
5/3/2019

1

Maaperän mekaaniset ja rakennustekniset 
ominaisuudet ml. routa

Leena Korkiala-Tanttu   6.5.2019

Luennon tavoitteet

Luennon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mihin hän tarvitsee
tietoa maaperän mekaanisista ja rakennusteknisistä ominaisuuksista.

Tavoitteena on myös, että opiskelija käsittää eri ominaisuuksien
tunnusomaisia piirteitä sekä tunnistaa tärkeimpiä menetelmiä
määritellä ko. ominaisuuksia.

3.5.2019
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Luennon sisältö

• Mihin ominaisuustietoja tarvitaan?

• Lujuusominaisuudet

• Muodonmuutosominaisuudet

• Hydrauliset ominaisuudet

• Lämpötekniset ominaisuudet, routa

3.5.2019
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Kiinteän aineen mekaniikka

Niille, jotka suunnittelevat Georakentamista pääaineeksi suosittelen 
suorittaa kurssin

KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet 5 op. periodit 
IV-V

Tämä kurssi on suositeltavana esitietona maisterivaiheen pakollisille 
kurssille. Valitettavasti tätä asiaa ei ole esitetty opinto-oppaassa. 

3.5.2019
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Tutustu väitteisiin ja vastaa niihin

Tiedä tai arvaa oikea vastaus väitteisiin. 

Aikaa 5 min. 

3.5.2019
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Miksi tietoa pohjamaasta tarvitaan?

Kaikki rakenteet ja rakennukset on perustettava pohjamaan varaan. 

Tietoa maaperän ominaisuuksista tarvitaan:

• rakentamisen eri vaiheissa yleissuunnitelmasta ja eri 
kaavoitusvaiheesta lähtien läpi koko rakennusprosessin

• käyttö- ja kunnossapitovaiheessa maaperän ominaisuudet voivat 
vaikuttaa merkittävästi esim. rakennusten ja rakenteiden painumiin, 
kosteus- ja routavaurioihin. 

• Maa- ja kallioperästä voidaan ottaa lämpöä (ja kylmää) ja niitä 
voidaan käyttää myös lämpövarastoina

Korkealaatuisen rakentamisen ehto on, että myös perustamisasiat ovat 
hallinnassa ja pohjarakenteiden kunnosta huolehditaan. Maaperä ja sen 
rakennettavuus pitäisi olla lähtökohtana myös maankäytön 
suunnittelussa.

3.5.2019
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Mistä maaperän ominaisuudet riippuvat 
ja miten niitä tutkitaan?
• Ominaisuudet riippuvat maaperän syntyhistoriasta eli geologiasta 

• Maaperän ominaisuuksia tutkitaan pohjatutkimusmenetelmin 

• Näiden tietojen pohjalta luodaan tarpeen mukaiset maaperämallit
suunnittelua varten. Suunnittelun osana mitoitetaan perustukset ja 
pohjarakenteet, jotta ne täyttävät riittävän luotettavasti esitetyt 
kohteesta riippuvat vaatimukset. 

• Pohjarakennustyöt perustuvat suunnitelmiin ja niiden toteutumista
seurataan erilaisin laadunvalvontamittauksin. Maaperän 
ominaisuudet yhdessä tehtyjen rakenteiden kanssa vaikuttavat myös 
rakenteen käyttöön ja kunnossapitoon. 

3.5.2019
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Pohjamaasta pohjarakennustyöhön

Maaperä –
pohjatutkimukset

Maaperämalli – geotekniset
maakerrokset

Teoriat –
geotekninen mitoitus

Geotekninen suunnittelu Pohjarakennustyö
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Maamateriaalien ja pohjamaan 
ominaispiirteet
• Maamateriaalit ovat ominaisuuksiltaan vaihtelevia. 

• Ei ole olemassa kahta samanlaista rakennuskohdetta ja 
pohjamaan vaihtelu kohteen sisälläkin voi olla suurta.

• Maamateriaalien ominaisuudet ja niiden vaihtelu on suurin 
rakentamisen epävarmuustekijä. 

• Maaperässä olevien heikkojenkin materiaalien kanssa on 
pärjättävä, koska olosuhteet ovat paikallisia. 

• Maaperä koostuu mineraalipartikkeleista, ilmasta ja vedestä 
muodostaen oman kolmefaasisen systeemin. 

