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Tiivistelmä
Kallioankkureita käytetään tukiseinissä ja rakenteiden perustuksissa vetokuormien siir-
tämiseksi kuormitusta kestävään kallioperään. Tartuntateräksillä tarkoitetaan tässä
työssä anturoiden ja tukimuurien kalliotartuntoina käytettäviä harjaterästankoja. Euro-
koodi 7 mukaan maa- ja kallioankkureilla on tartuntapituuden lisäksi vapaa pituus, jolla
ne eivät ole kiinnittyneitä ympäröivään rakenteeseen tai maaperään. Tartuntateräkset
ovat koko pituudeltaan kiinnitettyjä ja niitä ei luokitella kallioankkureiksi Eurokoodin
terminologian mukaan. Kallioankkureita ja tartuntateräksiä käytetään yleisesti kuitenkin
samoihin tarkoituksiin, kallionvaraisen tukimuurin tai anturaperustuksen tasapainon
saavuttamiseksi. Lähtökohtana työn kirjoittamiselle oli se, että kallioankkureita ja tartun-
tateräksiä koskeva suunnitteluohjeistus on osin tulkinnanvarainen ja tietyin osin puut-
teellinen. Työn tavoitteena on osaltaan toimia esiselvityksenä kallioankkureiden ja tar-
tuntaterästen suunnittelua koskevan ohjeistuksen kehittämisessä.

Työssä selvitettiin kallioankkureiden ja tartuntaterästen geo- ja rakenneteknistä mitoi-
tusta, korroosiosuojausta, vetokokeita ja vesimenekkikokeita koskevan suunnitteluoh-
jeistuksen nykytilannetta ja vallitsevia käytäntöjä Suomessa. Työ toteutettiin pääosin kir-
jallisuustutkimuksena, jossa perehdyttiin kirjallisuuden ja standardien lisäksi suunnitte-
luohjeistukseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Suomessa vallitsevia käytäntöjä sel-
vitettiin myös urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden haastatteluiden ja suunnitelma-aineis-
tojen perusteella.

Kallioankkureiden ja tartuntaterästen geotekninen mitoitus perustuu kallion ja juotos-
laastin välisen kestävyyden sekä kalliomassan kestävyyden tarkasteluun. Näiden mitoi-
tusta koskien havaittiin jonkin verran erilaisia tulkintoja Suomessa käytössä olevassa
suunnitteluohjeistuksessa. Työssä koostettiin myös muissa pohjoismaissa käytössä olevia
mitoitusmenettelyitä.

Pysyvien kallioankkureiden korroosiosuojaus tehdään kaksinkertaisena vesi- ja kosteus-
sulkuna ja vaatimuksena on, että korroosiota ei pääse tapahtumaan ankkurin jänteessä.
Tartuntateräksien korroosiosuojauksessa voidaan käyttää myös kuumasinkitystä tai ottaa
korroosiovara huomioon poikkileikkauksen mitoituksessa. Tartuntateräksien korroo-
siosuojausta koskien on tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi riittävän kuumasinkityskerrok-
sen paksuudessa.
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Abstract
Typical functions of rock anchors are to transfer tensile loads to the bedrock from retain-
ing walls or foundations. In this work, only the rock bolts, which are used to build a fixed
connection between bedrock and slab or footing are considered. According to Eurocode
7, in addition to the bond length, ground anchors have a free length at which they are not
attached to the surrounding structure or soil. Rock bolts are fixed along their entire length
and that is why they are not classified as rock anchors according to the Eurocode termi-
nology. However, rock anchors and rock bolts are commonly used for the same purposes.
The need for writing the work was that the design guidelines for rock anchors and rock
bolts are partly interpretable and in some cases incomplete. The aim of the work is to
contribute as a preliminary study in the development of guidelines for the design of rock
anchors and rock bolts.

The current situation and prevailing practices in Finland of the design guidelines for ge-
otechnical and structural design, corrosion protection, pullout tests and geohydraulic
tests of rock anchors and adhesive steels were investigated. The thesis is mainly imple-
mented as a literary research. In addition to literature and standards, design guidelines
were introduced from Finland and other Nordic countries. The prevailing practices in Fin-
land were also investigated by interviewing contractors and designers. The thesis includes
also a desk study based on structural plans from recently built structures.

The geotechnical resistance of rock anchors and rock bolts depends from strength be-
tween the rock and the grout and the strength of the rock mass. There are different inter-
pretations observed about practices to calculate the geotechnical resistance in the design
guidelines used in Finland. In this work, design methods were also studied from the de-
sign guidelines used in other Nordic countries.

Corrosion protection of permanent rock anchors is done as a double water and moisture
barrier and the requirement is that no corrosion can occur in the anchor tendon. In the
corrosion protection of rock bolts different rules apply and hot-dip galvanizing is also al-
lowed to be used, or the corrosion rate can be taken into account in the cross-sectional
dimension. There are different interpretations about sufficient corrosion protection and
for example, there are not clear requirements about the zinc layer thickness with rock
bolts.
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Merkinnät
At [m] Jänteen poikkipinta-ala
B [m] Anturan leveys
Ed [kPa] Kuormien vaikutusten suunnitteluarvo
Et [MPa] Ankkurin jänteen kimmomoduuli
EULS;d [kN] Ankkuriin kohdistuvan voiman suunnitteluarvo
D [m] Ankkureiden välinen etäisyys mitattuna kallionpintaa pitkin
Frep [kPa] Kuorman ominaisarvo
FServ;d [kN] Ankkurivoiman suunnitteluarvo käyttörajatilassa
FServ;k [kN] Ankkurivoiman ominaisarvo käyttörajatilassa
FULS;d [kN] Ankkurivoiman suunnitteluarvo murtorajatilassa
KFI [-] Kuormakerroin
LA [m] Ankkurin pituus
Lapp [m] Ankkurin näennäinen pituus
Le [m] Jänteen pituus ankkurin päästä jännitystunkin ankkuripistseen
Lce [m] Puristuselementin pituus
Lfixed [m] Tartuntapituus
Lfree [m] Vapaa pituus
Lmin [m] Ankkurointipituus
Ltb [m] Jänteen sidottu pituus
Ltf [m] Jänteen vapaa pituus
L´ [m] Kalliokartion laskennallinen pituus
P [kN] Ankkurivoima
Pd [kN] Alkukuorma
Pd [kN] Ankkurivoiman suunnitteluarvo
Pp [kN] Ankkurivoima
Pμ [kN] Kitkahäviö
Pmax [kN] Ankkuriin esijännityksen jälkeen jätettävä voima
Q [m3] Vesimäärä vesimenekkikokeissa
Rd [kPa] Kestävyyden suunnitteluarvo
RsLS;d [kN] Ankkurin geoteknisen käyttörajatilakestävyyden mitoitusarvo
RULS;d [kN] Ankkurin geoteknisen murtorajatilakestävyyden mitoitus-
arvo
YServ [-] Osavarmuusluku
Vel,tv [kN] Vapaasti kiinnitetyn juuritapin elastinen taivutusvoimakapa-
siteetti
Vel,tj [kN] Molemmista päistään kiinnitetyn juuritapin elastinen taivu-
tusvoimakapasiteetti
Wel [m3] Juuritapin elastinen taivutusvastus

fpk [N/mm2] Jänneteräksen vetolujuuden ominaisarvo
fy [N/mm2] Teräksen myötöraja
d [m] Halkaisija
k [-] Aaltoisuusluku
pA [kPa] Tulpan yläpuolinen paine
pB [kPa] Tulpan alapuolinen paine
pt [kPa] Tehollinen koepaine
t [h] Jännittämisen jälkeinen aika tunteina
t [min] Mittausaika vesimenekkikokeissa
v [°] Kalliokartion kärkikulma
x [m] Etäisyys ankkurin päästä
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Δ [mm] Tukiseinän ja kallionpinnan välinen rako
Δsel [m] Jänteen elastinen lyhenemä
∆σpi [kN/m2] Jännittämishetkellä vallitsevan jännityksen itseisarvo
∆σpr [kN/m2] Jännityksen relaksaatiohäviöiden itseisarvo
τd [kN/m2] Tartuntalujuuden suunnitteluarvo

