rista. Taulukkoarvojen käyttämisessä on syytä kiinnittää huomiota siihen, mistä 

lähteistä kyseisen taulukon arvot ovat peräisin.  

Maaparametrin jakaumatyypin ja jakaumaparametrien määrittäminen kohdekoh-
taisesti on haastavaa, sillä yleensä kohteessa tehtyjen pohjatutkimusten määrä on 
vähäinen. Tällöin jonkin jakauman suora sovittaminen dataan on kyseenalaista, 

mutta jonkinnäköinen alkuarvaus jakaumatyypistä (symmetrinen, vino yms.) voi-
daan saada piirtämällä datan pohjalta histogrammi. Tämäkin vaatii yleensä yli 30 
mittaustulosta, jotta histogrammin muodon perusteella voidaan tehdä mitään joh-

topäätöksiä. Käytännön suunnittelussa maaparametreille kannattaa ensisijaisesti 
käyttää normaali- tai log-normaalijakaumaa. Näistä log-normaalijakauma on mie-
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lekkäämpi vaihtoehto materiaalille ja kestävyydelle (eurokoodin suositus), sillä esi-

merkiksi lujuus tai kestävyys ei voi olla koskaan negatiivinen. Log-normaalijakauma 
on myös hyvä vaihtoehto siinä suhteessa, että sen logaritmi on normaalijakautu-
nut, jolloin sitä on suhteellisen helppo käyttää, vaikka käsinlaskennassa. Normaali- 

ja log-normaalijakaumia suositellaan laajalti alan kirjallisuudessa. 

Edellä mainittu pätee myös kuormapuolella, jossa on suositeltavaa käyttää alusta-
vasti joko normaali- tai log-normaalijakaumaa. Muiden jakaumatyyppien käyttämi-

nen on suositeltavaa, mikäli tietoa näistä on saatavilla esimerkiksi tehtyjen tutki-
musten puitteissa. Esimerkiksi ääriarvojakaumaa, kuten Gumbel, on mahdollista 
soveltaa tuuli- ja lumikuormille, joista on ajan saatossa kerätty paljon äärihavain-

toja.  

Luotettavuuslaskentamenetelmän osalta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi 
Monte Carlo -simulointia, sillä se on valmiiksi integroitu moneen geotekniseen las-

kentaohjelmaan, se on suhteellisen helposti ”koodattavissa” esimerkiksi Exceliin ja 
se on varsin yksinkertainen laskentamenetelmä. Laskennallisesti Monte Carlo -si-
muloinnilla pystyy käytännössä ratkaisemaan millaisen ongelman tahansa. Sen 

huonona puolena on laskenta-aika, joka monimutkaisissa mitoitustilanteissa (esim. 
FEM) voi muodostua esteeksi. 

Monte Carlo -simuloinnin lisäksi toinen suhteellisen yksinkertainen menetelmä on 
FOSM. FOSM antaa tarkan tuloksen ainoastaan tilanteessa, jossa rajatilafunktio on 

lineaarinen ja satunnaismuuttujat normaalijakautuneita. Muissa tilanteissa sillä 
saadaan ainoastaan likimääräinen tai suuntaa antava arvio mitoitettavan raken-
teen luotettavuudesta. FOSM-menetelmää on helppo käyttää esimerkiksi yhdessä 

GeoCalcin kanssa. FOSM-menetelmän selkeänä etuna on siitä saatavat herkkyys-
kertoimet, jotka paljastavat tarkasteltavan rajatilan kannalta kriittisimmät para-
metrit. Herkkyyskertoimien avulla voidaan nähdä esimerkiksi, voidaanko joku sa-

tunnaismuuttuja mallintaa sittenkin deterministisenä arvona (jos herkkyyskerroin 
on pieni). Vastaavasti herkkyyskertoimen ollessa suuri voidaan pyrkiä vähentä-
mään tämän parametrin epävarmuutta (esim. lisäämällä pohjatutkimuksia) ja näin 

ollen parantaa mitoituksen luotettavuutta.  

Kuten johdannossa mainittiin, luotettavuusanalyysin yksi hyöty on juuri se, että 
kun epävarmuudet geoteknisessä laskelmassa huomioidaan systemaattisella ta-

valla, investointi kattaviin ja laadukkaisiin pohjatutkimuksiin näkyy suoraan lähtö-
tietojen määrittelyssä ja siten rakenteen paremmassa optimoinnissa luotettavuu-
den suhteen. Tämä toki vaatii sen, että luotettavuusanalyysissä käytettävät para-

metrit jakaumineen on saatu määritettyä riittävällä tarkkuudella ja luotettavuus-
analyysissä tavoiteltava murtumistodennäköisyys (riski) on selvillä.  

Tällä hetkellä täysimääräisen luotettavuusanalyysin tekeminen on haastavaa, sillä 

dataa on yleensä liian vähän. Kirjallisuusarvot auttavat epävarmuuksien määrityk-
sessä, mutta ne ovat lähtökohtaisesti vain suuntaa antavia arvoja. Käytännön 
suunnittelussa luotettavuusanalyysia suositellaan käytettäväksi perinteisen osavar-

muuslukumenetelmän rinnalla, ikään kuin tukevana mitoitusmenetelmänä. Luotet-
tavuusanalyysin avulla voidaan suhteellisen pienellä vaivalla selvittää esimerkiksi 
mitoituksen kannalta kriittisimmät mitoitusparametrit. Luotettavuuslaskentamene-

telmiä on tällä hetkellä integroituna joihinkin geoteknisiin laskentaohjelmiin 
(Slide2, RS2, Slope, Plaxis LE), ja määrän voidaan olettaa kasvavan tulevaisuu-
dessa.  
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Ratapenkereen stabiliteettilaskenta (NCCI 7 -
esimerkki) 

A.1 Lähtötiedot 

Tehdään luotettavuuslaskenta NCCI 7 -ohjeessa olevalle laskuesimerkille Ratapen-
ger savikolla. Laskuesimerkin kohteena on savipehmeiköllä sijaitseva kaksiraitei-
nen, 7,8 m leveä ja 2,55 m korkea olemassa oleva ratapenger. Penger on varus-

tettu 7,6 m leveillä vastapenkereillä. Pohjavedenpinta on 2 metrin syvyydellä. Mi-
toitustilanne on esitetty kuvassa A-1. 

 

Kuva A-1. Ratapenger savikolla (NCCI 7). 

Ratarakenteen ja maaperän ominaisuudet on kerrottu taulukossa A-1. Taulukossa 
esitetyt maaparametrit ovat laskennassa käytettyjä ominaisarvoja. 

Taulukko A-1. Maaperän ja ratarakenteen ominaisuudet (ominaisarvot). 

 Tilavuuspaino 
[kN/m3] 

Leikkauskestä-
vyyskulma [°] 

Suljettu leikkaus-
lujuus [kPa] 

Raidesepeli 16 36 0 

Penger 19 36 0 

Vastapenger 19 36 0 

Savi 15 0 18 

 

A.2 Ratapenkereen stabiliteettilaskenta kokonaisvarmuusluku-
menetelmällä (Slide) 

Ennen varsinaista luotettavuuslaskentaa tarkastellaan ratapenkereen stabiliteettia 

kokonaisvarmuuslukumenetelmällä sekä eurokoodi 7:n mukaisella osavarmuuslu-
kumenetelmällä (STR/GEO-rajatila). Stabiliteettilaskenta tehdään Bishopin yksin-
kertaistetulla menetelmällä lyhytaikaiselle tilanteelle (’ = 0). Varsinainen laskenta 

tehdään numeerisella laskentaohjelmalla (Slide2). 

Kokonaisvarmuuslukumenetelmässä stabiliteetti määritetään käyttämällä kuormille 
ja maan ominaisuuksille niiden ominaisarvoja (taulukko A-1). Ratapenkereen ko-
konaisvarmuudeksi saadaan tällöin laskettua F = 1,54.  
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Kuva A-2. Ratapenkereen kokonaisvarmuus Bishopin yksinkertaisella 
menetelmällä on F = 1,54. 

A.3 Ratapenkereen stabiliteettilaskenta osavarmuuslukumene-
telmällä (Slide) 

Eurokoodin mukaisessa mitoituksessa käytetään mitoitustapaa DA3, jossa osavar-
muudet kohdennetaan kuormien edustaviin arvoihin ja maan lujuusparametrien 
ominaisarvoihin. Laskenta suoritetaan siis kuormien ja maan lujuuden mitoitusar-

vojen avulla. Pysyvän kuorman osavarmuusluku laskennassa on yG = 1,0, raidelii-
kennekuorman yQ = 1,25, leikkauskestävyyskulman ytan = 1,25 ja suljetun leik-

kauslujuuden ycu = 1,4. Seuraamusluokka on CC2, jolloin KFI-kerroin saa arvon 1,0. 
Lisäksi oletetaan, että kummallakin radalla on yhtä aikaa täysi junakuorma, jolloin 

yhdistelykerroin saa arvon  = 1,0. Eurokoodin mukaisen mitoituksen tuloksena 

todetaan penkereen stabiliteetin olevan riittävä, ODF > 1,0 (kuva A-3). 

 

Kuva A-3. Osavarmuuslukumenetelmällä mitoituksen lopputulokseksi saadaan 
ODF > 1,0, jolloin stabiliteetin voidaan todeta olevan riittävä. 
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A.4 Rajatilafunktio g(x) 

Luotettavuuslaskentaa varten täytyy tarkasteltavalle mitoitustilanteelle määrittää 
rajatilafunktio g(x). Koska stabiliteettilaskenta suoritetaan monimutkaisuutensa 
vuoksi yleisesti numeerisilla menetelmillä, on luontevinta valita rajatilafunktioksi 

kaavan A-1 mukainen esitystapa. Eli ratkaistaan tarkasteltavan ratapenkereen sta-
biliteetti numeerisesti ja sijoitetaan laskettu varmuusluvun FS arvo kaavaan A-1: 

𝑔(𝑥) = 𝐹𝑆 − 1 = 0 A-1 

Edellä esitetty esitystapa on yleisesti käytännöllinen stabiliteettilaskennassa, jossa 

mitoitusyhtälö on voimakkaasti epälineaarinen tai iteroituva, jolloin osittaisderi-
vaattojen eksakti määrittäminen ei onnistu. Tässä esimerkissä on kuitenkin mah-
dollista määrittää myös osittaisderivaatat tarkasti, koska stabiliteetti lasketaan 

Bishopin yksinkertaisella menetelmällä lyhytaikaiselle tilanteelle. Tällöin rajatila-
funktio g(x) voidaan kirjoittaa kaavan A-2 johdannaisena yhtälöksi A-4:  

𝐹 =
𝑅⋅∑ 𝑠𝑢,𝑖∆𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖∙∆∙∙𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 +𝑄⋅𝑎

 A-2 

→  𝑔(𝑠 𝑠𝑎 , 𝑄1, 𝑄2) = 𝑅 ⋅ ∑ 𝑠𝑢,𝑖∆𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑊𝑖∙∆∙ ∙ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑄1 ⋅  1 − 𝑄2 ⋅  2 = 0 A-3 

𝑔(𝑠 𝑠𝑎 , 𝑄1, 𝑄2) = 𝑀𝑅,𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 + 𝑅 ∙ 𝐿𝑠𝑎 ∙ 𝑠 𝑠𝑎 −𝑀𝐺 −𝑄1 ⋅  1 −𝑄2 ⋅  2 = 0 A-4 

jossa  

MR,penger on penkereen (ja sepelin) leikkauslujuuden vaikutuksesta tilannetta va-
kauttava momentti 
MG on maan painosta johtuva kaatava momentti.  

