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Nykyaikainen kalliomekaaninen suunnittelu
kalliorakennushankkeen riskienhallinnassa
Jannis Mikkola, diplomi-insinööri
Toimialapäällikkö, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
jannis.mikkola@rockplan.fi

Johdanto
Kalliorakentaminen alkoi lisääntyä Suomessa
vuonna 1958 annetun väestönsuojelulain jäl-
keen. Aikaisemmat kalliorakennuskohteet oli-
vat pääasiallisesti kaivoksia. 1980-luvulle asti
kalliorakennushankkeet olivat lähinnä väestön-
suojia, joille kehitettiin rauhanajan käyttö.
1980-luvulla rauhanajan käyttöä ja väestön-
suojaominaisuuksia suunniteltiin rinnakkain.
Nykyään monissa kalliorakennuksissa ei ole
lainkaan väestönsuojia, joten ne suunnitellaan
ainoastaan normaaliajan käytön ehdoilla. Kal-
liorakentamisesta onkin tullut tiiviin keskusta-
rakentamisen normaali rakennusmahdollisuus.
Louhintakaluston ja -menetelmien kehittymi-
nen on laskenut kalliorakennusten rakennuskus-
tannuksia niin, että varsinkin tiheästi rakenne-
tuilla alueilla kalliorakennukset ovat hinnaltaan
kilpailukykyisiä perinteisiin rakennuksiin ver-
rattuna.

Toinen merkittävä muutos on ollut tilojen
jännevälien kasvu. Perinteisesti tilat olivat jän-
neväleiltään alle 20 m, jolloin ne toimivat hyvin
esimerkiksi pysäköintilaitoksina. Myöhemmin
suurimmat jännevälit olivat jopa 30 m, esimer-
kiksi jääkiekkohalleissa. Tällä hetkellä Suomen
leveimmät kalliotilat ovat Leppävirran talviur-
heilukeskus (40 m) ja Helsingin Salmisaaren
hiilisiilot (42 m).

Kolmantena kehityssuuntana on ollut ympä-
ristöolosuhteiden vaikeutuminen. Varsinkin Hel-
singin keskusta-alueella, jossa kalliorakennuksia
on runsaasti, parhaimmat rakennuspaikat on käy-
tetty ja on jouduttu siirtymään heikompilaatuisen
kallion alueille. Suurimmassa osassa uusia hank-
keita kohteen käyttötarkoitus määrää kalliora-
kennuksen sijainnin tarkasti, joten paikalla vallit-
sevat kallio-olosuhteet täytyy hallita. Haasteita
on lisännyt uusien kalliorakennuksien rakenta-
minen vanhojen kalliotilojen läheisyyteen.

425Kuva 1. Kalliotilat Kampin alueella.R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

05
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry

mailto:jannis.mikkola@rockplan.fi


Kaikki edellämainitut seikat ovat lisänneet
kallioperän käyttäytymisen tuntemisen merki-
tystä kalliorakennuskohteen rakentamisproses-
sissa.

Nykyaikainen kalliomekaaninen
suunnittelu
Kalliomekaaninen suunnittelu on kehittynyt rat-
kaisevasti viime vuosikymmeninä. Merkittäviä
kehitysaskelia ovat olleet kallionparametrien
luokitusmenetelmien kehittyminen ja niihin liit-
tyvät empiiriset lujitussuositukset. Tietokonei-
den laskentatehon huima kasvu on mahdollista-
nut kalliomassan käyttäytymisen numeerisen
mallintamisen. Kehittyneiden suunnittelu-
menetelmien ansiosta laajojenkin tilojen toteut-
taminen haastavassa ympäristössä on mahdol-
lista hallitulla riskitasolla.

Suunnittelun lähtötietoina tarvitaan tarkka kuva
kallioperän olosuhteista. Tämän vuoksi korkea-
laatuiset kallioperätutkimukset ovat avainasemas-
sa onnistuneen suunnittelun lähtökohtina. Niinpä
myös kallioperän tutkimusmenetelmissä on ta-
pahtunut tuntuvaa kehitystä.