[-] Jänneteräksen ja sen suojaputken välinen kitkakerroin
η [-] Ankkureiden lukumäärä
γ [kN/m3] Maan tilavuuspaino
ᵞa;acc;SLS [-] osavarmuusluku käyttörajatilan ominaiskuormalle
ᵞa;acc;ULS [-] osavarmuusluku murtorajatilan mitoitusvoimalle
γF [-] Kuorman osavarmuusluku
γM [-] Maan ominaisuuksien osavarmuusluku
γM0 [-] Teräksen osavarmuusluku
γR [-] Kestävyyden osavarmuusluku
φ [°] Kalliokartion kärkikulma
ρ1000 [%] Relaksaatiohäviön arvo 1000 tuntia jännittämisen jälkeen
θ [-] Ankkurijänteen suunnan muutosten summa
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Lyhenteet
DA Design approach
EN Eurooppalainen standardi
EOTA European Organisation for Technical Approvals
EQU Rakenteen tai maapohjan tasapainotilan menettäminen (Equi-

librium)
GEO Rakennuspohjan murtuminen (geotechnical)
HYD Hydraulinen maapohjan nousu (hydraulic)
IEG Implementeringskommission för Europastandarder inom

Geoteknik
ISO Maailmanlaajuisesti vahvistettu standardi
KRT Käyttörajatila
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
MRT Murtorajatila
NCCI1 Liikenneviraston Eurokoodi 1:n soveltamisohje
NCCI7 Liikenneviraston Eurokoodi 7:n soveltamisohje
RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
STR Rakenteen tai rakenneosan murtuminen (structural)
UPL Nosteen aiheuttama murtuminen tai tasapainon menettäminen

(uplift)
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1 Johdanto
Kallioankkureita ja tartuntateräksiä käytetään vetokuormien siirtämiseksi rakenteesta kal-
lioperään. Ankkuroinnilla tarkoitetaan tässä työssä vetävien voimien siirtämistä raken-
teesta maa- tai kallioperään. Muita ankkurointiin käytettäviä rakennusosia ovat esimer-
kiksi maa-ankkurit, vetopaalut ja ponttiseinien juuripultit. Ankkurointia tarvitaan esimer-
kiksi tuettuihin kaivantoihin, vetopaaluissa ja anturaperustuksissa, joihin kohdistuu suu-
ria kaatavia voimia.

Tässä työssä käsitellään pääasiassa kallioankkureiden sekä tartuntaterästen suunnittelua,
rakentamista sekä kenttäkokeita. Työssä käsitellään lyhyesti muitakin ankkurointiin käy-
tettäviä rakenneosia, kuten maa-ankkureita, vetopaaluja sekä teräsponttiseinien alapään
lukitukseen käytettäviä juuritappeja. Ankkuroinnilla tarkoitetaan tässä työssä kuormien
siirtämistä rakenteesta maa- tai kallioperään vedetyllä rakennusosalla.

Maa- ja tai kallioankkuri on rakenneosa, jolla välitetään vetovoima vapaan pituuden
avulla kuormitusta kestävään maa- tai kalliomuodostumaan. Eurokoodin 7 mukaan ank-
kurin määritelmän täyttääkseen ankkurilla täytyy olla vapaa pituus. Vapaalla pituudella
tarkoitetaan ankkurin jänteen osuutta, joka ei välitä kuormia ympäröivään maa- tai kal-
lioperään. Ankkurointiin käytetään kuitenkin myös koko asennuspituudeltaan kiinnitet-
tyjä osia, joilla ei ole vapaata pituutta, kuten tartuntateräksiä. Muut ankkurointiin käytet-
tävät osat suunnitellaan Eurokoodi 7 mukaan vedettyinä paaluina.

Ankkurit voivat olla joko tilapäisiä tai pysyviä rakenteita. Tilapäisten rakenteiden käyt-
töikä on maksimissaan kaksi vuotta ja pysyviksi rakenteiksi luokitellaan kaikki ankkurit,
joiden käyttöikä on yli kaksi vuotta. Pysyviä ankkureita käytetään infrarakentamisessa ja
talonrakentamissa perustuksissa, joissa tavallinen käyttöikävaatimus on 100 vuotta. Myös
pidempiäkin käyttöikävaatimuksia voidaan käyttää vaativissa kohteissa. Tästä esimerk-
kinä on Verkkosaaren rantamuuri, jossa rakenteen käyttöikävaatimus on 150 vuotta.

Maa- ja kallioankkureissa sekä tartuntateräksissä kenttäkokeilla on suuri merkitys raken-
teen valinnan ja mitoituksen kannalta sekä rakenteen kestävyyden todentamisessa raken-
nusvaiheessa. Pohjatutkimuksien avulla saadaan geotekniset lähtötiedot rakenteen ja sen
ankkuroinnin suunnitteluun. Tärkeitä lähtötietoja ovat muun muassa vedenpinnan taso,
maakerrokset sekä niiden ominaisuudet ja kallionpinnan taso. Uusia ankkurityyppejä käy-
tettäessä tai ankkuroitaessa olosuhteisiin, joista ei ole aikaisempaa kokemusta, on tehtävä
tutkimus- ja soveltuvuuskokeita ankkurin geoteknisen kestävyyden selvittämiseksi. Ra-
kentamisvaiheessa ankkurin asennusreiälle tehdään vesimenekkikokeita, joiden tarkoi-
tuksena on selvittää maa- tai kalliomassan ehjyys. Ankkureiden asentamisen jälkeen jo-
kaiselle rakenteessa toimivalle ankkurille tehdään hyväksyntäkoe, jossa testataan ja do-
kumentoidaan, että ankkuri kestää koekuorman.