• Kaikkiaan maaperän  käyttäytyminen on monimutkaista, 
epälineaarista ja epähomogeenista. 

3.5.2019
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Lujuusominaisuudet

3.5.2019
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Miksi lujuusominaisuudet on tärkeä 
tietää?  Keksi  syitä kuvien perusteella.

3.5.2019
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Miksi tärkeää?

3.5.2019
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Maan yleisin murtumismekanismi on leikkautuminen. 
Merkittävin lujuusominaisuus on siis leikkauslujuus. 
Kun maapohjaa kuormitetaan riittävästi, se murtuu eli leikkausjännitykset
ylittävät maan leikkauslujuuden. Suunnittelun lähtökohtana on aina ensin 
tarkistaa, että rakenteen vakavuus on riittävä. 

Tietoa leikkauslujuudesta tarvitaan mm.
• perustusten (anturat, paalut,…) suunnitteluun (maan kantavuus)
• maaluiskien vakavuuden eli stabiliteetin määrittämiseen (turvallisuus, 

kustannukset, tilatarve jne.
• Tukirakenteiden mitoittamiseen (tukimuurit, -seinät,…)
• Muuttuvat olosuhteet (sateet, routa, kuivuus,…)

Maan leikkauslujuuden määritelmä

Maan leikkauslujuus määräytyy sen rakeiden välisesti kitkasta (= 
maan sisäinen kitkakulma) ja maan koheesiosta c. 

Kitkan suuruus riippuu leikkauspinnassa vallitsevasta jännityksestä 
Maan leikkauslujuus s määritetään yleensä Coulombin (v.1773) 
kaavalla. (vrt. luennot 5 ja 6 kalliomekaniikka)

	 ·
s  on leikkauslujuus

c      maan koheesio

 leikkauspinnassa vaikuttava normaalijännitys

 maan sisäinen kitkakulma (leikkauskestävyyskulma)

3.5.2019
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Leikkauslujuuden määritys

3.5.2019
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B
B
B

B
BB

Coulombin kaava

Coulombin kaava, kun =0

Leikkauslujuus koostuu siis 
koheesio-osasta c, joka on vakio 
ja kitkaosasta, joka kasvaa, kun 
normaalijännitys kasvaa. 

Koheesio johtuu hienorakeisten 
maapartikkelien ja 
vesimolekyylien välisistä 
sähkökemiallisista 
hiukkasvoimista. 

Kitkan määrääntyminen

Kitka aiheutuu maarakeiden välisistä 
hankausvoimista ja sen suuruus on 
kitkapinnan normaalivoima (-jännitys) 
kerrottuna rakeiden välisellä kitkakertoimella 
. Kitkakerroin  määritetään maan 
kitkakulmasta  ottamalla siitä tangentti. 

3.5.2019
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Kitkakulman suuruuteen vaikuttavat eniten: 
• maan raekoostumus, 
• rakeiden pyöristyneisyys ja niiden muoto sekä 
• maan tiiviystila.
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Tehokkaiden jännitysten periaate
Maa koostuu mineraalipartikkeleista sekä rakeiden välisessä huokostilassa 
olevasta ilmasta ja vedestä. 

Pohjaveden pinnan alapuolella voidaan olettaa, että huokostila on kokonaan 
vedellä kyllästynyttä. 

Maan kokonaisjännitys  jakaantuu rakeiden väliseen tehokkaaseen 
jännitykseen ’ ja huokosvedenpaineeseen u.

	
Huokosvedenpaine u vaikuttaa huokosissa kaikkiin suuntiin pienentäen siten 
normaalijännitystä.

	 · ′
c’  on tehokas koheesio (tehokkaita jännityksiä vastaava koheesio)

’      kitkakulma (leikkauskestävyyskulma) tehokkaiden  jännitysten perusteella

’      tehokas jännitys
3.5.2019
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Eri maalajien lujuus
Erilaisten maalajien leikkauslujuudet koostuvat:

• kokonaan kitkasta (kitkamaat eli erilaiset karkearakeiset maat),

• koheesiosta (hienorakeiset maat) 

• tai sekä että, eli ns. välimaalajit (moreenit että siltit). 