Kalliorakennushankkeen toteuttaminen ideas-
ta valmiiksi tilaksi voidaan jakaa kallioteknisen
suunnittelun osalta taulukon 1 mukaisesti.

Nykyaikainen kalliorakenteen mitoitus sisäl-
tää yleensä seuraavat viisi vaihetta:
1. Tutkimukset
2. Mitoitusarvojen (kallioparametrien) määritys
3. Mitoituslaskenta
4. Seuranta
5. Jälkilaskenta

Mitoitukseen käytettävät resurssit määrää koh-
teen käyttötarkoitus ja vaatimustaso, koko, kal-
liolaatu, sijainti (alueellinen ja syvyys) ja suun-
nitteluvaihe. Alustavissa suunnitteluvaiheissa
tehdään vain vaiheet 1–3. Vaihe 4 tehdään ra-
kennusvaiheessa kuten myös vaihe 5, mutta vain
jos kalliolaatu ei vastaa oletettua ja sen käyttäy-
tyminen on ennusteista poikkeavaa.

Tutkimukset

Tutkimusten tarkoitus eri suunnittelu-
vaiheissa
Hanke- ja esisuunnitteluvaiheissa kallioraken-
nuskohteen tutkimuksilla haetaan tietoa maa-
kerrosten paksuuksista, kallioperän sijainnista,
geologiasta, kalliolaadusta, pohjavesiolosuh-
teista ja rakennetusta ympäristöstä. Tulosten pe-
rusteella arvioidaan rakennettavuus ja jatkotut-
kimustarve.

Luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheissa täy-
dennetään hanke- ja esisuunnitteluvaiheen tie-
toja mitoituslaskelmien vaatimusten mukaisik-
si. Tarkennettavia tekijöitä ovat alueen heik-
kousvyöhykkeet, rakosuunnat ja niiden me-
kaaniset ominaisuudet, ehjän kiven mekaaniset
ominaisuudet, jännitystila, vedenjohtavuus sekä
ympäristön rakenteet ja laitteet. Tuloksia käyte-
tään kalliolaadun, tilakoon ja -muodon, lujitus-
tarpeen ja tiivistystarpeen määritykseen.

Nykyaikainen kalliomekaaninen suunnittelu
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Taulukko 1. Suunnitteluvaiheet.

Suunnitteluvaihe ja sitä
vastaava tutkimusvaihe

Kallioteknisen suunnittelun tavoite Kalliotutkimusten vaihe

Hankesuunnittelu
Hanketutkimus

● alueen hankintasuositus
● vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut
● kalliorakennusvaihtoehdot

Vaihtoehtoisten rakennusalueiden pää-
piirteinen maa- ja kallioperän selvitys
alueiden keskinäistä vertailua varten
● maastokartat
● maastokäynti

Esisuunnittelu
Yleispiirteinen tutkimus

● toteuttamiskelpoisimman kallio-
rakennusvaihtoehdon valinta

● rakennuskohteen lopullinen
sijoitus

Rakennuspaikan kallioperän rakennet-
tavuuden selvitys
● vanhat pohjatutkimustiedot
● alueen geologinen kartoitus
● geofysikaaliset tutkimukset

Rakennussuunnittelu
Yksityiskohtainen tutkimus

● kalliorakenteiden mitoitus-
laskelmat

● rakenne- ja louhintapiirustukset
● työselitykset

Alueen kallioperästä muodostetaan
3-ulotteinen kuvaus, jota käytetään
tilojen lopullisen muodon ja lujituksen
suunnitteluun
● raskaat maastotutkimukset (kallio-

näytekairaukset, jännitystilamittaukset
ym.)