 
Kaksi muuta termiä kuvaavat saven leikkauslujuudesta aiheutuvaa vakauttavaa 
momenttia ja ulkoisen kuorman vaikutuksesta aiheutuvaa kaatavaa momenttia.  

A.5 Maaparametrien ja kuormien jakaumien muodostaminen 

A.5.1 Junakuorma 

NCCI 7 -esimerkissä radan suurin sallittu akselipaino on 250 kN. Radan kuormitus 

on mallinnettu RATO 3 -ohjeen mukaisesti kummallakin raiteella vaikuttaviksi met-
rikuormiksi 101 kN/m ja siitä edelleen 2,6 m leveällä ratapölkyllä vaikuttavaksi 
39 kPa:n nauhakuormaksi. Kyseessä on hallinnollinen kuorma, jolla ei ole hajontaa. 

Tästä syystä luotettavuuslaskentaa varten valitaan junakuormiksi standardin 
EN 15528 mukaiset kuormakaaviota (kalustoa) E4 vastaavat metrikuormat 
80 kN/m, jotka voidaan edelleen muuttaa 2,6 m ratapölkyllä vaikuttaviksi 31 kPa:n 

nauhakuormiksi Q1 = Q2 = 31 kPa. 

Luotettavuuslaskentaa varten kuormalle on määritettävä sen tilastolliset paramet-
rit sekä sopiva todennäköisyysjakauman tyyppi. Oletetaan yksinkertaisuuden 

vuoksi junakuorman noudattavan normaalijakaumaa. Kuorman keskiarvona μQ voi-
daan käyttää annettua 31 kPa:n arvoa. Variaatiokertoimeksi valitaan COVQ = 0,25, 
jolloin kuorman keskihajonta on: 

𝐶𝑂𝑉𝑄 =
𝜎𝑄

𝜇𝑄
→ 𝜎𝑄 = 𝐶𝑂𝑉𝑄 ∙ 𝜇𝑄 = 7,8  𝑃  A-5 
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Todellisuudessa junakuorma olisi hyvä mallintaa ääriarvojakaumalla, kuten 

Gumbel- tai Weibull-jakauman avulla (Pakkanen 2019; JCSS 2001), koska annettua 
sallittua akselipainoa ei tulisi ylittää. Ylitystapaukset ovat tällöin todellisuudessa 
paljon harvinaisempia kuin normaalijakauma antaa olettaa. Ääriarvojakauman 

muodostaminen vaatii enemmän dataa, sillä jakauman määritys vaatii useampia 
parametreja. Ääriarvojakauman tarkkaan muodostamiseen tarvitaan periaatteessa 
liikennekuorman simulointia, joka perustuu johonkin todelliseen akselimassatutki-

mukseen (Liikennevirasto 2014). Normaalijakauman valinta voi mahdollistaa nega-
tiivisten kuorman arvojen esiintymisen, mikäli hajonta on suuri (käytännössä jos 
COVq > 0,3). Parempi vaihtoehto voisi normaalijakauman sijaan olla log-normaali-
jakauma. Käytetään nyt kuitenkin junakuormalle normaalijakaumaa, jota on hel-
poin soveltaa laskuesimerkissä ja joka muutenkin soveltuu hyväksi alkuar-
vaukseksi, jos parempaa tietoa ei ole saatavilla. Lisäksi normaalijakauma on toinen 

eurokoodin suosittelemista jakaumatyypeistä (ks. luku 3.3.1). 

 

Kuva A-4. Luotettavuuslaskennassa käytettävät junakuormat. 

A.5.2 Materiaaliparametrit 

Tilastolliseksi satunnaismuuttujaksi materiaaliominaisuuksista (taulukko A-2) vali-
taan ainoastaan saven suljettu leikkauslujuus su. Tilavuuspainon hajonta on tun-
netusti hyvin pientä (Phoon 1999; Uzielli 2006), ja samoin myös pengermateriaalit 

tunnetaan hyvin. Sen sijaan saven suljettu leikkauslujuus täytyy määrittää piste-
mäisillä pohjatutkimuksilla, joihin liittyy käytetyistä menetelmistä ja tutkimusten 
laajuudesta johtuen epävarmuutta (luku 4).   

Kuvassa A-4 on esitetty kohteeseen tehdyn siipikairauksen perusteella määritetyt 

saven suljetun leikkauslujuuden arvot. On varsin tyypillistä, että stabiliteetin las-
kemista varten tehdään ainoastaan yksi siipikairaus per laskentapoikkileikkaus. 
Toki tämän lisäksi tehdään muita indeksiominaisuuksien yms. määrityksiä, mutta 

lujuuden arviointi perustuu varsin usein kohteesta tehtyyn siipikairaukseen.  
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Kuva A-5. Kohteessa tehty (kuvitteellinen) siipikairaus. 

Tehdyn siipikairauksen perusteella voidaan havaita, että mittaustuloksista ei ole 

havaittavissa trendiä, vaan koko savikerrokselle voidaan käyttää vakioarvoa. Las-
kemalla mittaustulosten mukainen keskiarvo saadaan suljetun leikkauslujuuden 
keskiarvoksi μsa = 18,0 kPa (sama arvo kuin aiemmissa laskentakohdissa). 

𝜇𝑠𝑢 =
1

16
∑ 𝑠𝑢,𝑖(𝑝 𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡     𝑠𝑠  𝐴 − 4)
16
𝑖=1 = 18,0  𝑃   

Keskiarvon lisäksi voidaan laskea suljetulle leikkauslujuudelle sen keskihajonta 

su = 0,45 kPa. 

𝜎𝑠𝑢 = √
1

16−1
∑ (𝑠𝑢,𝑖 − 𝜇𝑠𝑢)2
16
𝑖=1 = 0,45  𝑃   

Kun suljetun leikkauslujuuden keskiarvo ja keskihajonta tiedetään, voidaan laskea 
luonnollisen vaihtelun COVinh-arvo: 

𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ ≈
𝜎𝑠𝑢

𝜇𝑠𝑢
=
0,45 𝑘𝑃𝑎

18,0 𝑘𝑃𝑎
= 0,025  

Mittaustulosten perusteella savikerros vaikuttaa hyvin homogeeniselta.  

Luonnollisen vaihtelun lisäksi oletetaan, että suljetun leikkauslujuuden määrittämi-
sen epävarmuutta lisäävät tilastollinen epävarmuus COVstat, siipikairaukseen liittyvä 
mittausepätarkkuus COVmeas sekä siipikairauslujuuden redusointiin liittyvä muun-

nosepävarmuus COVtrans. Siipikairauksen kohdekohtaisen mittausepävarmuuden 
määrittäminen ei ole käytännössä mahdollista, jolloin mittausepävarmuuden ar-
vona käytetään kirjallisuuden (esim. Phoon 1999; Länsivaara ym. 2022) perus-

teella tehtyä arviota COVmeas = 0,20. Lisäksi oletetaan, että mittausepävarmuus ei 
keskiarvoistu, mikä vastaa konservatiivista arviota (käytössä vain yksi siipikairaus-
profiili). Mittausepävarmuuden tavoin myös siipikairauslujuuden muunnosepävar-

muuden arvo arvioidaan kirjallisuuden perusteella, COVtrans = 0,075 (Baecher & 
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Ladd 1985). Suljetun leikkauslujuuden kokonaisepävarmuus COVsu saadaan mää-

ritettyä alla olevalla kaavalla: 

𝐶𝑂𝑉𝑠𝑢 ≈ √Γ
2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2 =  

√Γ2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 1

𝑛
+ 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2 =  

 √12 ∙ (0,025)2 + (0,025)2 ∙
1

16
+ (0,20)2 + (0,075)2 = 0,22   

Suljetun leikkauslujuuden oletetaan noudattavan normaalijakaumaa, jonka kes-
kiarvona ja variaatiokertoimena käytetään aiemmin laskettuja μsu = 18,0 kPa ja 
COVsu = 0,22. Tällöin su:n keskihajonnaksi saadaan 3,88 kPa. Parempi vaihtoehto 

voisi olla käyttää log-normaalijakaumaa, koska lujuusparametri ei voi koskaan olla 
negatiivinen. Valitaan kuitenkin alustavasti normaalijakauma sen yksinkertaisuu-
den vuoksi.  

Luotettavuuslaskennassa esiintyvät tilastolliset muuttujat on esitetty taulukossa 
A-2. Junakuormien ja saven suljetun leikkauslujuuden välille ei oleteta korrelaa-
tiota, jolloin taulukon korrelaatiomatriisi on taulukossa esitetyn kaltainen. Muut pa-

rametrit esiintyvät laskennassa deterministisinä arvoinaan (vakioita). 

Taulukko A-2. Luotettavuuslaskennassa esiintyvät satunnaismuuttujat. 

Muuttuja Jakauma-
tyyppi 

Keskiarvo 
μi 

Variaatio-
kerroin 
COVi 

Keski-
hajonta 
i 

Korre-
laatiomatriisi 
R (i) 

Q1 Normaali 31 kPa 0,25 7,8 kPa 1 0 0 

Q2 Normaali 31 kPa 0,25 7,8 kPa 0 1 0 

su Normaali 18 kPa 0,22 3,88 kPa 0 0 1 

 

A.6 Laskentamallin epävarmuus 

Stabiliteetti lasketaan numeerisesti 2D-lamellimenetelmällä, Bishopin yksinkertai-
sella menetelmällä. JCSS Model Coden mukaan (JCSS 2001) tällöin laskentamallin 

mallikerroin b = 1,1 ja keskihajonta  = 0,05. Lähtökohtaisesti mallikertoimen ol-

lessa yli 1,0 on kyseinen laskentamalli konservatiivinen. Jätetään laskentamallin 
epävarmuus tässä huomioimatta. 

A.7 Luotettavuusanalyysi FOSM-menetelmällä 

Lasketaan penkereen luotettavuus kuvan A-4 ja taulukon A-2 mukaisilla arvoilla. 
Rajatilafunktiona käytetään numeerisille menetelmille soveltuvaa kaavaa A-1 
(g(x) = FS-1). Satunnaismuuttujia on kolme kappaletta, jolloin suoritettavien las-

kentatapausten määrä FOSM-menetelmässä on 2n + 1 = 23 + 1 = 7 kpl. Taulu-
kossa A-3 on esitetty FOSM-menetelmän laskentatapaukset sekä luotettavuuslas-
kennan tulokset. Stabiliteettilaskenta suoritettiin Slide2-ohjelmalla. 
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Taulukko A-3. FOSM-menetelmän tulokset. 

 

Luotettavuuslaskennan lopputulokseksi saadaan, että mitoitettavan penkereen 
luotettavuusindeksi β = 2,176 ja tätä vastaava murtumistodennäköisyys 

Pf = 1,48 %. Stabiliteetin kannalta kriittisin parametri on suljettu leikkauslujuus, 
jonka herkkyyskerroin  on lähes 1,0. Sen sijaan junakuormiin liittyvä epävarmuus 

ei juurikaan vaikuta laskettuun luotettavuuteen.  