Työn tavoitteena on koostaa ja vertailla Eurokoodin mukaisten kallioankkureiden sekä
muiden ankkurointiin käytettävien rakenneosien suunnittelu- ja kenttäkoeohjeistusta.
Työssä pyritään löytämään mahdollisia ristiriitaisia ohjeistuksia, määrittelykysymyksiä
ja puutteita koskien ankkuroinnin suunnitteluohjeistusta. Lisäksi työssä selvitetään koe-
vetojärjestelyiden nykyisiä käytäntöjä Suomessa sekä uuden koevetämistä koskevan stan-
dardin (SFS-EN ISO 22477-5, 2018) käyttöönottoa kentällä. Näitä selvitettiin haastatte-
lemalla muutamia kallioankkureiden kanssa tekemisissä olevia urakoitsijoiden ja suun-
nittelijoiden edustajia.
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Työ pohjautuu pääasiassa kirjallisuuteen ja standardeihin. Työhön sisältyi myös asian-
tuntijahaastatteluita sekä muutamien ankkurointikohteiden esittelyitä Suomessa. Työstä
rajataan pois maan naulaus ja kallion lujituspultitus. Työstä keskitytään varsinaiseen ank-
kuroinnin mitoitukseen eikä ankkuroitavien rakenteiden kokonaistarkastelua ei käsitellä
tarkemmin. Maantieteellisesti työssä keskitytään kallioankkurointiin Suomessa, mutta
kappaleessa 5 vertaillaan Eurokoodi 7:n kansallista ohjeistusta myös Pohjoismaiden vas-
taaviin.

Luvuissa 2 ja 3 käsitellään maa- ja kallioankkureihin sekä muihin ankkurointiin käytettä-
vien rakenteisiin liittyvää teoriaa kirjallisuuteen ja standardeihin pohjautuen. Luvussa 4
käsitellään korroosiota yleisesti sekä keskittyen kallioankkureihin ja tartuntateräksiin liit-
tyviin erityispiirteisiin. Luvussa 5 on tutkittu kallioankkureita ja tartuntateräksiä koske-
vaa suunnitteluohjeistusta niiden geo- ja rakennetekniseen mitoitukseen ja pitkäaikais-
kestävyyteen liittyen. Kenttäkokeita ja niitä koskevaa ohjeistusta käsitellään luvussa 6.
Luvussa 7 esitellään suunnitelma-aineiston pohjalta kolme esimerkkikohdetta, joissa on
käytetty kallioankkureita tai tartuntateräksiä. Työhön sisältyneissä asiantuntijahaastatte-
luissa esille nousseet asiat esitellään kappaleissa 5 ja 6. Luvussa 8 esitellään tulosten ana-
lyysi sekä ehdotukset jatkotoimenpiteistä koskien kallioankkureiden ja tartuntaterästen
suunnittelua.
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2 Maa- ja kallioankkurit

2.1 Ankkurointi
Eurokoodi 7 mukaan ankkurilla tarkoitetaan vedettyä rakenneosaa, jolla välitetään veto-
voima vapaan pituuden välityksellä kuormitusta kestävään maa- tai kalliomuodostumaan.
Eurokoodi 7 rajaa ankkurin määritelmästä pois ankkurointiin käytettävät rakenneosat,
joilla ei ole vapaata pituutta. Vapaalla pituudella tarkoitetaan sitä ankkurin jänteen
osuutta, joka on irti ympäröivästä injektointiaineesta ja pääsee vapaasti venymään. Euro-
koodi 7 mukaan vedetyt rakenneosat, joilla ei ole vapaata pituutta tulee mitoittaa paaluina.
(SFS-EN 1997-1, 2014).

Ankkurointiin käytettäviä rakenneosia, joilla ei ole vapaata pituutta, ovat esimerkiksi kal-
lionvaraisten perustusten tartuntateräkset, paalujen ankkurointiin käytettävät terästangot,
vetopaalut sekä peruskallioon ulottuvien ponttiseinien alapäiden juuripultit. Toisin kuin
ankkureita, tartuntateräksiä ja juuripultteja voidaan käyttää myös leikkausvoimien siirtä-
miseen kallioperään, esimerkiksi perustuksen liukumiskestävyyden parantamiseksi. Ve-
topaaluilla siirretään kuormitustilanteesta riippuen myös puristavia kuormia maa- tai kal-
lioperään.

Ankkurit voivat olla joko esijännitettyjä tai jännittämättömiä. Jännittämättömiä ankku-
reita kutsutaan passiiviankkureiksi. Esijännitetyt ankkurit ovat yleensä juotosankkureita,
joissa ankkuriin kohdistuvat voimat siirretään maa- tai kallioperään maan tai kallion ja
juotoksen välisen tartunnan välityksellä. Mekaanisia kärkiankkureita ovat muun muassa
ruuviankkurit, ankkurilevyt sekä kärjeltään laajenevat ankkurit. Työssä keskitytään pää-
asiassa juotosankkureihin. Maan naulausta tai kallion lujituspultitusta ei käsitellä työssä.
Työn painopiste on kallioankkureissa sekä tartuntateräksissä, sillä niiden käyttö on Suo-
messa huomattavasti yleisempää kuin maa-ankkureiden. Maa-ankkureita käsitellään kal-
lioankkureiden ohella kappaleissa 2 ja 4, mutta niiden mitoitusmenettely on rajattu työn
ulkopuolelle.

Ankkurit luokitellaan pysyviksi tai tilapäisiksi rakenteiksi. Pysyvän ankkurin suunniteltu
käyttöikä vähintään kaksi vuotta ja vastaavasti tilapäisen ankkurin suunniteltu käyttöikä
on kaksi vuotta tai vähemmän. (SFS-EN 1537, 2013.) Käyttöikäluokituksella on
merkitystä erityisesti ankkurin korroosiosuojauksen kannalta.

2.2 Maa- ja kallioankkurit

2.2.1 Käyttökohteita
Maa- ja kallioankkureita käytetään perustuksissa ja tukirakenteissa rakenteen kokonais-
tasapainon saavuttamiseen, rakenneosiin kohdistuvien rasitusten pienentämiseen ja muo-
donmuutosten hallitsemiseen. Perustuksissa ankkurointia käytetään ottamaan joko suo-
raan vetokuormia vastaan tai korvaamaan tarvittavaa betonirakenteen massaa. Tukiraken-
teissa ankkuroinnin avulla voidaan välttää kaivannon sisäpuoleinen tuenta. (Solovjew,
1974).

Tyypillisiä infrahankkeisiin liittyviä ankkuroitavia kohteita ovat muun muassa tilapäiset
ja pysyvät tukiseinät, paalujen ankkurointi kallioon, peruslaattojen ankkurointi kallioon
kaatumista tai liukumista vastaan, pohjalaattojen ankkurointi nostetta vastaan sekä meri-
merkkien ankkurointi (Uotinen, 2018). Ankkurointia käytetään lisäksi tuulivoimaloiden
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ja sähkövoimalinjojen perustuksissa, joiden perustuksiin kohdistuu suuria kaatavia voi-
mia. Tilapäisiä ankkureita käytetään tyypillisesti työnaikaisten tukiseinien ulkopuoliseen
tuentaan tai nostureiden perustusten ja harusköysien kiinnittämiseen (Solovjew, 1974).
Myös paalujen koekuormituksen tukialustan kohdistuva nostava voima voidaan siirtää
ankkureilla maa- tai kallioperään (Hanna, 1982).

Kuva 1. Esimerkkejä maa- ja kallioankkureiden käyttökohteista. Muokattu lähteestä (Sabatini, et
al., 1999).