Rakennusaikainen suunnittelu
Tarkkailututkimukset

● tarkkailumittaussuunnitelma
● lujitussuunnitelmien tarkistus

Varmistetaan ennustettu kallionlaatu
ja seurataan kallion liikkeitä
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Tutkimusmenetelmät mitoitusarvojen
määrittämiseksi
Tärkeimmät tutkimusmenetelmät suoritusjär-
jestyksessä ovat:
1. Lähtötietojen hankinta
2. Geologinen kartoitus
3. Maatutkamittaus, seisminen refraktioluotaus
4. Porakonekairaus
5. Kallionäytekairaus
6. Jännitystilamittaus
Tutkimusten tavoitteena on antaa suunnittelijal-
le ja rakennuttajalle tarpeelliset tiedot rakennus-
kohteen mitoitusta varten.

Kallioparametriarvojen määritys
Kallion rakenne, jännitystila ja kalliotilan koko
vaikuttavat laskentamenetelmän valintaan ja si-
ten parametriarvojen valintaan. Kallion raken-

teesta ja jännitystilasta riippuen sitä kuvataan
laskennassa joko jatkuvana tai epäjatkuvana, ra-
koilun tai heikkousvyöhykkeiden pilkkomana
materiana. Yleistäen voidaan käyttää seuraavaa
jakoa, joka pätee normaalille kalliorakoilulle eikä
jatkuville heikkousvyöhykkeille: kalliotilaan
nähden erittäin tiheään tai erittäin harvaan rakoil-
lut kallio käyttäytyy jatkuvan materian tavoin
kaikissa jännitystiloissa. Keskitiheästi rakoillut
kallio sen sijaan käyttäytyy matalissa jännitysti-
loissa epäjatkuvasti, mutta korkeissa jännitysti-
loissa sen voidaan olettaa toimivan jatkuvasti pu-
ristavan voiman vaikutuksesta. Jatkuvan ja epä-
jatkuvan kalliomassan parametriarvojen valinta
perustuu kallioluokituksiin, ehjän kiven ominai-
suuksiin ja jännitystilaan. Epäjatkuvan kallion
rakojen parametriarvoja voidaan määrittää
myös rakojen leikkaus- ja normaalikokeilla.

Nykyaikainen kalliomekaaninen suunnittelu
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Kuva 2. Kallioperätutkimukset.

Kuva 3. Lähtötietoina tarvittavat kallioparametrit.R
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Kallion parametriarvojen määrittämiseen ei
ole vielä olemassa yleisesti hyväksyttyä ohjetta,
joka on puute. Yleisesti on noudatettu varovai-
sen keskiarvon periaatetta, mutta selvästi perus-
tellumpi vaihtoehto on selvittää parametriarvon
hajonta riittävin tutkimuksin ja valita todennä-
köisyystaso tutkimusmäärästä riippuen (75 % –
95 %). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kes-
kiarvon ja keskihajonnan erotusta. Alimman
mittausarvon valinta johtaa pääsääntöisesti erit-
täin konservatiiviseen mitoitukseen. Määrite-
tyille parametriarvoille ja kuormille käytetään
mitoitusohjeiden mukaisia osavarmuuskertoi-
mia.

Tutkimuksien avulla selvitetään yleensä seu-
raavat parametrit: rakojen tiheys, rakoilun suun-
ta, rakopintojen ominaisuudet, heikkousvyö-
hykkeiden sijainti, rakojen vedenjohtavuus, eh-
jän kiven lujuus- ja muodonmuutosominaisuu-
det ja kallion jännitystila. Ainoastaan mitattu
jännitystila antaa suoraan mitoituksessa tarvit-
tavan arvon. Muista arvoista on erilaisten luoki-
tusmenetelmien ja tilastollisen käsittelyn avulla
tuotettava luotettavat lähtöparametrit. Näitä tar-
vittavia lähtöparametreja ovat: kallioperän kim-
mo- ja lujuusominaisuudet (kallion murtokri-
teeri), rakopintojen materiaalimalli sekä rakoi-
lun kaade, kulku, rakoväli ja rakopituus.