Laskettu luotettavuusindeksi jää eurokoodin asettamasta tavoitearvosta βT = 3,8 

(RC2, 50 vuoden tarkastelujakso). Toisaalta täytyy muistaa, että esimerkiksi juna-
kuormat mallinnettiin hyvin yksinkertaisesti normaalijakaumilla, olettamalla niille 
jokin hajonta. Lisäksi suljetun leikkauslujuuden hajonnan määrittämisessä joudut-

tiin käyttämään kirjallisuudesta löytyviä arvioita. FOSM-menetelmäänkin sisältyy 
itsessään epävarmuutta, jos sitä käytetään hyvin epälineaariselle mitoitusyhtälölle. 
Bishopin yksinkertaisen menetelmän tapauksessa rajatilafunktio ei ole mahdotto-

man epälineaarinen (laskentaohjelman sisällä), mutta vaarallisimman liukupinnan 
etsiminen (optimointi) voi aiheuttaa epävarmuutta.  

Joka tapauksessa FOSM-menetelmällä saadaan hyvä alkuarvaus penkereen vaa-

rallisimman liukupinnan luotettavuudelle ja suhteellisen tarkat arvot rajatilaan vai-
kuttavien parametrien herkkyyskertoimille. Herkkyyskertoimien avulla voidaan tun-
nistaa siten rajatilaan eniten vaikuttavat parametrit, jolloin voidaan esimerkiksi pie-

nentää satunnaismuuttujien määrää laskennassa (jos herkkyyskerroin on pieni) tai 
pyrkiä vähentämään joidenkin satunnaismuuttujien epävarmuutta (jos herkkyys-
kerroin on suuri). Esimerkiksi tässä mitoitustapauksessa suljettu leikkauslujuus on 

kriittinen parametri rakenteen luotettavuuden kannalta, jolloin sen tutkimiseen voi-
taisiin mahdollisuuksien mukaan panostaa enemmän ja näin ollen mahdollisesti 
pienentää siihen liittyvää epävarmuutta (parempi luotettavuus). 

A.8 Luotettavuuslaskenta FORM-menetelmällä 

Lasketaan seuraavaksi penkereen luotettavuus FORM-menetelmällä. Nyt vaaralli-
simman liukupinnan etsiminen suoritetaan laskentaohjelmassa (Slide2), jonka jäl-

keen liukupinnan ja lamellien data viedään Exceliin varsinaista luotettavuuslasken-
taa varten. Rajatilafunktiona FORM-menetelmässä käytetään kaavan A-4 mukaista 
esitystapaa: 

𝑔(𝑠 𝑠𝑎 , 𝑄1, 𝑄2) = 𝑀𝑅,𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 + 𝑅 ∙ 𝐿𝑠𝑎 ∙ 𝑠 𝑠𝑎 −𝑀𝐺 −𝑄1 ⋅  1 −𝑄2 ⋅  2 = 0 A-4 

Alla olevaan kuvaan A-6 on ratkaistu tarkasteltavan penkereen luotettavuus FORM-

menetelmällä, käyttäen hyväksi Excelin Solver-työkalua (ks. esimerkiksi Low 
2021). FORM-menetelmällä laskettavan luotettavuusindeksin β lisäksi saadaan las-
kettua myös murtumistodennäköisyys Pf, herkkyyskertoimet  sekä niin kutsuttu 

mitoituspiste x*. Mitoituspiste kuvaa sitä satunnaismuuttujien kombinaatiota, jolla 
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saavutetaan minimiluotettavuusindeksin arvo. Toisin sanoen parametrien arvojen 

vastatessa mitoituspisteen arvoja on etäisyys rajatilaan joutumiseen lähimpänä.  

 

Kuva A-6. FORM-menetelmän tulokset. 

FORM-menetelmän lopputuloksena saadaan mitoitettavan penkereen luotetta-
vuusindeksiksi β = 2,31 ja murtumistodennäköisyydeksi Pf = 1,03 %. Stabiliteetin 
kannalta kriittisin parametri on jälleen suljettu leikkauslujuus, jonka herkkyysker-

roin  on lähes 1,0. Junakuormiin liittyvä epävarmuus ei juurikaan vaikuta lasket-

tuun luotettavuuteen.  

Tulokset vastaavat FOSM-menetelmällä laskettuja arvoja. FORM-menetelmä on 
kuitenkin lähtökohtaisesti tarkempi luotettavuuslaskentamenetelmä (soveltuu epä-

lineaarisillekin rajatilafunktioille), joten sen tuloksiin voidaan luottaa enemmän.  

Herkkyystarkastelua 

FORM-menetelmä mahdollistaa myös muiden kuin normaalijakaumien käyttämi-

sen. Mikäli oletetaan, että junakuormat ja suljettu leikkauslujuus noudattavat log-
normaalijakaumaa taulukon A-2 mukaisilla tilastollisilla parametreilla, saadaan pen-
kereen luotettavuusindeksiksi β = 3,06 ja murtumistodennäköisyydeksi 

Pf = 0,11 %. Penkereen murtumistodennäköisyys pienenee kymmenesosaan ver-
rattuna normaalijakaumilla laskettuun arvoon. FORM-laskenta on esitetty kuvassa 
A-7 (vasen kuva). 

Jakaumatyypillä ei kuitenkaan aina ole merkitystä. Samaisessa kuvassa A-7 (oike-
alla) on esitetty myös tilanne, jossa suljettu leikkauslujuus on mallinnettu log-nor-
maalijakaumalla ja junakuormat normaalijakaumilla. Penkereen luotettavuusindek-

siksi on laskettu nyt β = 3,03 ja murtumistodennäköisyydeksi Pf = 0,12 %. Ero 
edelliseen ei ole merkittävä. Tämä johtuu siitä, että junakuormiin liittyvän epävar-
muuden merkitys penkereen luotettavuuteen ei ole merkittävä (ks. herkkyysker-

toimet kuvasta A-6). Periaatteessa tässä mitoitustapauksessa junakuormat voitai-
siin mallintaa deterministisinä arvoina.  
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Kuva A-7. FORM-laskenta mitoitustapaukselle, jossa junakuormien ja suljetun 
leikkauslujuuden jakaumat ovat kaikki log-normaalijakaumia sekä 
mitoitustapaukselle, jossa junakuormien jakaumat ovat normaalijakaumia ja 
suljetun leikkauslujuuden jakauma on log-normaalijakauma. 

A.9 Luotettavuuslaskenta Monte Carlo -simuloinnilla 

Lasketaan viimeiseksi penkereen luotettavuus Monte Carlo -simuloinnilla. Vaaralli-
simman liukupinnan etsiminen on tehty sekä deterministisesti että tilastollisesti. 

Monte Carlo -simuloinnissa käytettiin 10 000 otosta, ja laskenta suoritettiin Slide2-
ohjelmalla. Monte Carlo -simuloinnin tulokset on esitetty kuvassa A-8. 

 

 

Kuva A-8. Monte Carlo -simuloinnin tulokset. Ylemmässä kuvassa vaarallisin 
deterministinen liukupinta ja alemmassa kuvassa vaarallisin tilastollinen 
liukupinta. 
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Vaarallisin deterministinen liukupinta ja vaarallisin tilastollinen liukupinta sijaitsivat 

nyt samassa paikassa. Kummassakin laskentatapauksessa vaarallisimman liuku-
pinnan luotettavuusindeksi oli sama, β = 2,184 (oletetaan, että normaalijakautu-
nut), ja murtumistodennäköisyys Pf = 1,64 %. Tulokset ovat yhteneviä FOSM- ja 

FORM-menetelmien kanssa, joissa päädyttiin lähes samaan luotettavuusindeksin 
arvoon, β ≈ 2,2.  

Vaikka Monte Carlo -simulointi on luotettavuuslaskentamenetelmänä hyvinkin 

tarkka, ei sillä voida laskea parametrien herkkyyskertoimien arvoja.  

Lasketaan sama mitoitustapa uudelleen olettamalla, että suljettu leikkauslujuus on 
log-normaalijakautunut ja junakuormat ovat edelleen normaalijakautuneita. Täl-

löin luotettavuusindeksiksi saadaan β = 2,799 ja murtumistodennäköisyydeksi 
Pf = 0,27 %. Monte Carlo -simuloinnin tulokset on esitetty kuvassa A-9.  

 

Kuva A-9. Monte Carlo -simuloinnin tulokset mitoitustapaukselle, jossa 
junakuormien jakaumat ovat normaalijakaumia ja suljetun leikkauslujuuden 
jakauma on log-normaalijakauma. 

Lasketaan vielä lopuksi penkereen luotettavuus, kun junakuormat mallinnetaan 
deterministisinä arvoina. Monte Carlo -simulointi on esitetty kuvassa A-10. Lasken-

nan tulos tukee edellä FORM-laskennassa tehtyä tulkintaa, jonka mukaan juna-
kuormilla ei ole suurta vaikutusta penkereen luotettavuusindeksin arvoon, 
β = 2,753 vs. β = 2,856. 
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Kuva A-10. Monte Carlo -simuloinnin tulokset, kun kuormat mallinnetaan 
deterministisinä arvoina. 

A.10 Yhteenveto 

Mitoitettavana rakenteena oli NCCI 7 -ohjeessa (Liikennevirasto 2017) oleva savi-

maalle perustettu ratapenger. Penkereen stabiliteettia tarkasteltiin ensiksi koko-
naisvarmuuslukumenetelmällä ja osavarmuuslukumenetelmällä, jonka jälkeen 
penkereelle tehtiin luotettavuuslaskenta käyttämällä kolmea eri luotettavuuslas-

kentamenetelmää: FOSM, FORM ja MC. Mitoitustulokset on esitetty alla: 

Kokonaisvarmuuslukumenetelmä (RIL 121-2004): FS = 1,54 
 

Osavarmuuslukumenetelmä (SFS-EN 1997-1:2014, DA3): ODF > 1,0 
 
Luotettavuuslaskenta FOSM: FS = 1,71 

 β = 2,176 
 Pf = 1,48% 
 

Luotettavuuslaskenta FORM: FS = ei laskettu 
 β = 2,310
 Pf = 1,03 % 
 

Luotettavuuslaskenta MCS: FS = 1,71 
 β = 2,184 
 Pf = 1,46 % 

 
Luotettavuuslaskennassa saatu suurempi varmuusluku FS johtuu siitä, että nauha-
kuormien keskiarvo (ominaisarvo) oli alkuperäisen 39 kPa:n sijaan 31 kPa.  

Eri luotettavuuslaskentamenetelmillä laskettujen luotettavuusindeksien tai murtu-
mistodennäköisyyksien välillä ei ole juurikaan eroa. Hieman yllättäen jopa FOSM-
menetelmällä saavutettiin sama luotettavuustaso kuin Monte Carlo -simuloinnilla. 

Lisäksi FORM-menetelmällä saavutettiin jälleen hieman suurempi luotettavuusin-
deksin arvo kuin Monte Carlo -simuloinnilla, samoin kuin luvun 6 esimerkeissä. 
Tähän saattaa olla osasyynä se, että FORM-laskentaa varten data joudutaan vie-

mään laskentaohjelmasta Exceliin muutaman välivaiheen kera.  
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Valituista luotettavuuslaskentamenetelmistä Monte Carlo -simulointia on helpoin 

käyttää, koska se on integroitu suoraan laskentaohjelmaan. Lisäksi Monte Carlo -
simulointi soveltuu kaikenlaisten mitoitustilanteiden tarkastelemiseen. FOSM- ja 
FORM-menetelmien etuina ovat niistä saatavat herkkyyskertoimet, joiden avulla 

nähdään, mikä rajatilafunktiossa esiintyvistä satunnaismuuttujista on kriittisin mi-
toitettavan rakenteen luotettavuuden kannalta. FORM-menetelmää on tässä mitoi-
tustapauksessa hieman hankala käyttää, koska vaarallisimman liukupinnan etsimi-

nen suoritetaan laskentaohjelmassa ja itse luotettavuuslaskenta tehdään Excelissä. 
Sen sijaan mitoitustilanteille, joille löytyy analyyttinen vastaus suoraan (esim. an-
turan kantokestävyydelle tai tukiseinän ankkurin kestävyydelle), FORM on parempi 

vaihtoehto kuin Monte Carlo -simulointi.   