3.5.2019
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Leikkauslujuuden määritysperiaatteet
• Laboratoriossa tai 

• Maastossa

• Eri määritystavat eri maalajeille

Laboratoriokokeilla määritetty leikkauslujuus riippuu mm. kokeen 
suoritustavasta, esim.:

• ulkoisesta jännityksestä

• veden poistumismahdollisuuksista

• kuormitusnopeudesta.

3.5.2019
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Tyypillisiä leikkauslujuuden 
maksimiarvoja

3.5.2019
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Maalaji Kitkakulma  []
Louhe (tiivis)
Sora
Hiekka
Karkea siltti

45
36
34
30

Nimitys (GEO-
luokitus)

Suljettu 
leikkauslujuus su

[kN/m2]
Hyvin pehmeä
Pehmeä
Sitkeä
Kova
Hyvin kova

 10
> 10…25
> 25…50
> 50…100

>100

Rakeiden muoto 
vaikuttaa±2°

Koheesiomaalajit 
(savi)
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Leikkauslujuuden määritys: laboratorio

• kolmiaksiaalikoe (”kolmiakselikoe”) luotettavin, monipuolisin. 
Monta tapaa suorittaa. Sopii lähes kaikille materiaaleille. Voidaan 
simuloida suhteellisen hyvin luonnossa tapahtuvia ilmiöitä ja 
jännityksiä.  Suhteellisen hidas ja siten kallis koe.

• Suora leikkauskoe, esim. rasialeikkauskoe. Kokeessa on 
mukana jonkin verran koejärjestelyistä tulevaa reunavaikusta. 

• Puristuskoe eli yksiaksiaalista puristuskoe. Menetelmää 
käytetään paljon stabiloituvuustutkimuksissa, jossa halutaan tutkia 
hienorakeisten maalajien stabiloimista erilaisin sideainein. Koetta 
käytetään sideaineen ja sen määrän valintaan.

• Kartiokoe. Nopea ja luotettava menetelmä määrittää 
hienorakeisen koheesiomaan suljettu leikkauslujuus. Edellyttää 
häiriintymätöntä maanäytettä. Käytetään myös luokituskokeena.3.5.2019
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Kolmiakselikoe

• Hienorakeisten materiaarien koe 

• Häiriintymätön, sylinterimäinen näyte 

• Näytteet on ennen lujuuskoetta 
konsolidoitava maastossa vastaavaan tai 
suunniteltuun jännitystilaan. 

• Kallis, mutta monipuolinen koe

• Sellissä vettä, jonka painetta säädellään 
vastaamaan maassa vallitsevia olosuhteita.

• Avoin tai suljettu koe. Avoimessa kokeessa 
huokosvesi poistuu näytteestä, suljetussa ei.

• Tavoitteena simuloida todellista 3D 
kuormitustilannetta. 3.5.2019

22
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Leikkauslujuuden määritys: kenttä

Kenttämenetelmät (ns. In situ-menetelmät)

• Siipikairaus. Yleisin kenttämenetelmä. Pidetty varsin luotettavana 
menetelmänä, mutta viimeaikaiset tutkimukset (Ukonjärvi 2015) 
ovat osoittaneet, että suorituslaitteistolla ja suoritustavalla on 
merkittävä vaikutus kokeen luotettavuuteen. 

• Lisäksi leikkauslujuus voidaan määrittää välillisesti eri 
kairausmenetelmistä, kuten puristinkairauksesta eli CPT-
kairauksesta (Cone Penetration Test).  

3.5.2019
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Muodonmuutos-
ominaisuudet

3.5.2019
24
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Miksi tarpeen tuntea? Keksi syitä, miksi 
tarpeen tuntea?

3.5.2019
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Miksi tarpeen tuntea? Keksi syitä, miksi 
tarpeen tuntea?

3.5.2019
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5.5
º

4.5 
m
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Muodonmuutokset – miksi kiinnostaa?

• Rakenteiden painuma

• Teiden, katujen ja muiden rakenteiden painumat

• Pystysuuntainen siirtymä = painuma. 

• Vaakasuuntaiset siirtymät oleellisia esim. stabiliteetti- ja 
tukiseinäongelmissa. 

• Painumat kiinnostavat erityisesti rakenteiden suunnittelussa, mutta 
myös infrarakentamisessa niillä on merkittävä rooli esimerkiksi 
perustamis- tai kunnossapitotavan valinnassa. 