2.2.2 Ankkurin osat ja käsitteet
Maa- ja kallioankkurin tehtävänä on välittää rakenteeseen vaikuttava vetävä voima va-
paan pituuden välityksellä riittävän syvälle maa- tai kallioperään. Voima välitetään maa-
tai kallioperään ankkurin tartuntapituudella. Ankkurin vapaalla pituudella jänne (Kuva 2
jaKuva 3) ei välitä voimia ympäröivään maa- tai kallioperään. Tartuntapituudella ankku-
rin jänne siirtää ankkurivoiman maa- tai kallioperään juotoksen välityksellä tai mekaani-
sesti esimerkiksi ruuvikierteiden tai ankkurilevyn välityksellä. Merkittäviä ankkurival-
mistajia ovat esimerkiksi Dywidag, Ischebeck Titan ja SAH.
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Kuva 2. Tankoankkurin poikkileikkaus. Muokattu lähteestä (Sabatini, et al., 1999).

Kuva 3. Jännepunosankkurin poikkileikkaus. Muokattu lähteestä (Sabatini, et al., 1999).

Tartuntapituudeltaan juotetulle, esijännitetylle maa- ja kallioankkurille on esitelty stan-
dardissa EN 1537 (2013) kaksi tyyppirakennetta, jotka eroavat toisistaan ankkurin kärjen
puristuselementin osalta (Kuva 4 ja Kuva 5). Tavallisessa juotosankkurissa jänne välittää
ankkurivoiman juotosmateriaaliin leikkausvoimien välityksellä. Puristusankkureissa ank-
kurivoima välittyy jänteeltä porareiän päässä olevaan puristuselementtiin, joka puoles-
taan siirtää kuorman juotokseen. Puristuselementtiin kohdistuu vain puristuskuormitusta.
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Kuva 4. Esijännitetyn maa- tai kallioankkurin osat (SFS-EN 1537, 2013).

Kuva 5. Esijännitetyn puristusankkurin osat (SFS-EN 1537, 2013).

1 ankkurointipiste tunkissa jännityksen aikana
2 ankkurointipiste ankkurin päässä käytön aikana
3 ankkurin päässä oleva jännityselementti
4 aluslevy
5 ankkurituki
6 tuettava rakenne
7 trumpetti tai ankkurin pää suojaputki
8 O-rengas
9 maa/kallio
10 porattu asennusreikä
11 suojaputki
12 ankkurijänne
13 tartuntapituuden injektointiaine
14 vapaan pituuden täyttö tarvittaessa
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15 puristuselementti

LA [m] Ankkurin pituus
Lapp [m] Ankkurin näennäinen pituus
Le [m] Jänteen pituus ankkurin päästä jännitystunkin ankkuripistee-

seen
Lce [m] Puristuselementin pituus
Lfixed [m] Tartuntapituus
Lfree [m] Vapaa pituus
Ltb [m] Jänteen sidottu pituus
Ltf [m] Jänteen vapaa pituus

Alla on lueteltu ankkurin osat ja tärkeimmät mittasuureet:

Ankkurin päässä oleva jännityselementti
Ankkurin pään jännityselementti lukitsee esijännitysvoiman ja siirtää voiman ankkurin
jänteeltä aluslevylle tai ankkuroitavalle rakenteelle. (SFS-EN 1537, 2013.) Sen rakenne
riippuu ankkurin valmistajasta sekä ankkurityypistä. Tankoankkureissa jännityselementti
on tyypillisesti aluslevyä vasten tukeutuva mutteri, kun taas jännepunosankkureissa pu-
nokset lukitaan aluslevyyn kiilaamalla.

Aluslevy
Aluslevy siirtää ja jakaa ankkurivoiman ankkurituelle tai suoraan tuettavalle rakenteelle.
Aluslevyn tukipinta on suorassa kulmassa ankkurin jänteen akselia vasten.

Ankkurituki
Ankkurituki muodostaa aluslevylle ankkurin suuntaisen tukipinnan ja jakaa kuorman riit-
tävän laajalle alueelle tuettavaan rakenteeseen.

Tuettava rakenne
Tuettava rakenne on se rakennusosa, jota ankkurilla tuetaan ja jota vasten ankkuri jänni-
tetään.

Trumpetti
Trumpetti toimii jänteen korroosiosuojauksena ankkurin pään ja jänteen vapaan pituuden
välillä estämällä vapaan veden pääsyn jänteen suojaputken sisään.

O-rengas
O-renkaalla tiivistetään trumpetin ja jänteen suojaputken välinen liitos, jotta vesi ei pääse
kulkeutumaan ankkurin jänteeseen.

Maa/kallio
Ankkurivoima siirretään kuormitusta kestävään maa- tai kalliomuodostumaan. Maaperä
voi myös aiheuttaa osan tai kokonaan ankkuroitavaan rakenteeseen vaikuttavasta kuor-
masta.

Porattu asennusreikä
Porareikä muodostaa tarvittavan tilan ankkurin asennukselle maa- tai kallioperään.
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Jänteen suojaputki
Jänteen ympärille asennettava suojaputki toimii osana jänteen korroosiosuojausta, mah-
dollistaa jänteen vapaan muodonmuutoksen vapaalla pituudella sekä välittää tartuntajän-
nityksen jänteen ja injektointiaineen välillä tartuntapituudella. Vapaalla pituudella suoja-
putki on pinnaltaan sileä ja tartuntapituudella yleensä profiloitu.

Keskittimet ja ohjaimet
Keskittimet ovat jänteeseen säännöllisin etäisyyksin asennettavia osia, jotka varmistavat,
että jänteen etäisyys porareiän reunoista pysyy kaikissa suunnissa riittävänä. Keskittimet
eivät saa haitata juotoksen toimintaa eikä injektointia. Jännepunosankkureissa käytetään
ohjaimia pitämään jänteet erillään toisistaan. Sama osa voi toimia sekä keskittimenä, että
Ohjaimena.

Jänne
Ankkurin jänne välittää vetojännityksen ankkuroitavasta rakenteesta maa- tai kalliope-
rään tartuntapituudelle. Yleisimmät jännemenetelmät ovat tanko- ja punosjänne.

Jatkoskappaleet
Jatkoskappaleilla yhdistetään jänteen osat, mikäli jänne joudutaan kokoamaan useam-
masta osasta. Jänteiden liittäminen tulisi tehdä tartuntapituuden ulkopuolella. Jatkoskap-
pale ei saa vaikuttaa ankkurin ominaisuuksia heikentävästi ja sen korroosiosuojauksen on
oltava yhteensopiva jänteen korroosiosuojauksen kanssa. (SFS-EN 1537, 2013).

Ankkurin vapaa pituus
Vapaa pituus on se suunniteltu pituus ankkurointipisteen ja tartuntapituuden välillä, jossa
ankkurin jänne pääsee vapaasti venymään eikä ankkurivoimia välity ympäröivään maa-
tai kallioperään.