FOSM- ja FORM-menetelmillä laskettujen herkkyyskertoimien perusteella (su) luo-

tettavuuslaskennan tuloksiin vaikuttaa eniten saven suljetun leikkauslujuuden epä-
varmuus (COVsu). Tämä epävarmuus määritettiin yhden siipikairauksen perus-

teella, jonka tuloksista lasketun luonnollisen vaihtelun arvo, COVinh = 0,025, oli 
erittäin pieni. Eniten epävarmuuteen vaikuttavat kirjallisuuden taulukkoarvojen pe-
rusteella arvioidut siipikairan mittausepävarmuus COVmeas = 0,20 sekä siipikairaus-

lujuuden redusointiin liittyvä muunnosepävarmuus COVtrans = 0,075. Vaikka edellä 
mainitut arvot olivat jokseenkin konservatiivisia arvioita, oli suljetun leikkauslujuu-
den kokonaisepävarmuus COVsu = 0,22 hyvinkin järkevän oloinen (sijaitsi sekä kir-

jallisuudessa että kenttämittauksissa havaitulla vaihteluvälillä n. 0,10–0,25). Esi-
merkiksi mittausepävarmuuden pienentäminen voisi tässä tapauksessa olla perus-
teltua, sillä mittaustulokset olivat hyvin lähellä toisiaan (kuva A-5). 

Lisäksi suljetulle leikkauslujuudelle käytettiin alustavasti normaalijakaumaa. Luvun 
A.8 ja A.9 herkkyystarkastelut kuitenkin osoittivat, että jakauman valinnalla on 
suuri merkitys saavutettavan murtumistodennäköisyyden kannalta. Mitoitustilan-

teissa, jossa suljetulle leikkauslujuudelle käytettiin log-normaalijakaumaa, saavu-
tettiin luotettavuusindekseiksi β = 3,03 (FORM) ja β = 2,80 (MCS). Suljetulle leik-
kauslujuudelle on perusteltua käyttää log-normaalijakaumaa, jolloin myös mitoi-

tuksen luotettavuus paranee (myös eurokoodin suosittelema jakaumatyyppi mate-
riaaliparametrille).  

Vastaavasti luvussa A.8 tehtyjen herkkyystarkastelujen perusteella junakuormien 

vaikutus penkereen luotettavuuteen on erittäin pieni. Tästä syystä junakuormat 
voitaisiin mallintaa deterministisinä kuormina. Tämä yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi 
laskentaa. 
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Alustava painuma-arvio tilastollisin menetelmin 

B.1 Lähtötietojen määritys muunnosmallien avulla 

Tässä esimerkissä arvioidaan penkereen primääripainuman jakauma empiiristen 

korrelaatioiden ja niiden muunnosepävarmuuksien avulla. Painuvan savikerroksen 
kokoonpuristuvuusindeksi Cc ja kimmoisen muodonmuutoksen indeksi Cs voidaan 
arvioida vesipitoisuuden wn avulla (katso Taulukko 4-6):  

𝐶𝑐 = exp{−21,567 + 8,227 ln(𝑤𝑛) − 0,743[ln(𝑤𝑛)]
2}  

𝐶𝑠 = exp{−12,339 + 3,618 ln(𝑤𝑛) − 0,302[ln(𝑤𝑛)]
2}  

Muunnosepävarmuus määritetään kuten on kuvattu kaavassa 4-18. Näin ollen 

muunnosmalleilla määritetyt maaparametrit voidaan mallintaa log-normaalija-
kaumina. Jakaumien parametrit määritetään muunnosepävarmuuden parametrien 
(b ja δ) avulla: Cc-korrelaatiolle muunnosvirheiden variaatiokerroin δ = 0,37 ja 

vastaava systemaattisen virheen kerroin b = 1,07. Cs-korrelaatiolle vastaavat 
muunnosepävarmuusparametrit ovat δ = 0,40 ja b = 1,09. Tällöin esimerkiksi Cc:n 
tapauksessa keskiarvoksi saadaan:  

𝜇𝐶𝑐 = exp{−21,567 + 8,227 ln(𝑤𝑛) − 0,743[ln(𝑤𝑛)]
2} ∙ 𝑏  

→ 𝜇𝐶𝑐 = exp{−21,567 + 8,227 ln(𝑤𝑛) − 0,743[ln(𝑤𝑛)]
2} ∙ 1,07  

Keskihajonta saadaan keskiarvon ja variaatiokertoimen (δ = 0,37) summan kautta:   

𝜎𝐶𝑐 = 𝜇𝐶𝑐 ∙  =  exp{−21,567 + 8,227 ln(𝑤𝑛) − 0,743[ln(𝑤𝑛)]
2} ∙ 1,07 ∙ 0,37  

Painuvan savikerroksen esikonsolidaatiojännitys σp′ voidaan alustavasti arvioida 
suljetun leikkauslujuuden su avulla (siipikairaus tai kartiolujuus). Empiirinen korre-

laatio määritettiin luvun 4.6  esimerkissä 4-4: 

𝜎𝑝
′ = exp{1,506 + 0,888 𝑙𝑛(𝑠 )}                  ; 𝑏 = 1,06     = 0,37  

Esikonsolidaatiojännityksen keskiarvo ja keskihajonta määritettiin kuten yllä on ku-

vattu.  

B.2 Painuman jakauman arviointi (MCS) 

Monte Carlo -simulaation (MCS) avulla voidaan arvioida painuman todennäköisyys-

jakauma. MCS voidaan suorittaa esimerkiksi Excelillä.  

Oletetaan, että lähtötietoina on yksinkertainen savikon geometria (kuivakuori ja 
painuva savikerros) sekä painuvan savikerroksen vesipitoisuus wn ja (redusoima-

ton) suljettu leikkauslujuus su. Kuivakuorisaven tilavuuspaino ja painuvan saven 
ominaistiheys valittiin tyypillisten arvojen perusteella. Laskelmassa tehdään seu-
raavat oletukset:  

1. Kuivakuorisavikerros on painumaton. 

2. Pohjavedenpinta sijaitsee kuivakuorisaven alapinnassa. 
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3. Pengerkuorma mallinnetaan vakiokuormana (ei pienene syvyyden suh-

teen). 
4. Vain esijännitys ja kokoonpuristuvuusindeksit mallinnetaan satunnais-

muuttujina, muut ovat deterministisiä vakioita. 

5. Kaikki satunnaismuuttujat noudattavat log-normaalijakaumaa. 

Taulukko B-1. Alustavan painumalaskelman lähtötiedot.  

 

Kokoonpuristuvuusindeksimenetelmällä savikerroksen primääripainumaa vastaava 
muodonmuutos εv lasketaan seuraavasti:  

𝜀 

=

{
 
 
 

 
 
 𝜀𝑁𝐾 =

𝐶𝑐
1 + 𝑒0

log10 (
𝜎 0
 ′ + ∆𝜎 
𝜎𝑝
 ′ )                                                               jos 𝜎𝑝

′ ≈ 𝜎 0
′  

𝜀𝑌𝐾 =
Cs

1 + 𝑒0
log10 (

𝜎 0
′ + ∆𝜎 
𝜎 0
′ )                                                       jos  𝜎 0

′ + ∆𝜎 < 𝜎𝑝
′

𝜀𝑌𝐾+𝑁𝐾 =
𝐶𝑠

1 + 𝑒0
log10 (

𝜎𝑝
 ′

𝜎 0
 ′ ) +

𝐶𝑐
1 + 𝑒0

log10 (
𝜎 0
 ′ + ∆𝜎 
𝜎𝑝
 ′ )         jos  𝜎 0

′ + ∆𝜎 ≥ 𝜎𝑝
′

  

 

missä  

σv0′ on tehokas vallitseva (in situ) jännitys maakerroksen keskellä 
Δσv  on pengerkuorma (jolloin lopullinen kuorma on σv0′ + Δσv) 
Cc on (NK) kokoonpuristuvuusindeksi 

Cs on kimmoisen painuman (YK) kokoonpuristuvuusindeksi. 
 
Kokoonpuristuvuusindeksien Cc ja Cs ja esikonsolidaatiojännityksen σp′ aritmeetti-

set keskiarvot ja keskihajonnat määritettiin aiemmassa luvussa. Koska satunnais-
muuttujat mallinnetaan log-normaalijakaumina, niille pitää määrittää ln-parametrit 
muunnoskaavojen avulla (kaavat 4-25 ja 4-26). Taulukossa B-1 esitettyjen lähtö-

tietojen perusteella saadaan taulukossa B-2 esitetyt parametrit painuvalle saviker-
rokselle laskelmaa varten.  

Lähtötiedot

Korkeus 

(m)

Tilavuus-

paino 

(kN/m3)

Kuorma 

(kPa)

Penger 3 20 60

Maakerros
Paksuus 

(m)

Vesi-

pitoisuus 

(%)

Suljettu 

leikkaus-

lujuus 

(kPa)

Ominais-

tiheys (g/cm3)

Huokos-

luku (-)

Tilavuus-

paino 

(kN/m3)

1. Kuivakuorisavi 1 - - 17

2. Painuva savi 5 80 15 2,7 2,16 15,4



Väyläviraston julkaisuja 37/2022 Liite B / 3 (7) 
 

 

 

Taulukko B-2. Painumisominaisuuksien tilastolliset tunnusluvut.  

 

Suoritetaan 10 000 simulaatiota, joissa arvotaan lukuarvoja painumisominaisuuk-

sille. Esijännityksen arvona käytetään tehokasta in situ -jännitystä σv0′ silloin, kun 
simuloitu σp′ < σv0′ . Näin ollen σp′:n jakauma laskennassa ei ole muodoltaan ko-
konaan log-normaali kuten Cc:n jakauma on (kuva B-1).  

 

Kuva B-1. MCS-simuloinnin histogrammit esikonsolidaatiojännitykselle σp′ 
(vasemmalla) ja kokoonpuristuvuusindeksille Cc (oikealla). 

Jokaiselle parametrisetille lasketaan primääripainuma kokoonpuristuvuusindeksi-
menetelmällä. Tuloksena saadaan 10 000 simuloitua painuma-arvoa, joille voidaan 

piirtää histogrammi (kuva B-2).  

Painumaparametri

Keskiarvo  

tai determ. 

arvo

Keski-

hajonta 

(aritm.)

COV (δ)
ln-

keskiarvo

ln-keski-

hajonta

In-situ (keskellä) 30,4 - - - -

Lopullinen (kPa) 90,4

Esijännitys (kPa) 52,9 19,59 0,37 3,90 0,358

Esijännitys, laskentaan

OCR 1,7

Huokosluku 2,16 - - - -

Cc 1,329 0,492 0,37 0,22 0,358

Cs 0,111 0,044 0,40 -2,27 0,385
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Kuva B-2. MCS-simuloinnilla arvioitu primääripainuman (kokonaispainuman) 
jakauma histogrammina.  