3.5.2019
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Painumalajit maamekaniikassa
Tärkeimmät painumalajit ovat: 

• välitön painuma tai alkupainuma, jolla tarkoitetaan heti kuormituksen 
jälkeen tapahtuvaa painumaa, 

• konsolidaatiopainuma (hienorakeisten maalajien tärkein) sekä 

• viruma. 

Konsolidaatiopainuma (myös primäärinen  konsolidaatiopainuma) on
hienorakeisen, vedellä kyllästyneen maakerroksen painuma, jossa vettä 
poistuu maan huokosista kuormituksen aiheuttaman 
huokosvedenpaineen samalla pienetessä ja maakerroksen tiivistyessä.  

Karkearakeisissa maalajeissa huokospaine purkautuu välittömästi 
kuormaa lisättäessä. 

Painuma jatkuu huomattavasti hitaampana sekundaaripainumana,  joka 
on luonteeltaan raerungon ”virumista”.

3.5.2019
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Välitön painuma

Välitöntä painumaa arvioidaan yleensä kimmomoduulin E avulla. Se 
kuvaa leikkausjännityksen q ja pystysuuntaisen muodonmuutoksen 1

suhdetta (kolmiakselikokeen merkinnät). Moduulin suuruus riippuu 
maalajin lisäksi maakerroksen tiiviydestä ja siinä vallitsevasta 
jännitystilasta.

	

q  on deviatorinen jännitys 1 - 3 = 1’- 3’      (2’= 3’)

1 pystysuora muodonmuutos

3.5.2019
29Kolmiaksiaalikoe

3a  3b  3c

Ea  Eb  Ec

Maalajien suuntaa-antavia 
kimmomoduulien arvoja

3.5.2019
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Maalaji E  [MPa]
hyvin pehmeä savi
pehmeä savi
sitkeä savi
kova ja hyvin kova
savi
silttinen savi
löyhä hiekka
tiivis hiekka
tiivis sora

0,5 - 1,5
1,5 - 3
3 - 10

10 – 15

10 - 20
10 - 30
40 - 80

100 - 200
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Painumaominaisuuksien määritys: 
ödometrikoe
Kokeessa kuormitetaan sylinterinmuotoista häiriintymätöntä maanäytettä 
metallirenkaan sisällä pystysuorassa suunnassa. Kokeessa sivusiirtymät
on estetty, joten siinä vallitsee yksisuuntainen muodonmuutostila. Veden 
virtaus näytteessä tapahtuu ylös- (ja alas)päin, eli yksisuuntainen 
virtaustila

3.5.2019
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Ödometrikoe 1

Todellisuudessa jännitys-, 
muodonmuutos- ja virtaustila on 
kolmiulotteinen. Ödometrikoe kuvaa 
yksiulotteista muodonmuutos- ja 
virtaustilaa, jota vastaa laaja-alainen 
tasainen kuormitus tasaisten, 
homogeenisten maakerrosten 
yhteydessä.

Ödometrikokeen näytteen mitat ovat 
tavallisesti: korkeus 20 mm (tai 15 mm) 
ja pinta-ala 20 cm2 (tai 15 cm2). 

3.5.2019
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Ödometrikoe 2
• Portaittaisessa kokeessa kuormitusta lisätään portaittain yleensä 

kaksinkertaistamalla kuormitus edellisestä kuormituksesta esim. 

6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200, 400... kPa. (7 porrasta yleensä)

• Hyvin pehmeillä koenäytteillä ensimmäiset kuormitusportaat on 
oltava em. pienempiä. 

• Porras kestää kunnes ylimääräinen vesi on poistunut näytteestä ja 
painuma on tasaantunut (yleensä alle 1 vrk)

• Aika-painumaseuranta.  Painuma havaitaan kuormituslisäyksen 
jälkeen pitenevin aikavälein esimerkiksi: 6 s, 15 s, 30s, 1 min, 2 
min,...24 h. 

3.5.2019
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Ödometrikoetulokset: painumalajit

3.5.2019
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Mt

Kimmoinen 
painuma

Viruma

Konsolidaatiopainuma
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Esikonsolidaatiojännitys p ja 
tangenttimoduuli Mt

3.5.2019
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Mt

Painumaparametrit 1
Hienorakeisen maan painuma on erittäin epälineaarista, kun 
esikonsolidaatiojännitys ylitetään.