Jänteen näennäinen vapaa pituus
Jänteen pituuden se osa, jonka arvioidaan olevan irti ympäröivästä injektoinnista. Näen-
näinen vapaa pituus lasketaan kuormituskokeiden kimmoisan alueen voima-siirtymäda-
tan perusteella. (SFS-EN 1537, 2013). Näennäinen vapaa pituus voi erota ankkurin va-
paasta pituudesta injektoinnin ja ankkurin asennuksen onnistumisesta riippuen. Mikäli
jänteen näennäinen pituus on pienempi kuin ankkurin vapaa pituus, tarkoittaa se, että
kuorman siirtymistä jänteeltä maa- tai kallioperään tapahtuu myös vapaan pituuden osuu-
della. Jos taas jänteen näennäinen vapaa pituus on suurempi kuin ankkurin vapaa pituus,
voi se olla seurausta jostakin seuraavista syistä: 1.) ankkuri on lähellä savuttaa tai saavut-
tanut maksimikuormansa, 2.) maa- tai kallioperä ankkurin kiinnityspituudella on vaihte-
levaa ominaisuuksiltaan tai 3.) tartunnassa on puutteita. (PTI, 2004).

Tartuntapituus
Tartuntapituudella ankkurin jänne välittää ankkurivoiman ympäröivään maa- tai kallio-
perään.

Puristuselementti
Puristusankkureissa jänne kiinnittyy porareiän loppupäässä olevaan puristuselementtiin,
joka siirtää ankkurin kuorman injektointijuotokseen. Puristuselementin avulla tartunta-
jännitysjakauma sijaitsee lähempänä porareiän loppua.
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2.2.3 Jännemenetelmät
Yleisimmät ankkurin jännetyypit ovat teräksiset kierretangot sekä punosjänteet. Ankku-
rin jänteen valintaan vaikuttavat muun muassa suunnittelukuorma, jänteen pituus sekä
valmistus-, asennus ja kuljetuskustannukset. Jännepunosankkureilla voidaan saavuttaa
suurempi kapasiteetti kuin tankoankkureilla. Punosankkureilla materiaalikustannukset
suhteessa esijännitysvoimaan ovat yleensä pienemmät. Yleisesti tankoankkuri on talou-
dellisempi, mikäli ankkurin pituus on lyhyehkö ja ankkurivoima maltillinen. (Xanthakos,
1991). Punosankkureiden käyttö on kannattavaa, kun ankkurin pituus on yli 20 m, työ-
maalla ei mahduta käsittelemään tankoankkuria tai kun ankkuriin kohdistuu suuria kuor-
mia. (DSIb).

Kuva 6. Vasemmalla punosankkurin ja oikealla tankoankkurin lukitusmenetelmä. (Xanthakos,
1991).

Tankoankkuri
Tankoankkurin jänne on kiinteä kierretanko, joka on valmistettu korkealujuuksisesta te-
räksestä. Tankoja voidaan yhdistää liitoskappaleilla, mikäli ankkurin pituus on pidempi
kuin yksittäisen tangon pituus. Tankoankkureiden valmistajia ovat esimerkiksi Dywidag
ja SAH. Kierretankojänteiden lukitus toimii mutterilla ja jänteen uudelleenjännitys, -lu-
kitseminen ja kuorman vapauttaminen tapahtuvat melko yksinkertaisesti. Yleensä tan-
koankkureissa käytetään yhtä kierretankoa asennusreikää kohden, mutta on myös mah-
dollista niputtaa useampia kierretankoja samaan ankkuriin. Kierretankojen halkaisija
vaihtelee noin 15-75 mm välillä. Kierretangoissa käytettävän teräksen lujuus on
500…1100 N/mm2. Tankoankkurit voivat olla esijännitettyjä tai passiiviankkureita. Esi-
jännitetyissä ankkureissa käytetään yleensä lujempia teräslaatuja kuin passiiviankku-
reissa. (Xanthakos, 1991; DSIa).

Punosankkuri
Punosankkurin jänne koostuu yhdestä tai useammasta punoksesta, jotka kiertyvät jänteen
akselin ympärille. Yksittäinen punos koostuu yleensä seitsemästä säikeestä ja on halkai-
sijaltaan 13…18 mm. Myös 19 säikeen punoksia käytetään ja niiden halkaisija on noin
22…32 mm. Punosankkurit valmistetaan tehtaalla oikean pituisiksi ja ne toimitetaan ke-
lalle rullattuina työmaalle. Punosankkurit vaativat esijännityksen toimiakseen. Punosank-
kureissa käytetään korkealujuuksisia teräslaatuja, joiden vetolujuudet vaihtelevat välillä
1600…2000 N/mm2. (Xanthakos, 1991).
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Kuva 7. Punosankkuri odottamassa asennusta työmaalla. Tartuntapituudella (suora osuus) jänne on
injektoitu suojaputken sisällä valmiiksi jänneurakoitsijan tuotantotiloissa ennen työmaalle kuljetta-
mista.

2.2.4  Materiaalit
Maa- ja kallioankkurijärjestelmissä vaikuttaa suuria kuormia niiden poikkileikkaukseen
nähden. Pysyvien ankkureiden käyttöikävaatimukset ovat myös pitkiä, jopa 100…150
vuotta. Mikään ankkurin osista ei saa vähentää ankkurin tartuntaa tai heikentää korroo-
siosuojausta. Ankkureiden tarkistaminen visuaalisesti on melko rajoitettua rakentamis-
vaiheessa ja käytön aikana. Jotta rakenteen toimivuudesta ja pitkäaikaiskestävyydestä
voidaan olla varmoja, on materiaaleille asetettu tarkkoja laatuvaatimuksia standardeissa.
Tässä kappaleessa esitetään tyypillisimmät juotosankkurijärjestelmissä käytettävät mate-
riaalit, niihin kohdistuvat vaatimukset sekä materiaaleja koskevat standardit.

Jänne
Ankkurin jänteen kannalta tärkeimmät materiaaliominaisuudet ovat Hannan (1982) mu-
kaan

· lujuusominaisuudet
· kimmoisuusominaisuudet
· viruma- ja relaksaatio-ominaisuudet.

Ankkureiden jänteissä käytetään usein korkealujuuksisia teräslaatuja. Mitä lujempaa teräs
on, sitä tehokkaampi suhde saavutetaan ankkurivoiman ja porareiän halkaisijan välillä.
Dywidagin tankoankkureissa käytetään teräslaatuja: B500B, S670/800 ja Y1050H. Sa-
man valmistajan jännepunosankkureissa käytetään lujempia teräslaatuja Y1770 ja Y1860.
(DSIb).

Jänteen materiaalin ja sen pinnan tulee olla sellainen, että injektointiaineen ja jänteen vä-
lille muodostuu tartuntapituudella riittävän vahva tartunta. Standardin EN 1537 mukaan
tällaisia terästuotteita ovat esimerkiksi harjatangot, kylmämuokatut teräslangat, jotka on
profiloitu muokkauksen jälkeen, kuumavalssauksen aikana uurretut karkaistut teräslangat
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sekä seitsemästä säikeestä muodostuvat punokset. Jänteen valmistuksen kannalta velvoit-
tavia standardeja ovat (SFS-EN 1537, 2013):

· SFS-EN 10025, Kuumavalssatut rakenneteräkset, kaikki osat. Standardin osissa
määritellään erilaisten kuumavalssattujen rakenneterästen tekniset toimitusehdot.

