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Taustaa 
• Suomessa kallionpinta sijaitsee usein varsin lähellä maanpintaa, ja sen sijainnin 

tunteminen on tärkeä lähtötieto suunnittelun kannalta. 
• Suunnittelu on siirtymässä infra-alalla yhä enenevissä määrin kohti 

tietomallipohjaisuutta → kolmiuloitteiset kallionpintamallit yleistyvät 
• Kallionpintamalli muodostuu tyypillisesti porakonekairauksien tulkinnoista, sekä 

niiden väliin lineaarisesti muodostetusta kolmioverkosta – täydennetään muilla 
pohjatutkimusmenetelmillä 

• Kallionpintamallia hyödynnetään suunnitelmaratkaisun valinnassa, sekä 
kustannus- ja määrälaskennoissa – mallin syytä olla mahdollisimman luotettava 

• Kallionpintamallin (tai muiden pintamallien) luotettavuudesta ei kuitenkaan 
löytynyt aiempia tutkimuksia 



Tutkimuksen tavoite 
• Porakonekairauksien, sekä niistä lineaarisesti kolmioidun kallionpintamallin 

luotettavuuden arviointi 
• Muut pohjatutkimusmenetelmät kallionpinnan määrityksessä turhan subjektiivisia 

• Tutkimuskysymykset: 
• Kuinka luotettavasti kallionpinta on mahdollista mallintaa? 
• Kuinka paljon virheet porakonekairauksissa vaikuttavat mallin luotettavuuteen? 
• Kuinka paljon porakonekairausverkon tiheys vaikuttaa mallin luotettavuuteen? 
• Kuinka paljon geologiset olosuhteet vaikuttavat mallin luotettavuuteen? 



Tutkimuksen suoritus (1/2) 
• Aineistona pohjatutkimuksia ja mitattua kallionpintatietoa neljästä 

todellisesta kohteesta: 
• Valtatien 7 kehittäminen moottoritieksi välillä Koskenkylä-Kotka (Koloko) 
• Sepänkylän ohitustie Valtatiellä 8 (Vt8) 
• Kehä 3:n parantaminen välillä Valtatie 4 - Valtatie 7 (Kehä 3) 
• Länsimetron Urheilupuiston kaivanto (Urheilupuisto) 

• Analyysin ensimmäinen vaihe: Porakonekairausten kallionpintatulkintojen 
vertailu esiinkaivettuun ja mitattuun kallionpintaan → Porakonekairausten 
virhejakaumat 

• Analyysin toinen vaihe: Virhejakauman pohjalta simuloidaan erilaisia 
kairausverkkoja, ja vertaillaan niistä laadittuja arvioituja kallionpintamalleja 
mitattuihin kallionpintamalleihin. Prosessia toistetaan satoja ketoja Monte 
Carlo -periaatteen mukaisesti. 



Tutkimuksen 
suoritus (2/2) 

• Käytetyt ohjelmistot: 
Tekla Civil ja Matlab 

• Aineisto koonti, käsittely 
ja niiden silmämääräiset 
tarkastelut Teklassa 

• Varsinainen analyysi 
toteutettiin Matlabiin 
ohjelmoidulla työkalulla 



Analyysin 1. vaihe (1/2) 
Periaate: 
• Porakonekairauksista saatujen kallionpintatulkintojen sekä mitattujen 

kallionpintapisteiden koordinaatit työkaluun tekstitiedostoina 
• Määritetään mitatun kallionpinnan korkeusasema kunkin kairauksen kohdalla lähimpien 

mittauspisteiden avulla lineaarisesti 
• Mittauspisteverkon ulkopuolella olevat kairaukset jätetään huomioimatta 

• Lasketaan mitatun ja tulkitun kallionpinnan korkeusasemien erotukset, jotka kuvaavat 
porakonekairausten ”mittausvirheitä” 

• Tuloksista histogrammit, keskiarvot ja keskihajonnat kullekin kohteelle erikseen – kohteiden virhejakaumat 



Analyysin 1. vaihe (2/2) 
Tuloksia: 
• Eri kohteille lasketuissa virhejakaumissa suurta 

vaihtelua: 
• Porakonekairausten keskimääräinen virhe vaihteli 

vajaasta 0,05 metristä jopa yli 0,45 metriin 
• Virheiden keskihajonnan vaihteluväli myös suuri: 