Konsolidaation aikana maasta poistuu kuormitettaessa vettä, se 
tiivistyy ja konsolidoituu. 

p on suurin jännitys, jolle ko. maa-alkio on altistunut ja jonka 
alaisuudessa se on tiivistynyt. 

Esim. kun maastosta tullutta häiriintymätöntä näytettä kuormitetaan, 
esikonsolidaatiojännityksen pitäisi vastata ko. paikalla maastossa 
vallinnutta jännitystä tai sitä suurempaa jännitystä. Jos näyte 
häiriintyy, esikonsolidaatiojännitys voi olla pienempi kuin vallitseva 
jännitys, eikä näyte silloin enää ole edustava.

3.5.2019
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Painumaparametrit 2
Määritettävät painumaparametrit ovat: 

• esikonsolidaatiojännitys, 

• erilaiset moduulit esikonsolidaatiojännityksen molemmin puolin ja

• aikapainumaparametrit. 

• Tavanomaisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa käytetään ns. 
tangenttimoduulimenetelmää, jossa tangenttimoduuli Mt on 
epälineaarinen jännitystilasta  riippuva moduuli.

• Tangenttimoduulimenetelmä soveltuu erityisesti pehmeille saville, 
jotka ovat painumaherkkiä.

3.5.2019
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Painumaparametrit 3
Painumakäyrää voidaan riittävän tarkasti approksimoida 

	

	

Mt on tangenttimoduuli

m        moduuliluku

 jännityseksponentti

v vertailujännitys, 100kPa

C       vakio
3.5.2019
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Painumaparametrit – aikapainuma 
Konsolidaatiopainumaan kuluva aika riippuu mm. seuraavista:

• vedenläpäisevyydestä ja maalajin painumaominaisuuksista

• painuvan maakerroksen paksuudesta

• veden poistumismahdollisuuksista (tav. ylös- ja/tai alaspäin).

Konsolidaatiopainuma saattaa kestää kymmeniä, joskus jopa satoja 
vuosia paksuilla pehmeiköillä. 

Aikapainumaa kuvataan yleensä konsolidaatioasteen U suhteen. 

	 · 100%

Konsolidaatioaste U riippuu siis käytetystä ajasta, maakerrosten 
paksuudesta (veden kulkeman matkan pituudesta),  maan 
vedenläpäisevyydestä ja maan kokoonpuristuvuudesta. 

3.5.2019
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Hydrauliset
ominaisuudet

3.5.2019
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Miksi on tarpeen tuntea? Keksi syitä 
kuvista.

3.5.2019
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Miksi tarpeen tuntea?
Oleellinen tieto suunnittelun, rakentamisen ja myös käytön aikana. 

• Maapohjan tehokkaat jännitykset

• Huokosvedenpaine vaikuttaa rakenteiden kantavuuteen ja painumaan, 
perustamistasoon, routamitoitukseen sekä salaojien mitoitukseen

• Kuivatuksen mitoitukseen

Hydraulisten ominaisuuksien avulla arvioidaan:

• veden virtausta esimerkiksi tukiseinien eri puolilla, 

• pumppujen kapasiteetin mitoitus (pumppaamot, pohjaveden alennus)

• sisäisen eroosion ja hydraulisen murtumisen estämisen suunnittelu 
(padot, kaivannot). 

• Tarve estää pohjaveden alenemista (olemassa olevat perustukset, 
puut, painuminen).  



5/3/2019

22

Maalajien hydrauliset ominaisuudet

• Vedenläpäisevyys 
• Maalajien vedenläpäisevyys on haastava määritettävä

• Erot eri maalajien välillä ovat todella suuria

• Kapilaarisuus

• Eroosioherkkyys (ei käsitelty luentomateriaalissa)

3.5.2019
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Lämpötekniset 
ominaisuudet
ja routa

3.5.2019
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Miksi tarpeen tuntea? Keksi syitä.

3.5.2019
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Miksi tarpeen tuntea?

• Jotta voidaan arvioida rakennuksiin ja rakenteiden 
routimisalttiutta, routasuojaustarvetta ja routanousua (jos 
jonkin verran routanousua voidaan sallia).