· SFS-EN 10080 (2005): Hitsattavat betoniteräkset. Yleiset vaatimukset.
· Standardiluonnos: prEN 10138-1, Prestressing steel – Part 1: General require-

ments.
· SFS-EN 10210-1:2006, Kuumamuovatut seostamattomista teräksistä ja hienorae-

teräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot.
· SFS-EN 10219-1:2006, Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja

hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot.
· SFS-EN 10219-2:2019, Kylmämuovatut hitsatut teräksiset rakenneputket. Osa 2:

Toleranssit, mitat ja poikkileikkaussuureet. Standardissa määritetään toleranssit
kylmämuovatuille hitsatuille rakenneputkille.

Injektointi
Injektointiaineella täytetään tyhjä tila porareiässä ankkurin jänteen ympärillä. Esi-injek-
toinnissa täytetään kallion rakoja ennen varsinaista injektointia. Injektointiaineella saa-
daan aikaiseksi tartunta maa- tai kallioperän ja jänteen välille. Injektointiaine toimii myös
osana korroosiosuojausta. Injektointiaine voi olla joko hartsi- tai sementtipohjainen. Se-
mentti-injektointiaineiden eli injektointilaastien etuina ovat niiden yksinkertainen asen-
taminen, hyvä saatavuus, matala hinta sekä soveltuvuus erilaisiin maa- ja kallioperäolo-
suhteisiin. Sementin hyödyllisiin ominaisuuksiin kuuluu myös, että sen lujuus paranee
ajan myötä ja että se muodostaa korroosiolta suojaavan ympäristön teräksen ympärille.
(Wyllie, 1999). Injektointilaasteilla saavutettavia tartuntalujuuksia käsitellään kappa-
leessa 2.2.5 ja injektoinnin suorittamista kappaleessa 2.2.6.

Ankkureiden injektointiaineiden keskeisimmät vaatimukset ovat, riittävä lujuus, pitkäai-
kaiskestävyys, työstettävyys ja se, ettei aine aiheuta korroosiota teräkseen. Injektointi-
laastin pääkomponentit ovat vesi sekä sementti. Lisä- ja täyteaineita käytetään tarpeen
mukaan seoksessa. Injektointiaineissa käytetään yleensä sementtinä alkuperäistä port-
landsementtiä CEM I, muita sementtityyppejä voidaan käyttää esimerkiksi poikkeuksel-
lisissa olosuhteissa, joissa sementiltä vaaditaan erikoisominaisuuksia, kuten sulfaatinkes-
tävyyttä. (Wyllie, 1999). Täyteaineita, kuten hiekkaa, voidaan käyttää injektointilaastiin
porareiästä tapahtuvan vuodon vähentämiseksi (SFS-EN 1537, 2013). Injektointilaas-
teissa lisäaineita käytetään esimerkiksi pienentämään vesipitoisuutta, hidastamaan laastin
kovettumista, kontrolloimaan erottumista tai parantamaan laastin virtausominaisuuksia
(Wyllie, 1999). Lisä- tai täyteaineet eivät saa vaurioittaa jänneterästä tai injektointiainetta
eivätkä ne saa sisältää yli 0,1 prosenttia klorideja, sulfideja tai nitraatteja (SFS-EN 1537,
2013).

Injektointilaastien osalta noudatetaan standardeja (SFS-EN 1537, 2013):
· SFS-EN 206-1, Betoni. Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimuksenmu-

kaisuus. Standardin mukaan määritellään ympäristön aggressiivisuus.
· SFS-EN 447, Ankkurijänteiden injektointilaasti. Perusvaatimukset. Standardissa

asetetaan perusvaatimukset jänneterästen kanssa kosketuksissa olevien sementti-
injektointiaineille.

· SFS-EN 934-2 Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 2: Concrete ad-
mixtures. Standardissa määritellään betoniseoksissa käytettävät lisäaineet.
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Sementtipohjaisten injektointilaastien vaihtoehtona ovat hartsit ja hartsilaastit. Standar-
dissa SFS-EN 1537 asetetaan hartsi-injektointiaineiden käytölle vaatimukseksi soveltu-
vuuden osoittaminen asianmukaisilla dokumentoiduilla tutkimuksilla. Standardissa huo-
mautetaan myös, että hartsi-injektointiaineen toimivuuden arviointi vaatii hartsi-injek-
tointitekniikasta tietoa ja kokemusta omaavan asiantuntijan. (SFS-EN 1537, 2013).
Hartsi-injektointiaineiden etuna on niiden nopea kovettuminen, joka tapahtuu muutamien
kymmenien minuuttien kuluessa. Hartsi-injektoitu ankkuri voidaan koevetää noin vuoro-
kauden kuluttua asentamisesta. Hartsi-injektointisidoksen murtumismekanismi on sitke-
ämpi kuin sementti-injektointisidoksen. (Xanthakos, 1991).

Korroosionestoaineet ja teräsosien pinnoitteet
Korroosionestoaineita käytetään täyttämään tyhjä tila jänteen ja suojaputken välissä ank-
kurin vapaalla pituudella. Korroosionestoainetta voidaan myös levittää jänteen pintaan
väliaikaiseksi korroosiosuojaksi.  Korroosionestoaineen tulee olla hapettumisen ja mikro-
organismeja kestävää. Yleisesti käytetyt korroosionestoaineet perustuvat maaöljyyn sekä
erilaisiin vahoihin ja rasvoihin.  Standardissa EN 1537 esitetään ohjeita korroosionesto-
aineiden hyväksymiskriteereistä ja esimerkkejä niiden ominaisuuksien testausmenetel-
mistä. (SFS-EN 1537, 2013).

Ankkureiden teräsosien korroosiosuojaukseen voidaan käyttää myös erilaisia pinnoitteita
tietyin rajoituksin. Pysyvien ankkureiden pinnoitus on tehtävä tehdasolosuhteissa noudat-
taen korroosionestoon käytettävien suojamaaliyhdistelmien standardia SFS-EN ISO
12944-5. Mikäli pinnoitteita käytetään tartuntapituudella, on korroosiosuojauksen tar-
tunta ja eheys todennettava testauksella. (SFS-EN 1537, 2013).

Korroosionestoaineiden ja teräsosien pinnoitteiden materiaaleja koskevia standardeja
ovat (SFS-EN 1537, 2013):

· SFS-EN ISO 12944-5, Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmillä. Osa 5: Suojamaaliyhdistelmät.

· SFS-EN 1537, Execution of special geotechnical works. Ground Anchors.

Suojaputket, -kuvut ja niiden liitososat
Ankkureiden korroosiosuojauksessa voidaan käyttää korroosiosulkuina muovisia suoja-
putkia. Tartuntapituudella muoviputkia voidaan käyttää myös kuorman siirtoon, jolloin
niiden on oltava profiloituja tai aallotettuja. Suojaputkien on oltava vesitiiviitä niiden lii-
tokset mukaan lukien eivätkä ne eivät saa haurastua iän myötä. Suojaputkien liitosten on
oltava myös täysin vesitiiviitä. Muoviputkin vähimmäisseinämäpaksuus vaihtelee välillä
1…3 mm riippuen putken tyypistä ja sisähalkaisijasta. Ankkureissa käytettäville muovi-
putkien on oltava niitä koskevien eurooppalaisten tuotestandardien mukaisia sekä ankku-
reita koskevan standardin SFS-EN 1537 mukaisia. (SFS-EN 1537, 2013).