0,296 – 1,360 metriä 
• Kohteiden virhejakaumat oletetaan normaalisti 

jakautuneiksi, käytetään lähtötietoina analyysin 2. 
vaiheessa 

• Suuria yksittäisiä virheitä molempiin suuntiin 
• Syvyyskohtaisen tarkastelun perusteella tulkitun 

kallionpinnan syvyydellä merkittävä vaikutus 
kairausten virheellisyyteen 



Periaate: 
• Rajataan 5 kallionpinnan topografialtaan erilaista aluetta 
• Luodaan alueelle simuloidut porakonekairausverkot: 

• Neliöhila, kairaustiheys 5, 10, 15, 20, 25 tai 30 m 
• Satunnaisuutta hilan sijaintiin xy-tasossa 
• Näennäistä satunnaisuutta simuloitujen kairausten kallionpintatulkinnan z-tasoon, 

asetetaan vastaamaan 1. vaiheessa määritettyjä virhejakaumia 
• Alueen mittauspisteistä ja simuloiduista kairauksista mitatun ja arvioidun 

kallionpintamallin kolmioverkot 
• Vertailun mahdollistamiseksi kolmioverkoista rajataan samankokoiset 
• Pintamalleja vertaillaan 2 virhefunktiolla: tilavuuserotuksilla ja suurimmilla 

poikkeamilla 
• Toistetaan simulointiprosessi satoja (500) kertoja Monte Carlo –periaatteen 

mukaisesti 

Analyysin 2. vaihe (1/7) 



Analyysin 2. vaihe (2/7) 

A: Tarkasteltavalle kallionpinnalle simuloidaan 
kairauksia viidessä linjassa. 
B: Kairauksista poistetaan sellaiset pisteet, jotka 
jäävät mittausalueen ulkopuolelle. 
C: Mitatusta kallionpinnasta poistetaan sellaiset 
pisteet, jotka jäävät kairauksista muodostuvan 
kolmioverkon ulkopuolelle. 
D: Simuloiduista kairauspisteistä muodostetaan 
kolmioverkko. 
E: Mitatusta kallionpinnasta muodostetaan 
kolmioverkko. 

A. B. C. 

D. E. 

A. B. C. 

D. E. 



Virhefunktio: 
Tilavuuserotukset 
• Arvioidun ja mitatun 

kallionpintamallin välinen 
tilavuus 

• Suhteutetaan kolmiomallin 
pinta-alaan [m3/m2] 

• Kiinnostava virhefunktio 
massalaskennan kannalta 

Analyysin 2. vaihe (3/7) 
Virhefunktio: Suurimmat 
poikkeamat 
• Arvioidun ja mitatun 

kallionpintamallin suurimmat 
z-suuntaiset etäisyydet 

• Tarkastelu sekä alueittain että 
kullekin kolmiomallin 
kolmiolle erikseen 
(=kolmiokohtaisesti) 

• Kiinnostava virhefunktio 
suurimpien mahdollisten 
virheiden kannalta 

Lasketaan tulosten 500 toiston keskiarvot ja -hajonnat 
 



Tuloksia, tilavuuserotukset: 
• Tilavuuserotuksien keskiarvot lähestyvät 

simuloiduille porakonekairauksille 
asetettua keskivirhettä kairausverkon 
tihentyessä 

• Kallionpinnan topografialtaan 
pienipiirteisimpiin alueisiin (1 ja 5) 
kairausverkon tiheydellä suurin vaikutus 

• Eri alueiden keskiarvot näyttävät 
tasaantuneen melko hyvin noin 15 m 
kairaustiheydellä 

Analyysin 2. vaihe (4/7) 



• Tilavuuserotusten keskihajonnat 
laskevat likimain lineaarisesti 
kairausverkon tihentyessä 

• Virheet oletetaan normaalisti 
jakautuneiksi → hyödynnetään 
normaalijakauman ominaisuuksia 

• Esimerkki: Millä kairaustiheydellä 
yksittäinen simulointi poikkeaa 
500 toiston keskiarvosta alle 0,2 
m3/m2 95 ja 68 % 
luottamustasoilla 

Analyysin 2. vaihe (5/7) 



Analyysin 2. vaihe (6/7) 

Tuloksia, suurimmat poikkeamat: 
• Aluekohtainen tarkastelu 

• Suurimpien poikkeamien keskiarvo 
pienenee kairausverkon tihentyessä 

• Kairausverkon tihentämisellä suurempi 
vaikutus kallionpinnaltaan 
pienipiirteisimmillä alueilla 