Lisäksi tulokselle voidaan laskea tilastollisia tunnuslukuja ja fraktiileja (taulukko 
B-3). Fraktiilit voidaan laskea simuloiduista arvoista Excelin kaavalla PERCEN-
TILE.EXC(). Fraktiilien perusteella voidaan määrittää eri painuma-arvojen toden-
näköisyyksiä: koska 95 % fraktiili on 1 243 mm, painuma on 95 % todennäköisyy-

dellä alle 1 243 mm. Voidaan myös laskea, millä todennäköisyydellä tietty pai-
numa-arvo X ylittyy seuraavasti: Pf = (N{painuma>X} /N{kaikki painuman arvot}) · 100 %.  

Taulukko B-3. Painuman tilastolliset tunnusluvut (Monte Carlo -simulaation tulos).  

 

B.3 Painuman jakauman arviointi (FOSM) 

Arvioidaan painuman jakauma myös FOSM-likimääräismenetelmällä vertailun 
vuoksi. Laskentaparametrit ovat samat kuin taulukoissa B-1 ja B-2. On huomioi-
tava, että koska esimerkin savi on ylikonsolidoitunut ja painuvia kerroksia on vain 

yksi, FOSM on melko epätarkka.  

Keskiarvo 576 mm

Keskihajonta 345 mm

COV 0,60

5 % fraktiili 108 mm

25 % fraktiili 327 mm

50 % fraktiili 520 mm

75 % fraktiili 761 mm

95 % fraktiili 1230 mm

Todennäköisyys sille, että painuma on suurempi kuin X?

X 400 mm

Todennäköisyys 66 %
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Painuma lasketaan yhteensä seitsemän kertaa. Ensimmäisellä kerralla käytetään 

satunnaismuuttujien (Cc, Cs ja σp′) keskiarvoja, ja tuloksena saadaan 1. asteen 
approksimaatio painuman keskiarvolle. Laskennat 2–7 tehdään siten, että kussakin 
laskennassa yhden satunnaismuuttujan kohdalla käytetään lukua keskiarvo plus 

keskihajonta tai keskiarvo miinus keskihajonta ja muut satunnaismuuttujat ovat 
sillä aikaa yhtä kuin niiden keskiarvo. Taulukko B-4 havainnollistaa tätä laskentaa.  

Taulukko B-4. Painuman jakauman arviointi FOSM-menetelmällä: laskennat 1–7. 

 

Laskettuja painumia käytetään painuman keskihajonnan arvioinnissa (1. asteen) 
sekä 1. ja 2. asteen keskiarvoapproksimaation laskennassa: 

1. asteen keskiarvo (satunnaismuuttujien arvona keskiarvot): 

𝜇𝐺 ≈ 𝑔(𝜇𝑋1 , … , 𝜇𝑋𝑛) = 531      

1. asteen keskihajonta voidaan määrittää laskemalla osittaisderivaatta keskeisdif-
ferenssimenetelmällä (olettaen, että satunnaismuuttujien välillä ei ole korrelaa-

tiota): 

𝜎𝐺
2 ≈ ∑ 𝜎𝑋𝑖

2 ∙ (
𝜕𝑔

𝜕𝑋𝑖
)
2

𝑛
𝑖=1 ,   𝑠𝑠ä 

𝜕𝑔

𝜕𝑋1
≈
𝑔(𝜇𝑋1+𝜎𝑋1 ,𝜇𝑋2 ,….,𝜇𝑋𝑛)−𝑔(𝜇𝑋1−𝜎𝑥𝑋1 ,𝜇𝑋2 ,….𝜇𝑋𝑛)

2𝜎𝑋1
  

→  𝜎𝐺  ≈  √
1

4
∑ (∆𝑔)2𝑛
𝑖 = √

1

4
 [(268 − 918)2 + (713 − 350)2 + (548 − 515)2] =

372      

2. asteen keskiarvo voidaan samoin määrittää laskemalla toisen asteen osittaisde-
rivaatta keskeisdifferenssimenetelmällä:  

𝜇𝐺;2.𝑎𝑠𝑡𝑒 ≈ (𝜇𝑋1 , … , 𝜇𝑋𝑛) +
1

2
∑ [𝜎𝑋𝑖

2 (
𝜕2𝑔

𝜕𝑋𝑖
2) ]

𝑛
𝑖 ,   𝑠𝑠ä  

𝜎𝑋1
2 (

𝜕2𝑔

𝜕𝑋1
2) ≈ 𝑔(𝜇𝑋1 + 𝜎𝑋1 , 𝜇𝑋2 , … . , 𝜇𝑋𝑛) − 2𝑔(𝜇𝑋1 , 𝜇𝑋2 , … . , 𝜇𝑋𝑛) + 𝑔(𝜇𝑋1 −

𝜎𝑋1 , 𝜇𝑋2 , … . , 𝜇𝑋𝑛)  

→   𝜇𝐺;2.𝑎𝑠𝑡𝑒 ≈ 531 +
1

2
[(268 − 2 ∙ 531 + 219) + (713 − 2 ∙ 531 + 350) + (548 − 2 ∙ 531 + 515)] = 593    

FOSM: Laskenta nro 1 2 3 4 5 6 7

Keskiarvot

Painumaparametri ka ka+1SD ka-1SD ka+1SD ka-1SD ka+1SD ka-1SD

In-situ (keskellä) 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4

Lopullinen (kPa) 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4

Esijännitys (kPa) 52,9 72,5 33,3 52,9 52,9 52,9 52,9

Esijännitys, laskentaan 52,9 72,5 33,3 52,9 52,9 52,9 52,9

OCR 1,7

Huokosluku 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16

Cc 1,329 1,329 1,329 1,821 0,837 1,329 1,329

Cs 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,155 0,067

muodonmuutos (-) 0,106 0,054 0,184 0,143 0,070 0,110 0,103

painuma (mm) 531 268 918 713 350 548 515

Esijännitys Cc Cs
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Tuloksena saadaan siten kaksi parametrisettiä (1. asteen ja 2. asteen keskiarvoon 

perustuen). Näiden tulosten pohjalta voidaan piirtää sekä normaali- että log-nor-
maalijakauma, eli tuloksena saadaan yhteensä neljä jakaumaa (kuva B-3).  

 

Kuva B-3. FOSM-menetelmällä arvioidut primääripainuman (kokonaispainuman) 
jakaumat.  

Kuvasta nähdään, että riippuen jakaumaoletuksesta painuman todennäköisyysja-
kauma vaihtelee suuresti. FOSM-menetelmän epätarkkuuksista johtuen onkin suo-
siteltavaa, että sekä normaali- että log-normaalijakaumaoletukset huomioidaan, 

sillä todellinen painuman jakauma saattaa olla jotakin näiden väliltä. MCS-simulaa-
tion painumahistogrammista (kuva B-2) nähdään, että painuman muoto ei ole sel-
keästi normaali eikä log-normaali.  

Taulukossa B-5 on vertailtu FOSM-menetelmän tuloksia MCS-simulaation tuloksiin. 
Huomataan, että FOSM muun muassa yliarvioi keskihajonnan ja MCS-simulaation 
tuloksena saatu keskiarvo sijoittuu FOSM-approksimaatioiden välimaastoon. Vas-

taavasti kuten MCS-simulaatiossa, voidaan FOSM:in tulosten perusteella arvioida, 
millä todennäköisyydellä tietty painuma-arvo X näiden jakaumien perusteella ylit-
tyy. Huomataan, että arviot (55…70 %) ovat samaa suuruusluokkaa MCS-simulaa-

tion tuloksen (66 %) kanssa. 

Taulukko B-5. Painuman tilastolliset tunnusluvut (tulos FOSM-menetelmällä).  
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Painuman arvo (mm)

Tulokset FOSM-menetelmällä

Normaalijakauma (1. asteen)

Lognormaalijakauma (1. asteen)

Normaalijakauma (2. asteen)

Lognormaalijakauma (2. asteen)

Monte Carlo

Tilasto

normaali-

jakauma

log-normaali-

jakauma

normaali-

jakauma

log-normaali-

jakauma

Keskiarvo 531 6,076 593 6,219 576

Keskihajonta 372 0,632 372 0,577 345

COV 0,70 0,63 0,60

5 % fraktiili -81 154 -20 195 108

25 % fraktiili 280 284 342 340 327

50 % fraktiili 531 435 593 502 520

75 % fraktiili 783 667 844 741 761

95 % fraktiili 1144 1231 1206 1297 1230

Todennäköisyys sille, että painuma on suurempi kuin X?

X 400 mm

Todennäköisyys 64 % 55 % 70 % 65 % 66 %

1. asteen keskiarvo 2. asteen keskiarvo
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B.4 Yhteenveto 

Tässä esimerkissä tehtiin alustava painuma-arvio 5 metriä paksulle savikerrokselle 
vesipitoisuuden (wn = 80 %) ja suljetun leikkauslujuuden (su = 15 kPa) avulla 
tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Maaparametrien epävarmuudet määritettiin 

muunnosepävarmuuksien avulla, ja savikon painuman jakauma arvioitiin sekä 
Monte Carlo -simulaation (MCS) että FOSM-menetelmän avulla Excel-laskentana. 
Kuormaksi asetettiin 3 metriä korkea penger (60 kPa), ja painumattoman kuiva-

kuorisaven paksuus oli 1 m.  

Tuloksena saatiin arvio primääripainuman loppuarvon jakaumalle. MCS-simulaati-
olla saatiin keskiarvoksi 576 mm ja keskihajonnaksi 345 mm (painuman 

COV = 0,60). Koska alustava painuma-arvio tehtiin empiiristen korrelaatioiden 
avulla, epävarmuudet ovat tavallista suurempia, joten tarkastelu tilastollisin mene-
telmin on perusteltua. Tulosten perusteella painumien todennäköisyys on varsin 

suuri: esimerkiksi yli 400 mm painuma tapahtuisi arviolta 66 % todennäköisyydellä. 
FOSM-menetelmällä saatiin saman suuruusluokan tulokset, mutta virheet voivat 
olla suuriakin, joten myöhemmän vaiheen tarkasteluissa tulos on suositeltavaa var-

mistaa myös MCS-simulaatiolla. 

Yleisesti ottaen tulosten perusteella voidaan sanoa, että tarve pohjanvahvistustoi-
menpiteille on tässä esimerkissä ilmeinen. Jos pohjanvahvistusmenetelmäksi vali-

koituu esikuormitus (ylipenkereellä tai ilman), alustavan painuma-arvion jakaumaa 
voidaan hyödyntää myös tarvittavan pengerkorkeuden sekä esikuormitusajan ar-
vioimisessa, joskin lähtötietojen tarkennus lisätutkimuksin on tällöin tarpeen (katso 
liitteen C esimerkki).  
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Maanvaraisen penkereen painuman 
luotettavuusanalyysi  

 Lähtötiedot, oletukset ja painumisominaisuudet 

Tämä esimerkki pohjautuu toiseen Kujalan kahdesta koepenkereestä, jotka raken-
nettiin 2017 lopulla osana Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanketta (VALTARI-
allianssi). Tässä tarkasteltava Kujala 4 -koepenger on noin 3,8 m korkea ja 18 m 

leveä. Luiskat on tehty kaltevuuteen 1:1,5. Pengermateriaalina on murske. Kujalan 
pohjamaa on savea ja savista silttiä, ja kuivakuorikerros on melko paksu.  

Penkereen painumia ja huokospaineen muutoksia seurattiin 17 kk ajan. Kuvassa 

C-1 on esitetty painumalevyjen mittaustulokset. Esikuormituksen aikana sekä pai-
numa että huokosylipaine tasoittuivat viitaten siihen, että primääripainuma on ta-
pahtunut kokonaan (konsolidaatioaste U = 90…100 %).  