Mitoituslaskenta
Mitoituslaskentamenetelmät voidaan karkeasti
jakaa empiirisiin kallioluokituksiin perustuviin
menetelmiin, yksinkertaisiin analyyttisiin tar-
kasteluihin ja numeerisiin kalliomekaanisiin
mallinnuksiin. Soveltuva laskentamenetelmä
valitaan suunnitteluvaiheen, tilan koon ja laatu-
vaatimusten, sijainnin, kalliolaadun ja jännitys-
tilan perusteella.

Empiirinen mitoitus
Yleisimmin käytetyt empiiriset mitoitusmene-
telmät perustuvat toteutuneista kalliorakennus-
kohteista saatuun kalliolaatu-, lujitus- ja stabili-
teettitietoihin. Nämä ns. taulukkomitoitusmene-
telmät soveltuvat hanke- ja esisuunnitteluvai-
heeseen, mutta ne ohjaavat vahvasti lujitussuun-
nittelua myös luonnos- ja toteutusvaiheissa. Ylei-
simmin käytetty taulukkomitoitus on Q-luoki-
tuksen lujitussuositukset

Analyyttiset menetelmät
Analyyttiset menetelmät ovat nopeita ja yksin-
kertaistettuja, tiettyyn erikoistapaukseen rajau-
tuvia laskentamenetelmiä (pääosin tietokoneoh-
jelmia tai laskentakaavoja). Tunnelitilan ja ra-
kojen rajaaman lohkon stabiliteetti (keyblock)
on yksi yleisimmistä sovelluksista. Sillä voi-

Nykyaikainen kalliomekaaninen suunnittelu
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daan selvittää kalliotilan holviin ja seinille muo-
dostuvan lohkon maksimikoko ja määrittää loh-
kolle riittävä lujitus.

Numeeriset kalliomekaaniset mallinnukset
Numeeristen menetelmien perusidea on pilkkoa
käsiteltävä laskentatapaus geometrisesti yksin-
kertaisiin alkioihin, joiden mekaaninen käyttäy-
tyminen pystytään numeerisesti laskemaan.
Laskentaohjelmat luokitellaan laskenta-alkioi-
den matemaattisen ratkaisun ja alkion vuorovai-
kutusten laskentaperusteen mukaan. Yleisim-
piä ovat finiittielementtimenetelmä (FEM), fi-
niittidifferenssimenetelmä (FDM) ja reunaele-
menttimenetelmä (BEM). Karkeasti jaettuna
FEM- ja FDM-menetelmät soveltuvat parhaiten
epäjatkuvan kimmoplastisen kalliomassan ku-
vaukseen, kun taas BEM-menetelmä sopii par-
haiten homogeenisen jatkuvan materian kim-
moisiin tarkasteluihin. Kustakin menetelmätyy-
pistä on olemassa erityisesti kallion mekaanisen
käyttäytymisen laskentaan tarkoitettuja 2- ja
3-dimensionaalisia ohjelmia.

Seuranta
Kalliolaadun seuranta ja kalliotilan liikkeiden
valvontamittaukset ovat erittäin tärkeä osa kal-
liomekaanista suunnittelua. Louhinnan aikana
seurataan vastaako kalliolaatu oletettua ja käyt-
täytyykö kallio ennustetusti. Seurantatulosten ja
ennalta asetettujen hälytysrajojen perusteella
päätetään louhinta- ja lujitussuunnitelmiin mah-

dollisesti tehtävistä muutoksista. Kallion liik-
keiden seuranta aloitetaan ennen louhintaa ja
vaativissa kohteissa sitä jatketaan useita vuosia
louhinnan päättymisen jälkeen.

Yleisimmin käytetyt seurantamittaukset ovat
siirtymä-, kuormitus-, lämpötila- ja jännitystila-
muutosmittaus sekä pohjaveden korkeuden seu-
ranta.