• Ulko- ja sisätilojen talviurheilu (luisteluradat, hiihtotunnelit,…)

• Maalämpösovellukset

• Pintojen lämmittäminen (katulämpö) 

• Energian varastointi

Roudan muodostuminen
Kaikki maalajit routaantuvat (jäätyvät) kun on pakkasta. Vain osa 
maalajeista laajenee roudan vaikutuksesta aiheuttaen routanousua. 

Laajenemista tapahtuu, kun alemmista maakerroksista virtaa vettä 
jäätymisrintamaan, vesi jäätyy ja samalla laajenee ja sen määrä 
kasvaa. Vesi virtaa jäätymisrintamaan kapillaarinousun takia. Veden 
virtaus tapahtuu termodynaamiselta potentiaaliltaan pienempään 
suuntaan. 

3.5.2019
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Kuva: Ilkka Tieaho
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Routanousun suuruuteen vaikuttavat:
• maan rakeisuus ja vedenläpäisevyys

• maan kapillaarisuus ja pohjavedenpinnan asema

• maan luonnollinen vesipitoisuus

• routaantumisnopeus

• ilman lämpötila

• maan lämmönjohtavuus (vesipitoisuus)

• routivan kohdan kuormitus

Maan routimiseen tarvitaan:

• Routiva maa

• Kylmää ilmaa

• Vettä
3.5.2019
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Maalajien routivuus

Routivat maalajit ovat tyypillisesti savi, siltti. hienohiekka, silttimoreeni 
ja hiekkainen moreeni (Sa, Si, hHk, SiMr, HkMr). 

Maalajia pidetään yleensä routivana, jos sen kapillaarinen 
nousukorkeus on yli 1 m. 

Jotta maalaji voisi routia, on sen oltava riittävän hienorakeista. 
Toisaalta maa ei saa olla liian hienorakeista, koska silloin sen 
vedenläpäisevyys on silloin liian pieni (lihavasavikin routii, mutta 
lievemmin, kuin laihasavi tai savinen siltti).

Routivuuskriteerien perusteella voidaan määrittää, onko maa routiva 
vai ei. 

3.5.2019
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Maalämmön hyväksikäyttö 1
Lähde: http://www.alternative-energy-tutorials.com/geothermal-energy/geothermal-energy.html

Suomessa energiapaalut

Energiapaalut Kupittaa (Cerveza 2013) 
Maa lämpötilan tasapaino 10 v. 

3.5.2019
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Lähde: http://civil.aalto.fi/fi/research/geoengineering/soil/theses/masters/d_carles_cervera.pdf
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Numero Väite Totta / väärin

1 Maaperän ominaisuudet ovat hyvin homogeenisia. Väärin
2 Maaperän yleisin murtumismekanismi on puristusmurtuminen. Väärin

3 Maan leikkauslujuus muodostuu koheesiosta ja kitkakulmasta. Totta

4 Maassa oleva huokosvedenpaine EI vaikuta maan lujuuteen. Väärin

5 Maan leikkauslujuus voidaan määrittää vain maastossa. Väärin

6 Hienorakeisen maan leikkauslujuus nopeassa kuormituksessa riippuu jännitystilasta ja 
kitkakulmasta. 

Väärin

7 Kolmiaksiaalikoe on yksinkertainen laboratoriokoe. Väärin
8 Painuma on pääosin palautuva muodonmuutos. Väärin
9 Maamateriaalin kimmomoduuli ei riipu sen jännitystilasta. Väärin

10 Hienorakeisten maalajien tärkein painumatyyppi on konsolidaatiopainuma. Totta

11 Konsolidaatiopainuman aikana maasta poistuu vettä. Totta

12 Maan painumaominaisuudet voidaan määrittää ödometrikokeella. Totta

13 Maaperässä oleva vesi vaikuttaa maan käyttäytymiseen merkittävästi. Totta

14 Vedenläpäisevyydellä tarkoitetaan maalajin ominaisuutta, joka sitä kuinka paljon vettä voi ko. 
materiaalin läpi virrata.

Totta

15 Vedenläpäisevyyttä ei voida mitata luotettavasti maastossa. Väärin

16 Maaperää voidaan käyttää lämpövarastona tai siitä voidaan ottaa lämpöenergiaa. Totta.

17 Routiminen tarkoittaa maan jäätymistä. Väärin
18 Sora on routiva maalaji. Väärin.