Myös teräsputkia ja -kupuja voidaan käyttää pysyvän ankkurin korroosiosuojasulkuna
tietyin ehdoin. Korroosiosulkuna käytettävien teräsosien tulee olla itse suojattu ulkopuo-
lelta sementti-injektointiaineella, betonilla, kuumasinkityksellä tai usealla pinnoiteai-
nekerroksella. Teräsputkien vähimmäispaksuus on 3 mm ja sen ympärillä on oltava vä-
hintään 20 mm injektointiainepeite. (SFS-EN 1537, 2013).

Muut osat
Muita ankkurijärjestelmän osia ovat ankkurin pään osat, keskittimet ja tiivisteet. Ankku-
rin pään osien on täytettävä EOTA:n jälkijännitettyjä rakenteita koskevan ohjeen ETAG
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013 (2002) vaatimukset (SFS-EN 1537, 2013). Keskittimien, ohjainten ja tiivisteiden ma-
teriaaleja koskien ei aseteta erityisiä ohjeita standardissa SFS-EN 1537.

2.2.5 Ankkurin rakenteellinen toiminta
Ankkurin rakenteellista toimintaa koskien käsitellään tässä kappaleessa seuraavia asioita:

· ankkurivoiman mobilisoituminen
· ankkurin muodonmuutokset
· tartuntajännityksen muodostuminen ja sen aikaansaavat mekanismit
· tartuntalujuus jänne-injektointisidoksessa
· tartuntalujuus injektointi-kalliosidoksessa.

Ankkurivoiman siirtyminen tartuntapituudella
Ankkurivoima välittyy vetoankkureissa jänteeltä injektointiaineelle ja injektointiaineelta
maa- tai kallioperään tartuntajännityksen avulla. Tartuntajännityksen mobilisoituminen
ja jakautuminen tartuntapituudella riippuu ankkurivoiman suuruudesta. Mitä suurempi
ankkurivoima on, sitä enemmän tartuntajännitykset keskittyvät ankkurin tartuntapituuden
loppupäätä kohti. Ankkurivoiman kasvaessa tartuntajännityksen huippuarvo siirtyy siis
tartuntapituuden alkupäästä kohti sen loppupäätä, kuten Kuva 8 on esitetty. (Xanthakos,
1991).

Kuva 8. Tartuntajännityksen jakautuminen jänteen pituudella kuormituksen aikana. Muokattu läh-
teestä (Hanna, 1982).

Esijännitetyt- ja passiiviankkurit
Maa- ja kallioankkurit jaetaan esijännitettyihin ja passiiviankkureihin. Ankkurin esijän-
nittämisellä vähennetään ankkurin muodonmuutoksia käytönaikaisten kuormien vaiku-
tuksesta ja siten rakenteeseen kohdistuvia rasituksia tai rakenteessa sekä maassa/kalliossa
tapahtuvia muodonmuutoksia. KuvassaKuva 9 on esitetty periaatteellisesti ankkurin pään
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siirtymä suhteessa ankkuriin kohdistuvaan kuormaan esijännitetyillä ja passiiviankku-
reilla.

Kuva 9. Ankkurin siirtymä-kuorma riippuvuus esijännitetylle- ja passiiviankkurille. Muokattu läh-
teestä (Xanthakos, 1991).

Jänne-injektointisidos
Ankkurin jänteen ja injektointiaineen välinen sidos muodostuu kirjallisuuden (Hanna,
1982; Bruce & Littlejohn, 1977; Xanthakos, 1991) mukaan kolmenlaisesta vuorovaiku-
tuksesta: adheesiosta, kitkasta ja mekaanisesta lukittumisesta. Näiden eri vuorovaikutus-
ten mobilisoituminen on riippuvainen jänteen suhteellisesta lipsumisesta injektointiai-
neessa eli liukumasta. KuvassaKuva 10 esitetään tartuntalujuuden teoreettinen muodos-
tuminen verrattuna liukumaan. Liukuman kasvaessa mekaaninen lukittuminen muodos-
taa kasvavan osuuden tartuntalujuudesta.

Kuva 10. Tartunnan teoreettinen muodostuminen. Muokattu lähteestä (Bruce & Littlejohn, 1977, p.
13).

Adheesio on teräksen ja injektointiaineen pintojen välinen vetovoima. Teräksen pinta on
mikroskooppisella tasolla karheaa ja injektointiaine pääsee tunkeutumaan teräspinnan
epätasaisuuksiin ja loviin, mikä kiinnittää pinnat toisiinsa. (Xanthakos, 1991; Hanna,
1982). Adheesio on yhdistelmä mikroskooppisen suuruusluokan mekaanista lukittumista
sekä molekyylien välisiä vetovoimia (Bruce & Littlejohn, 1977). Adheesio lakkaa vai-
kuttamasta, kun jänneteräs liukuu suhteessa injektointiaineeseen. (Xanthakos, 1991).
Lähteen (Bruce & Littlejohn, 1977) mukaan adheesio lakkaa vaikuttamasta, kun liuku-
man pituus on vastaava teräksen pinnankarheuksien pituuksien kanssa.

Jänneteräksen ja injektointiaineen välillä vaikuttavan kitka riippuu pintoja yhteen puris-
tavan jännityksen suuruudesta sekä teräksen pinnan ominaisuuksista. Kitka ei riipu suo-
raan ankkurivoimasta, mutta jänteen liukuma vaikuttaa kitkan mobilisoitumiseen. Myös
dilatanssi ja pintojen kiilamaisuus kasvattavat kitkavoimaa. (Xanthakos, 1991; Bruce &
Littlejohn, 1977). Dilatanssilla tarkoitetaan rakeisten materiaalien tilavuuden muutosta,



20

joka johtuu partikkeleiden liikkumisesta väljempään tai tiiviimpään muotoon leikkaus-
jännityksen vierittäessä rakeita toistensa ylitse tai lomittain.

Kuva 11. Teräksen ja sementtilaastin pintojen epätasaisuuksien liukuminen toisiaan vasten lisää
pintojen välillä vaikuttavaa jännitystä ja siten myös kitkaa. (Gomez, et al., 2005).

Mekaanisessa lukittumisessa jänneteräksen pinnan epätasaisuudet siirtävät ankkurivoi-
man ympärillä olevaan injektointiaineeseen ja mobilisoivat injektointiaineen leikkauskes-
tävyyden ja siten jänteen liukuminen estyy. Mekaanisessa lukittumisessa mittakaava on
suurempi kuin adheesiossa tai kitkassa. Lukittumisen aikaansaama tartuntalujuus kasvaa
jänneteräksen liukuman kasvaessa Kuva 10 mukaisesti. (Xanthakos, 1991; Bruce &
Littlejohn, 1977).