 

Kuva C-1. Painuma (mm) ajan (kk) suhteen Kujala 4 -koepenkereelle. 

Kokoonpuristuvuusindeksien (Cc ja Cs) osalta keskiarvo laskettiin portaittai-
sista ödometrikoetuloksista (kaksi koetta per savikerros). Syvyysprofiilit on esitetty 

kuvassa C-2.   
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Kuva C-2. Painumisominaisuuksien syvyysprofiilit (havainnot ja kerroskohtaiset 
keskiarvot).  

Kokoonpuristuvuusindeksien kokonaisepävarmuus COVtot (kaava 4-21) laskettiin 
olettaen, että COVinh = 0,2, COVmeas = 0,1 ja keskiarvoistumisvaikutus kerroksen 
sisässä on pieni (Γ2 = 1): 

𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 ≈ √Γ2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠
2 = √Γ2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 1

𝑛
+ 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2 1

𝑛
=

 √12(0,20)2 + (0,20)2
1

2
+ (0,10)2

1

2
= 0,255  

missä  

n = 2, koska ödometrikokeita oli kaksi.  

Keskihajonnat laskettiin kertomalla kokoonpuristuvuusindeksin keskiarvot saadulla 
COVtot-arvolla. Kimmoisen muodonmuutoksen kokoonpuristuvuusindeksi Cs on 
keskiarvoltaan hyvin pieni, joten sille käytettiin log-normaalijakaumaa negatiivisten 

arvojen välttämiseksi. Kokoonpuristuvuusindeksille Cc käytettiin normaalija-
kaumaa.  

Etenkin syvien näytteiden laatu oli vaihtelevaa, joten esikonsolidaatiojännitys 

σp′ arvioitiin ödometrikokeiden lisäksi siipikairauksen avulla kuten aiemmassa esi-
merkissä:  

𝜎𝑝
′ = exp{1,506 + 0,888 𝑙𝑛(𝑠 )}                  ; 𝑏 = 1,06     = 0,37  

Nyt kun käytettävissä oli myös ödometrikokeella määritettyjä σp′-arvoja, korrelaa-

tiolla arvioitua profiilia verrattiin ödometrikoetuloksiin (katso kuva yllä). Huomat-
tiin, että siipikairaukseen perustuva profiili mukaili ylempien maakerrosten ödo-
metrikoetuloksia silloin, kun korrelaatiota käytettiin sellaisenaan, joten keskiarvoa 

ei korjattu b-termillä (1,06) kuten aiemmassa esimerkissä. Esijännitysten σp′ kes-
kiarvojen avulla määritettiin kerroskohtaiset POP-keskiarvot 
(POP = σp′ –  σvo′).  

Esikonsolidaatiojännityksen σp′ kokonaisepävarmuus COVtot laskettiin kahdelle 
ylemmälle maakerrokselle eri oletuksilla kuin syvimmälle maakerrokselle: kahdessa 
ylimmässä kerroksessa ödometrikokeisiin ja siipikairaukseen perustuvat σp′-arvot 

olivat yhteneviä, jonka vuoksi mittausvirhe COVmeas sekä muunnosepävarmuus 
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COVtrans voidaan olettaa pienemmiksi kuin syvimmässä kerroksessa. Kaikkien ker-

roksien osalta oletettiin, että keskiarvoistumisvaikutus kerroksen sisässä on pieni 
(Γ2 = 1). 

Syvimmälle maakerrokselle oletettiin COVinh = 0,2, COVmeas = 0,3 ja 

COVtrans = δ = 0,37. Syvimmälle maakerrokselle oletettiin suuri mittausvirhe  
COVmeas, sillä selkeä poikkeama siipikairauksella määritetystä σp′-profiilista saattaa 
olla merkki suuremmasta mittausvirheestä esim. häiriintymisen johdosta. Kokonai-

sepävarmuudeksi saadaan siten:  

𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 = √Γ
2𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑖𝑛ℎ
2 1

𝑛
+ 𝐶𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

2 1

𝑛
+ 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

2   

= √12(0,20)2 + (0,20)2
1

5
+ (0,20)2

1

5
+ (0,37)2 = 0,450   

missä  

n = 5, koska ödometrikokeita oli kaksi ja siipikairaustuloksia kolme.  

Tarkalleen ottaen otoskoko n on tilastollisesti riippumattomien arvojen luku-

määrä, mikä ei välttämättä päde siipikairauksen tapauksessa, mikäli mitatut lujuu-
den korreloivat keskenään esimerkiksi systemaattisen mittausvirheen takia, jolloin 
voitaisiin asettaa myös n = 3 (kaksi ödometrikoetta ja yksi siipikairausprofiili). 

Tässä tapauksessa n vaikuttaa suhteellisen vähän COVtot-arvoon, sillä laskelmassa 
on mukana suuri muunnosepävarmuus COVtrans. 

Kahdelle ylemmälle maakerrokselle oletettiin COVinh = 0,2, COVmeas = 0,1 ja 

COVtrans = 0,25. Muunnosepävarmuus COVtrans asetettiin pienemmäksi kuin tieto-
kannasta määritetty δ = 0,37, sillä tulos on yhtenevä hyvä- ja keskilaatuisten ödo-
metrikoetulosten kanssa.  

Esikonsolidaatiojännitys mallinnettiin POP-parametrin avulla, jonka keskihajonnat 
laskettiin COVtot:n ja keskiarvon avulla. POP:n oletettiin noudattavan log-normaa-
lijakaumaa.  

Syvyydellä z = 0–2 m on jäykkä kuivakuorikerros. Kuivakuoren muodonmuutokset 
laskettiin vakiomoduulin M0 avulla, jonka keskiarvo määritettiin ruotsalaisen empii-
risen korrelaation avulla: M0 ≈ 50 ∙ σp′, missä σp′ vastasi ylintä siipikairaukseen 

perustuvaa arvoa, joka oli kuivakuoren alapinnassa (σp′ = 320 kPa, jolloin 
M0  ≈ 16 000 kPa). Moduulille oletettiin konservatiivisesti COVtot = 0,50, ja sen 
oletettiin noudattavan log-normaalijakaumaa.  

Painumisparametrit ja satunnaismuuttujat on koottu taulukkoon C-1 (missä LN = 
log-normaalijakauma; N = normaalijakauma; ka = keskiarvo; SD = keskihajonta). 
Tilavuuspaino γ mallinnettiin deterministisenä vakiona (eikä satunnaismuuttujana), 

sillä saven tilavuuspainon luonnollinen hajonta on yleensä hyvin pientä (COVinh alle 
0,05). 
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Taulukko C-1. Primääripainumalaskelman maaparametrit ja satunnaismuuttujat. 

 Cs (LN) Cc (N) POP (LN) 

Maa-

kerros 

z (m) γ 

(kN/m3) 

e0 ka COV SD ka COV SD ka 

(kPa) 

COV SD 

(kPa) 

kuSa* 0–2 19,0           

Sa1 2–4 17,2 1,254 0,0796 0,255 0,0203 0,468 0,255 0,119 229 0,335 76,81 

Si 4–9 18,1 0,970 0,0386 0,255 0,0099 0,164 0,255 0,042 72 0,327 23,52 

Sa2 9–13 16,6 1,726 0,0850 0,255 0,0217 0,548 0,255 0,140 81 0,450 36,49 

*kuSa-kerroksessa vakiomoduuli M0, jonka ka = 16 000 kPa ja SD = 8 000 kPa (LN). 

Pengermateriaalin tilavuuspainon keskiarvoksi oletettiin 20 kN/m3, ja COVtot = 0,05 
(SD = 1). Pengermateriaalin tilavuuspaino oletettiin normaalijakautuneeksi. Pen-

kereen korkeus laskelmassa oli 3,8 m, ja painumat laskettiin penkereen keskilin-
jalle, missä pengerkuorma (sekä painuma) on suurin. Pengerkuorma mallinnettiin 
Boussinesqin menetelmällä.   

Pohjavedenpinnan oletettiin olevan syvyydellä z = 1 m. 

Malliepävarmuutta ei oteta huomioon, sillä lähtötietojen määrityksessä on tehty 
konservatiivisia oletuksia. Lisäksi oletetaan, että maanvaraisen penkereen painu-

mia monitoroidaan, mikä osaltaan vähentää malliepävarmuutta.  

Sekundääripainuman laskennassa käytettiin portaittaisilla ödometrikokeilla 
määritettyjä sekundääripainuman kertoimia Cαε. Kerroin valittiin siltä kuormitusta-

solta, joka vastasi lopullista jännitystasoa pengerkuorman jälkeen. Taulukkoon C-2 
on koottu kerroskohtaiset tiedot Cαε:n osalta (huom: taulukossa Cαε on suhdelu-
kuna, eli kerroin prosentteina on jaettu sadalla). COVtot laskettiin kuten yllä, olet-

taen että COVinh = 0,4 ja COVmeas = 0,10. Jakaumaksi valittiin log-normaalija-
kauma, sillä keskiarvo on lähellä nollaa ja negatiiviset luvut saattaisivat olla mah-
dollisia normaalijakaumaa käytettäessä.  

Taulukko C-2. Sekundääripainumalaskelman maaparametrit ja 
satunnaismuuttujat. 

 Cαε (LN) 

Maakerros z (m) H (m) ka COV SD 

Sa1 2–4 2 0,0011 0,49 0,000539 

Si 4–9 5 0,0016 0,49 0,000784 

Sa2 9–13 4 0,00727 0,49 0,003562 

 
Sekundääripainuma laskettiin Buismanin menetelmällä: 

𝑆𝑠 =  𝐻𝐶𝛼 log10 (
𝑡

𝑡𝑝
)                      

missä  

H on painuvan savikerroksen paksuus 

tp on primääristä konsolidaatioastetta U = 90…95 % vastaava aika 
t on aika rakentamisen alusta.  
 

Painumahavaintojen perusteella voidaan arvioida, että tp on noin 15 kk eli 1,25 
vuotta. Aika t on 51,25 vuotta (50 + 1,25 vuotta), sillä painuma haluttiin arvioida 
50 vuodelle.  
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Luotettavuusanalyysissä oletetaan, että ainakin 80 % primääripainumasta ehtii ta-

pahtua rakentamisen aikana, jolloin 20 % primääripainumasta Sp tapahtuu käyt-
töönoton jälkeen. Tällöin 50 vuoden aikana tapahtuva jäännöspainuma Sjäännös on: 

𝑆𝑗ää𝑛𝑛ö𝑠 = 0,2𝑆𝑝 + 𝑆𝑠  

Näin ollen tämä esimerkki käsittää esikuormituksen ilman ylipengertä. 50 vuoden 
aikana tapahtuvaa jäännöspainumaa verrataan sallittuun tienpinnan kokonaispai-
numaan 50 vuoden aikana. Tähän esimerkkiin valitaan sallittu kokonaispainuma 

tien vaatimusluokassa R1 ja R2, mikä on 200 mm. Kaltevuuden muutos on usein 
mitoittavana tekijänä, joten esimerkissä arvioidaan myös pienempien painuma-ar-
vojen ylittymisen todennäköisyyksiä.  

On huomionarvoista, että usein esikuormituksessa tavoitellaan konsolidaatioas-
tetta U = 90…95 %, joten tässä esimerkissä tehty oletus (U = 80 %) on hieman 
konservatiivinen. Lisäksi tässä esimerkissä painuma-aika ei ole osa luotettavuus-

analyysiä, eli sopiva esikuormitusaika oletetaan selvitettävän esimerkiksi painuma-
seurannan avulla.   