Siirtymän mittaamiseen käytetään mm. seu-
raavia menetelmiä: tarkkavaaitus, geodeettinen
mittaus (x,y,z), konvergenssimittaus ja eksten-
sometrimittaus, joista viimeksimainittu on ylei-
simmin käytössä.

Kuormitusmittauksia tehdään yleensä kal-
liopulteissa, mutta myös ruiskubetonissa tai
massiivisissa betonirakenteissa.

Jännitystilan muutoksen seurantaan käyte-
tään samoja kennoja kuin irtikairaukseen perus-
tuvissa jännitystilamittauksissa. Kennot asenne-
taan lähelle louhittavaa tilaa kohtiin, joissa jän-
nitystilan muutokset ovat suuria. Jännitystilan
seuranta on aloitettava huomattavasti aiottua
louhintaa aikaisemmin. Lämpötilan mittaus teh-
dään muiden mittausten yhteydessä, jotta voi-
daan varmistua, ettei lämpötilalla ole oleellista
vaikutusta seurantamittaustuloksiin.

Pohjaveden korkeutta seurataan mittaamalla
pohjaveden pinnankorkeus havaintoputkissa.
Pohjaveden korkeudella on erityistä merkitystä
alueilla, joissa on puupaaluille perustettuja ra-
kennuksia, paksuja savikerroksia tai maan kos-
teuspitoisuudelle herkkää kasvillisuutta.

Nykyaikainen kalliomekaaninen suunnittelu
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Jälkilaskenta
Jälkilaskennalla varmistetaan suunnitelmien to-
teutettavuus ja tilojen käyttöajan turvallisuus
sekä selvitetään odottamattomat kallion liik-
keet. Jälkilaskenta suoritetaan, jos louhinnan ai-
kaisessa seurannassa kalliolaatu osoittautuu sel-
västi ennakoitua heikommaksi tai seurantamit-
taustulokset osoittavat huomattavasti ennakoi-
tua suurempia siirtymiä tai kuormia. Jälkilas-
kennan lähtöarvot perustuvat suunnitteluvai-
heen tutkimuksiin, louhinnanaikaiseen kal-
liolaadun seurantaan ja todettuihin kallion liik-
keisiin.

Yhteenveto
Nykyaikaisella kalliomekaanisella suunnittelul-
la on merkittävä tehtävä kalliorakennushank-
keen riskienhallinnassa. Perinteisesti kalliora-
kentamista on pidetty ns. mutu-rakentamisena,

joka on riskialtista. Suurta yleisöä on huolestut-
tanut eniten louhinnan aiheuttama tärinä, mutta
myös kallion sortumisesta on oltu huolestuneita.

Nykyisellä järjestelmällisesti etenevällä suun-
nittelulla pystytään kalliorakentamisen aiheutta-
mat riskit ympäristölle ennustamaan hyvin tar-
kasti. Suunnittelussa on päästy sellaiselle tasolle,
että äärimmäisen harvoin luonto pääsee yllättä-
mään täysin ”puun takaa”. Kun kyseessä on erit-
täin epähomogeeninen luonnonmateriaali, jota
ei voi verrata betoni- ja teräsrakenteisiin, on kui-
tenkin luonnollista, että työn aikana kallioperän
kuva aina tarkentuu. Tarkoilla etukäteistutki-
muksilla, huolellisella suunnittelulla ja riittäväl-
lä työnaikaisella seurannalla voidaan nykyistä
kalliorakennustoimintaa pitää hallittuna ja sys-
temaattisena rakennusprosessina, jonka riskita-
so on oleellisesti laskenut viime vuosikymmeni-
nä. Se lisää käyttötarkoituksen mukaisen suun-
nittelun vapausasteita ja antaa mahdollisuuden
toimia yhä vaikeammissa ympäristöissä.

Nykyaikainen kalliomekaaninen suunnittelu
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Kuva 6. Seurantatuloksia Kampin keskuksen metroasemalta.
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