• Eri virhejakaumilla lasketut kuvaajat lähes 
identtisiä keskenään → virhejakaumalla ei 
suurta merkitystä 



Tuloksia, suurimmat poikkeamat: 
• Kolmiokohtainen tarkastelu 

• Laskettiin vain yhden kohteen 
virhejakaumalla (Koloko) 

• Kolmioverkon satunnaisen kolmion alueella 
suurin keskimääräinen poikkeama 1…2 m 
30 m kairaustiheydellä ja selvästi alle 0,5 m 
5 m kairaustiheydellä → kallionpinnan 
tarkka määritys edellyttää vähintään 5 m 
kairaustiheyttä 

• Keskihajonta suhteellisen suuri → 
yksittäisen simulaation poikkeama 500 
toiston keskiarvosta huomattava 

Analyysin 2. vaihe (7/7) 



• Analyysin ensimmäisen vaiheen tuloksien perusteella porakonekairauksista 
saaduissa kallionpintatulkinnoissa on varsin usein virheitä → niistä laadittuja 
kallionpintamalleja ei voida pitää täysin luotettavana 

Johtopäätöksiä ja pohdintaa (1/4) 

• Kallionpintatulkintojen mahdollisia virhelähteitä: 
• Vääränlaisesta kolmioinnista syntyvät virheet 
• Geologiset olosuhteet: Rikkonainen kallio, tiukka 

moreeni kallionpinnan päällä, kallionpinnan syvyys… 
• Kairaajan virhetulkinnat 
• Koordinaatti- tai tiedonsiirtovirheet 
• Sopimaton kairauskalusto 



Johtopäätöksiä ja pohdintaa (2/4) 
• Simuloituihin porakonekairauksiin asetetuilla virhejakaumilla huomattava 

vaikutus tilavuuserotarkasteluihin, mutta ei suurimpiin poikkeamiin 
• Geologiset olosuhteet vaikuttavat kallionpintamallin luotettavuuteen 

useallakin tapaa: 
• Vaikeat olosuhteet lisäävät porakonekairausten virheellisyyden 

todennäköisyyttä 
• Kallionpinnan topografian vaihtelevuudella vaikuttivat huomattavasti 

pintamallin luotettavuuteen kaikissa tarkastelutapauksissa – vaikutus 
tasoittui kuitenkin kairausverkon tihentyessä  

• Kairausverkon tiheys merkittävin muuttuja kallionpintamallin 
luotettavuuden kannalta 
 



• Liikenneviraston ohjeessa Geotekniset tutkimukset ja mittaukset 
(2008) on esitetty kalliomassojen määrälaskennan 
tavoitetarkkuudeksi -10...+10 % 

• Oletetaan (analyysin 2. vaihe, tilavuuserotukset): 
• 15 m kairaustiheydellä  arvioitu louhintamäärä poikkeaa todellisesta 

keskimäärin 0,05 m3/m2  
• 20 m tiheydellä 0,10 m3/m2 

• 30 m tiheydellä 0,25 m3/m2 
• Louhintamäärien laskennan kannalta riittävät kairaustiheydet näin 

ollen riippuvaisia keskimääräisestä louhintasyvyydestä: 
• Louhintasyvyys yli 0,5 metriä, riittävä kairaustiheys 15 metriä 
• Louhintasyvyys yli 1,0 metriä, riittävä kairaustiheys 20 metriä 
• Louhintasyvyys yli 2,5 metriä, riittävä kairaustiheys 30 metriä  

Johtopäätöksiä ja pohdintaa (3/4) 



• HUOM! Kallionpinnan ollessa tavoiteltavan kaivutason tuntumassa 
(louhintasyvyys on pieni), on kallionpinnalla vaikutusta myös teknisiin 
ratkaisuihin: Kallionpinnan sukelluskohtiin mahdollisesti 
siirtymäkiiloja, massanvaihtoja tms. → Edellyttää massalaskentaa 
tiheämpää kairausverkkoa 

• Kallionpinnan syvyydestä ei kuitenkaan useinkaan tietoa etukäteen → 
edellä esitettyjä asioita vaikea ottaa huomioon 

• Kun edellytetään tarkkaa kallionpintatietoa, on porakonekairauksia 
syytä tehdä vähintään 5 metrin välein (esim. taitorakenteet) 

Johtopäätöksiä ja pohdintaa (4/4) 



Kiitos! 
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