 Luotettavuusanalyysi Monte Carlo -simulaatiolla (MCS) 

Monte Carlo -simulaatio tehtiin @RISK-Excel-lisäosalla (Palisade). Simulointi tehtiin 
Latin Hypercube -menetelmällä, ja simulaatioiden lukumäärä oli N = 100,000.  

Kuvassa C-3 on esitetty simulaation tulos histogrammina koko primääripainuman 

Sp osalta (U = 100 %). Liitteen B histogrammeista poiketen tässä tulos on esitetty 
suhteellisen frekvenssin kautta, jolloin kuvaajan y-akseli vastaa tiheysfunktion ar-
voa (frekvenssin sijaan).  

 

Kuva C-3. Primääripainuman [mm] Sp jakauma (kokonaispainuma, U = 100 %).  

Monitoroinnin aikana painuma-arvot vakiintuivat arvoihin 103–115 mm (kuva C-1), 
mikä on yhtenevä simulaation tuloksen kanssa (keskiarvo eli odotusarvo = 128 mm 
ja moodi eli suurimman frekvenssin arvo = 111 mm). Lisäksi kuvasta C-3 nähdään, 

että 90 % todennäköisyydellä painuma on välillä 90…185 mm. Painuman Sp COV-
arvo voidaan laskea jakamalla keskihajonta keskiarvolla: 29,73 / 127,98 = 0,232.  
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Sensitiivisyysanalyysissä havaittiin, että suurin vaikutus on syvimmän maakerrok-

sen (Sa2) POP-arvon vaihtelulla ja toisiksi suurin Si-kerroksen POP-arvolla. Tämän 
jälkeen suurin vaikutus on Sa1-kerroksen Cs ja pengermateriaalin tilavuuspainon 
vaihtelulla.  

Sekundääripainuma Ss (ajankohdassa 50 vuotta käyttöönoton jälkeen) on esitetty 
kuvassa C-4. Sensitiivisyysanalyysin mukaan syvimmän maakerroksen (Sa2) vai-
kutus oli suurin, mikä oli odotettavissa, sillä kerroin Cαε oli suurin ko. maakerrok-

sessa.  

 

Kuva C-4. Sekundääripainuman Ss [mm] jakauma (painuma 50 vuotta 
käyttöönoton jälkeen). 

Tarkasteltava jäännöspainuma Sjäännös sisältää 20 % primääripainumasta sekä se-
kundääripainuman. Kuvassa C-5 on esitetty jäännöspainuma 50 vuodessa, kun 

käytetään esikuormitusta (punaisella). Vertailun vuoksi on esitetty myös jäännös-
painuma skenaariossa, jossa esikuormitusta ei olisi lainkaan (sinisellä).  
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Kuva C-5. Käytönaikainen jäännöspainuma Sjäännös [mm] 50 vuodessa 
esikuormituksen kanssa ja ilman.  

Todennäköisyys sille, että jäännöspainuma 50 vuodessa on yli 200 mm, on vain 
0,2 %, kun käytetään esikuormitusta. Näin pieni todennäköisyys voidaan olettaa 

riittäväksi vastaamaan käyttörajatilamitoituksessa tavoiteltavaa luotettavuustasoa. 
Ilman esikuormitusta vastaava todennäköisyys olisi 36 %, mikä on liian suuri arvo 
(ei vastaa tavoiteluotettavuutta). 

Jos sallittu jäännöspainuma olisi vain 100 mm (esimerkiksi kaltevuuden muutok-
sien rajoittamiseksi), sen ylittymisen todennäköisyys olisi 26,5 %. Toisaalta pitkällä 
aikaperspektiivillä tämä todennäköisyys voisi olla hyväksyttäväkin. On syytä muis-

taa, että jos painumat lasketaan deterministisesti esimerkiksi keskiarvoilla ja tätä 
saatua arvoa verrataan sallittuun jäännöspainumaan, laskelmassa ei välttämättä 
ole yhtään ”lisävarmuutta”. Tällöin jos laskettu jäännöspainuma on lähes yhtä suuri 

kuin sallittu painuma, todennäköisyys sallitun painuman ylittymiselle on noin 50 %. 
Tällöin laskettu deterministinen painuma ja sallittu painuma olisivat lähellä painu-
man jakauman mediaania ja keskiarvoa.  

Tässä esimerkissä ei ollut ylikuormitusta. Etenkin jos on odotettavissa suuria NK-
painumia, ylipenger on toimiva menetelmä jäännöspainuman rajoittamiseksi. Sa-
moin sekundääripainuman suuruus yleensä pienenee ylikuormituksen myötä.  

 Luotettavuusanalyysi FOSM-menetelmällä 

Tässä esimerkissä arvioidaan yllä kuvattu jäännöspainuma Sjäännös (kun käytetään 
esikuormitusta) FOSM-menetelmällä. Laskelmien lukumäärä on 1 + 2k, missä k on 
satunnaismuuttujien määrä. Tässä tapauksessa satunnaismuuttujia on 1 (penke-

reen tilavuuspaino) + 1 (kuSa-moduuli) + 3 ∙ 4 (kolme maakerrosta joissa neljä 
painumisparametria) = 14. Tarvitaan siis yhteensä 29 laskelmaa, joista ensimmäi-
nen tehdään keskiarvoja käyttäen.   

FOSM-menetelmän tulokset (jäännöspainuma 50 vuodessa) on esitetty taulukossa 
C-3 ja kuvassa C-6.  

Taulukko C-3. FOSM-menetelmän tulokset jäännöspainumalle sekä joitakin MCS-
simulaation tuloksia.  

 

Monte Carlo

Tilasto

normaali-

jakauma

log-normaali-

jakauma

normaali-

jakauma

log-normaali-

jakauma

Keskiarvo 84 4,395 91 4,480 89

Keskihajonta 25 0,285 25 0,264 25

COV 0,29 0,27

5 % fraktiili 44 51 51 57

25 % fraktiili 68 67 75 74

50 % fraktiili 84 81 91 88 86

75 % fraktiili 101 98 108 105

95 % fraktiili 125 130 132 136

Todennäköisyys sille, että painuma on suurempi kuin X?

X 100 mm

Todennäköisyys 26,3 % 23,1 % 36,3 % 31,8 % 26,5 %

1. asteen keskiarvo 2. asteen keskiarvo



Väyläviraston julkaisuja 37/2022 Liite C / 8 (12) 
 

 

 

 

 

Kuva C-5. Käytönaikainen jäännöspainuma Sjäännös [mm] 50 vuodessa 
esikuormituksen kanssa (FOSM). 

Valtaosa jäännöspainumasta on sekundääripainumaa, jonka laskenta on lineaari-

nen. Näin ollen FOSM on suhteellisen tarkka, ja tilastolliset tunnusluvut sekä jään-
nöspainuman sallitun arvon ylittymisen todennäköisyydet ovat samaa suuruusluok-
kaa (taulukko C-3).  

Jos primääripainuma Sp lasketaan esimerkiksi GeoCalcilla ja sekundääripainuma Ss 
käsinlaskentana, jäännöspainuman (Sjäännös = 0,2Sp + Ss) keskiarvo ja keskihajonta 
voidaan arvioida satunnaismuuttujien laskusäännöillä. Jos Sp- ja Ss-painumia ku-

vaavat satunnaismuuttujat oletetaan tilastollisesti riippumattomiksi toisistaan, Sjään-

nös-painumaa kuvaavan satunnaismuuttujan keskiarvo (μSjäännös) on yhtä kuin: 

𝜇𝑆𝑗ää𝑛𝑛ö𝑠 = 0,2𝜇𝑆𝑝 + 𝜇𝑆𝑠  

missä  

μSp on GeoCalcilla laskettu keskiarvo (kokonais-)primääripainumalle (1. asteen tai 
2. asteen FOSM-tulos) 

μSs on käsinlaskennalla saatu keskiarvo sekundääripainumalle. 
 
Keskihajonta jäännöspainumalle σSjäännös saadaan varianssin laskusääntöjen kautta 

(jälleen olettaen, että Sp ja Ss ovat tilastollisesti riippumattomia toisistaan):  

𝜎𝑆𝑗ää𝑛𝑛ö𝑠
2 = (0,2)2 ∙ 𝜎𝑆𝑝

2 + 𝜎𝑆𝑠
2   

missä  

σSp on primääripainumalle arvioitu (1. asteen) keskihajonta 

σSs on sekundääripainumalle arvioitu keskihajonta.  
 

Todennäköisyys sille, että painuma on suurempi kuin X?

X 200 mm

Todennäköisyys 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 %
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Lisäksi on huomionarvoista, että jos primääripainuma ja sekundääripainuma voi-

daan olettaa normaalijakautuneiksi ja riippumattomiksi, myös niiden summa (Sjään-

nös = 0,2 Sp + Ss) on normaalijakautunut.  

 Sekundääripainuman ennaltaehkäisy ylipenkereen avulla 

Tähän saakka tässä esimerkissä oletettiin, että ylipengertä ei ole. Todellisuudessa 
Kujala 4 -koepenkereen tapauksessa pengerkorkeutta alennettiin noin 1 m, jonka 
jälkeen lopullinen pengerkorkeus vastasi suunniteltua tasausta. Tällöin lopullinen 

pengerkuorma on 36 % pienempi kuin esikuormituksen aikainen pengerkuorma 
(joka oli 3,8 m penkereelle 76 kPa penkereen keskellä lähellä maanpintaa). Kun 
ylipenkereen poistamisen seurauksena tapahtuva kevennys on vähintään 20 %, 

voidaan olettaa, että sekundääripainumaa ei tapahdu (Kohonen 2007; Larsson 
1986). Olettaman takana on mm. se seikka, että kevennyksestä aiheutuva savikon 
paisuminen (kohoaminen) ikään kuin kumoaa mahdollisen sekundääripainuman.  

Näin ollen Kujala 4 -tapauksessa sekundääripainumia ei oleteta tapahtuvan juuri-
kaan. Tällöin jäännöspainuma 50 vuodessa olisi vain jäljellä oleva primääripainuma 
(tässä 20 % koko primääripainumasta Sp). Tällöin penger täyttäisi myös kohteessa 

asetetun tiukemman painumarajan (50 mm 50 vuodessa), joka koski mm. siltojen 
päihin rajoittuvia penkereitä. Jos sekundääripainumaa ei tapahdu ylikuormituksen 
johdosta, on vain 0,2 % todennäköisyys sille, että jäännöspainuma 50 vuodessa 

ylittää 50 mm.  

 

Kuva C-6. Käytönaikainen jäännöspainuma Sjäännös [mm] 50 vuodessa, jos 
sekundääripainumaa ei tapahdu ylipenkereen vuoksi.  

 Epävarmuus painuma-ajassa 

Yllä painuma-aikaa ei sisällytetty luotettavuusanalyysiin, minkä vuoksi varsin kon-
servatiivisesti oletettiin, että 80 % primääripainumasta ehtii tapahtua esikuormi-
tuksen aikana (eli konsolidaatioaste U = 85 %). Tässä esimerkissä tarkastellaan 

esikuormitusaikaan liittyvää epävarmuutta.  
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Kujala 4 -koepenkereen ödometrikoetuloksista määritettiin kuormitusta (tehok-

kaasta vallitsevasta jännityksestä σv0′ lopulliseen jännitykseen σv0′ + Δσv) vastaa-
vat keskimääräiset konsolidaatiokertoimet cv (m2/a) per painuva maakerros. Kon-
solidaatiokertoimien kokonaisepävarmuus COVtot laskettiin kuten yllä (kaava 4-21), 

ja luonnolliseksi vaihteluksi oletettiin COVinh = 0,5 ja mittausepävarmuudeksi CO-
Vmeas = 0,1 (sekä Γ2 = 1 eli ei keskiarvoistumista). Kuivakuorelle käytettiin Sa1-
kerroksen keskiarvoa, ja variaatiokertoimeksi oletettiin COVtot = 0,70. Jakaumaksi 

valittiin log-normaalijakauma. Kerroskohtaiset konsolidaatiokertoimet on koottu 
taulukkoon C-3.  

Taulukko C-3. Painuma-ajan laskentaan käytetyt satunnaismuuttujat.  

 cv [yksikkönä m2/a] (LN) 

Maakerros z (m) n ka  COV SD 

kuSa 0–2 0 40 0,70 28 

Sa1 2–4 6 40 0,54 21,7 

Si 4–9 6 50 0,54 27,1 

Sa2 9–13 8 8,5 0,53 4,52 

 

Koko savikolle määritettiin kerroskohtaisten painumien perusteella painotettu kes-
kiarvo konsolidaatiokertoimelle cv. Kerroskohtaiset painumat määritettiin simuloi-
den (MCS) kuten yllä. Simulaation tuloksena saatu koko savikkoa edustava cv on 
esitetty alla histogrammina. Koska syvimmän Sa2-kerroksen muodonmuutoksen 

osuus koko painumasta on suhteessa pienempi, painotettu cv on selkeästi suu-
rempi kuin Sa2-kerroksen pienehkö cv (keskiarvo 8,5 m2/a).  

 

Kuva C-6. Painumien perusteella painotettu keskimääräinen konsolidaatiokerroin 
cv [m2/a].  

Esikuormituksessa usein tavoitellaan konsolidaatioastetta U = 95 %, joten seuraa-
vaksi laskettiin, kuinka monta vuotta kestäisi saavuttaa tämä tavoite U = 95 %. 

Laskenta tehtiin yksinkertaisella likimääräismenetelmällä, joten tuloksen tarkkuus 
ei vastaa sitä, mitä aikapainuman numeerinen mallinnus tuottaisi. Konsolidaatio-
astetta U vastaava painuma-aika t voidaan laskea seuraavasti (jos U > 50 %, kaava 
esitetty mm. kirjassa RIL 157-I Geomekaniikka I): 
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𝑈 = 1 − 0,81 exp (
−2,5𝑐𝑣𝑡

ℎ2 
)   

→ 𝑡 =  
ℎ2 ln(

𝑈−1

−0,81
)

−2,5𝑐𝑣
   

missä  

U on suhdeluku (0,95) 

h on suotomatka eli 13 / 2 = 6,5 m, mikäli oletetaan, että huokospaine pääsee 
purkautumaan molempiin suuntiin.  
 

Tällä likimääräismenetelmällä arvioitu konsolidaatioastetta U = 95 % vastaava esi-
kuormitusaika t vuosina on kuvassa C-7.  

 

Kuva C-7. Esikuormitusaika vuosina, kun tavoitellaan konsolidaatioastetta 
U = 95 %.  

Tarvittavan esikuormitusajan keskiarvo on 1,6 vuotta, mikä on likimain sama kuin 
koepenkereellä havaittu aika (17 kk eli 1,4 vuoden aikana suurin osa primääripai-
numasta ehti tapahtua). Kuvasta C-7 nähdään, että esikuormitusaika on 90 % to-

dennäköisyydellä 0,8…2,6 vuotta. Toisaalta on syytä muistaa, että laskelmassa ei 
huomioitu malliepävarmuutta. Vaikka tässä koepengertapauksessa arvioitu pai-
nuima-aika vastasi varsin hyvin mitattua, on varsin yleistä, että ödometrikokeiden 

perusteella arvioitu (1D-laskentaan tai likimääräiskaavaan perustuva) painuma-
aika ei vastaa todellista in situ -painuma-aikaa. 

 Yhteenveto 

Tässä esimerkissä tarkasteltiin Kujala 4 -koepenkereen painumia sekä painuma-
aikaa. Monte Carlo -simulaatio tehtiin Excelissä @RISK-lisäosan avulla. Simuloinnin 
tuloksia verrattiin monitorointimittausten tuloksiin. Ödometrikokeita oli noin kaksi 

kappaletta per maakerros, joten epävarmuuksien määritys tehtiin pitkälti kirjalli-
suusarvoja hyödyntäen. Kujala 4 -koepenkereen kohdalla pohjamaa on pitkälti yli-
konsolidoitunutta savea ja silttiä, joten painumat olivat maltillisia, vaikka penger-



Väyläviraston julkaisuja 37/2022 Liite C / 12 (12) 
 

 

 

korkeus oli liki 4 m (primääripainuma noin 90…185 mm). Samoin konsolidaatioker-

toimet olivat melko suuria, joten esikuormitusaika konsolidaatioasteen U = 95 % 
saavuttamiseksi oli arviolta 0,8…2,6 vuotta. 

Esikuormituksen ja ylipenkereen käytön esteinä ovat usein painumalaskelmiin liit-

tyvät epävarmuudet. Epävarmuuksia liittyy sekä lähtötietoihin (esim. näytteen häi-
riintymisen vaikutus ödometrikokeen tuloksiin) että itse laskentaan (esim. purkau-
tuuko huokosylipaine vain yhteen suuntaan vaiko kahteen suuntaan). Luotetta-

vuusanalyysin avulla painumaennusteisiin liittyvät epävarmuudet on mahdollista 
määrittää, jolloin riskeistä on helpompi kommunikoida. Painumalaskelmien epävar-
muuksia on mahdollista pienentää investoimalla laadukkaisiin pohjatutkimuksiin 

sekä koepenkereen monitorointiin (kuten tehtiin Kujala 4:n tapauksessa). Laaduk-
kaiden pohjatutkimusten myötä maaparametrien jakaumat yleensä kapenevat 
(pienempi COVtot), jolloin painumaennusteeseen liittyvä epävarmuus vastaavasti 

pienenee. Monitorointi sen sijaan auttaa havaitsemaan etenkin systemaattisia vir-
heitä laskentamallissa: takaisinlaskennan avulla painumisominaisuuksien keskiar-
voja (esim. cv) voidaan korjata, jolloin tulos vastaa paremmin monitorointimittauk-

sia.  

Monte Carlo -simulaation selkeä vahvuus on sen tarkkuus sekä laskennan auto-
maatio. Sen sijaan FOSM vaatii usein manuaalista laskentaa, ja satunnaismuuttu-
jien suuri lukumäärä nostaa tarvittavien laskentojen määrän äkkiä korkeaksi. Ma-

nuaalista FOSM-laskentaa käytettäessä lähtötietojen keskiarvot ja keskihajonnat 
pitäisi valita huolellisesti, jottei laskentoja joudu suorittamaan moneen kertaan. 
MCS-simulaatio sitä vastoin voi olla hyvinkin nopea, joten lähtötietojen hienosäätö 

ei aiheuta juurikaan lisätyötä. Kujala 4 -tapauksessa pohjamaa oli voimakkaasti 
ylikonsolidoitunut, joten FOSM ei ollut kovinkaan tarkka (epälineaarinen jännitys-
muodonmuutos-käyttäytyminen). Tulokset olivat kuitenkin samaa suuruusluokkaa 

MCS-simulaation kanssa. Siispä ei ole estettä käyttää FOSM-menetelmää vaikka 
GeoCalc-painumalaskelman tukena, jotta painumaennusteen epävarmuus voidaan 
arvioida.  
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Excel-funktioita 

Määritettävä 
arvo 

Kaava englanniksi 
/suomeksi 

Huomioitavaa 

K
a

a
v

a
n

 

n
ro

 

Aritmeettinen 
keskiarvo (�̅�) 

AVERAGE() 
/KESKIARVO() 

 
2-1 

Eksponentti ex EXP() 
/EKSPONENTTI() 

Funktio exp(x) Excelissä antaa 
Neperin luvun e korotettuna 

potenssiin x (ex) 

- 

Fraktiili PERCENTILE.EXC() 
/PROSENTTI-

PISTE.ULK() 

Parametri k annetaan suhdelu-
kuna → esim. k = 0,05 antaa 

sen luvun, mitä pienempiä ar-
voja on 5 % datajoukosta 

- 

Keskihajonta  
(otos-)  

STDEV.S() 
/KESKIHAJONTA() 

STDEV.P() antaisi keskihajon-
nan populaatiolle (ei yleensä 
käytetä) 

2-2 

Korrelaatioker-
roin   

CORREL() 
/KORRELAATIO() 

Pearsonin korrelaatiokerroin 
(mittaa lineaarista riippuvuutta) 

5-1 

Kulmakerroin 

(k) 

SLOPE() 

/KULMAKERROIN() 

Kun kyse on maaparametrista, 

joka muuttuu lineaaristesti sy-
vyyden suhteen, kaavassa 
”known_y” = maaparametri x 

ja ”known_x” = syvyys z 

4-4 

Log-normaalija-
kauman tiheys- 

tai kertymä-
funktio 

LOGNORM.DIST() 
/LOGNORM.JA-

KAUMA() 

Määritellään ln-keskiarvon ja ln-
keskihajonnan avulla (muun-

noskaavat 4-25…4-27). Asetta-
malla cumulative = TRUE saa-
daan kertymäfunktion arvo. 

Asetus cumulative = FALSE an-
taa tiheysfunktion arvon.    

- 

Normaalija-

kauman tiheys- 
tai kertymä-
funktio 

NORM.DIST() 

/NORMAALI.JAKAUMA 
() 

Määritellään keskiarvon ja kes-

kihajonnan avulla. Asettamalla 
cumulative = TRUE, saadaan 
kertymäfunktion arvo. Asetus 

cumulative = FALSE antaa ti-
heysfunktion arvon.    

- 

Suoran vakio-

termi (b) 

INTERCEPT() 

/LEIKKAUSPISTE() 

Kun kyse on maaparametrista, 

joka muuttuu lineaaristesti sy-
vyyden suhteen, kaavassa 
”known_y” = maaparametri x 

ja ”known_x” = syvyys z 

4-5 
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Ohjelmistoja 

Ohjelma Menetelmä(t) Huomioitavaa 

Slide, 

Rocscience 

Monte Carlo (myös 

Latin Hypercube) 

Luotettavuusanalyysi on vain stabilitee-

tin laskennassa. 

Optum CE Monte Carlo + Ran-

dom fields 

FEM-ohjelmisto. Luotettavuusanalyy-

simahdollisuus myös painumien lasken-
nassa. Muuttujat: normal tai lognormal, 
korrelaatioita ei voi mallintaa. 

SLOPE/W, 
Geostudio 

Monte Carlo Luotettavuusanalyysi vain stabiliteetin 
laskennassa. 

Plaxis LE Monte Carlo (myös 

Latin Hypercube) 

Stabiliteettilaskentaa LEM-menetelmällä 

(2D).  

Probabilistic 
Toolkit 

Monte Carlo, FORM 
ja FOSM 

Palikka, joka on kytkettävissä esim. geo-
tekniseen mitoitusohjelmaan. Suuri vali-

koima jakaumia ja korrelaatiot voi mal-
lintaa.  

@RISK Excel 

add-in 

Monte Carlo (myös 

Latin Hypercube) 

Monipuolinen valikoima jakaumia, eri ta-

poja mallintaa korrelaatioita. Lasken-
tamalli pitää rakentaa itse.  

GeoCalc FOSM FOSMin tarkkuus asettaa rajoituksia.  
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