Injektointi-kalliosidos
Kallion ja laastin välinen tartuntajännityksen jakaumaa voidaan lähteen (Xanthakos,
1991) mukaan arvioida teoreettisesti ankkurin jänteen (Ea) ja kallion (Er) kimmomoduu-
lien suhteen avulla. Mitä pienempi on näiden suhde Ea/Er, sitä suurempi osuus jännityk-
sestä keskittyy tartuntapituuden yläosaan. Kun taas mitä suurempi on ankkurin jänteen
kimmomoduuli suhteessa kallion kimmomoduuliin, sitä tasaisemmin jännitys jakautuu
tartuntapituudella. (Xanthakos, 1991).
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Kuva 12. Teoreettinen tartuntajännityksen jakautuminen kallion ja laastin välillä. (Xanthakos,
1991).

Injektointi-kalliosidoksen välille kehittyvään keskimääräiseen tartuntalujuuteen vaikutta-
via tekijöitä ovat lähteen (PTI, 2004) mukaan

· kallion leikkauslujuus ja kimmomoduuli
· kallion rikkonaisuus ja epäjatkuvuuskohdat sekä niiden suuntautuneisuus ja tiheys
· kallion mineraalit, jotka saattavat heikentää tartuntaa
· porareiän poraamiseen ja puhdistamiseen käytetyt menetelmät
· porareiän seinämien karheus
· pehmeissä kivilaaduissa aikaväli poraamisen ja injektoinnin välillä
· injektointimenetelmä ja –paine
· injektointilaastin lujuus ja koostumus.

Kallion ja injektointilaastin väliselle tartuntalujuudelle on kirjallisuudessa esitetty paljon
arvioita, joita ovat koostaneet taulukoiksi esimerkiksi (Bruce & Littlejohn, 1977, pp. 8-
9) ja (PTI, 2004, p. 43). PTI:n (2004) mukaan tartuntalujuuden voidaan yleisesti arvioida
olevan 10 % kallion puristuslujuudesta, kuitenkaan ylittämättä 4,2 MPa. Suomessa Kai-
vanto-ohjeen (RIL 263-2014, 2014) mukaan kallion ja injektointilaastin välisen tartunta-
lujuuden mitoitusarvona voidaan lähtökohtaisesti käyttää ilman tarkempia tutkimuksia
korkeintaan arvoa 1 MPa ja hiekkakivessä 0,5 MPa. Taulukossa 1 esitetään Paalutusoh-
jeen (RIL 254-1-2016, 2016) mukaiset ominaisarvot kallion ja juotoksen väliselle tartun-
talujuudelle kovakivilajisessa kalliossa.
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Taulukko 1. Juotoksen ja kallion välisen tartuntalujuuden ominaisarvot. (RIL 254-1-2016, 2016).

Jänteen viruma ja relaksaatio
Viruma on ajasta riippuvaa tasaisen jännityksen alaisuudessa tapahtuvaa plastista muo-
donmuutosta. Relaksaatiossa jänteen pituus ei muutu, mutta jänteessä vallitseva jännitys-
tila pienenee. Viruma ja relaksaatio ovat logaritmisesti riippuvaisia ajasta. Jänteessä vai-
kuttava voima, teräksen laatu sekä ympäristötekijöistä esimerkiksi lämpötila vaikuttavat
viruman ja relaksaation suuruuteen. (Xanthakos, 1991). Viruma ja relaksaatio on otettava
huomioon ankkurin rakenteellisessa mitoituksessa ja esijännitysvoimaa valittaessa. Jän-
nityshäviöiden huomioimista mitoituksessa käsitellään kappaleessa 5.2.6.

2.2.6 Ankkureiden asentaminen
Kallioankkureissa rakentamisen aikana työmaalla tapahtuvilla virheillä tai puutteilla ank-
kurin käsittelyssä ja asentamisen työvaiheissa on suuri merkitys ankkurin kapasiteettiin
ja pitkäaikaiskestävyyteen. Ankkureille tehdään koevetoja, joiden perusteella voidaan
varmistua tartunnan ja jänteen lujuudesta. Kuitenkin esimerkiksi korroosiosuojauksen on-
nistumista jänteen ympärillä ei voida silmämääräisesti varmistaa sen jälkeen, kun ankkuri
on jo asennettu ja injektoitu. Lähteen (Xanthakos, 1991) mukaan suuri osa ankkureiden
rakentamiseen liittyvistä ongelmista liittyy injektointiin, mutta myös vääränlaiseen pora-
reiän poraamiseen ja huuhteluun tai jänteen virheelliseen valmistukseen liittyvät ongel-
mat ovat olleet ankkureiden hajoamisen syynä. Suomessa on ollut yksittäisiä tapauksia,
joissa korroosiosuojauksen toteuttamisessa työmaalla on ollut puutteita, jotka ovat johta-
neet rakenteen tarkempaan tutkimiseen ja korjaustoimenpiteisiin (Uotinen, 2018).

Maa- ja kallioankkureiden asennuksen työjärjestys on yleensä seuraava:
1. asennusreiän poraaminen
2. vesimenekkikokeen suorittaminen asennusreikään tarvittaessa
3. porareiän esi-injektointi tarvittaessa
4. ankkurin asennus ja injektointi tartuntaosuudella
5. ankkurin hyväksyntäkoe.

Kun kallioankkureita käytetään porapaalujen ankkuroimiseksi, niin työjärjestys on vas-
taavasti

1. porapaalujen poraaminen
2. porapaalun puhdistaminen
3. paalun raudoitus siten, että ankkurin suojaputki on kiinni raudoitteessa
4. paalun valu vedenalaisena valuna
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5. kallioreikien poraus ankkureita varten suojaputken läpi, kun porapaalun betoni on
riittävästi kovettunut

6. vesimenekkikoe, injektointi ja poraus. Tätä toistetaan siihen asti, että vesimenek-
kikokeesta saadaan arvoksi alle 1 Lugeon

7. ankkureiden asennus ja injektointi tartuntaosuudelta
8. ankkureiden hyväksyntäkoe (Uotinen, 2018).

Ankkureiden asentamisen haasteellisuuteen vaikuttaa myös se, minkälaiseen rakentee-
seen ankkurit asennetaan. Kallionvaraisissa anturaperustuksissa ja paaluissa ankkurit
asennetaan yleensä pystysuoraan tai pieneen kulmaan, kun taas tukirakenteissa ankkurit
porataan enemmän vaakasuoraan. Maa-ankkurit saatetaan tietyissä tapauksissa asentaa
vaakatasoon. Tällöin porareiän injektointi sekä ankkurin asentaminen porareikään on
hankalampaa.

Porareiän poraaminen
Poraaminen maan läpi voidaan tehdä ylös nostettavien tai maahan jäävin suojaputkin.
Tilapäisten maa- ja kallioankkureiden porauksessa käytetään yleensä vaunuporausko-
netta, jossa on päältä lyövä hydraulinen vasara sekä maaporausputkia. Porauksessa käy-
tetään paineilma- tai vesihuuhtelua. Kun maaporausputkella on saavutettu kallionpinta,
porataan kallioreikä maaputken läpi kallioporaustangoilla, jossa on kalliokruunu. Maa-
porausputken ja kallioporaustankojen halkaisija riippuu ankkurityypistä. Tilapäisissä
ankkureissa yleinen yhdistelmä on 102 mm:n maaporausputki 70mm:n kallioporaus-
tanko. (RIL 263-2014, 2014).

Pysyvissä ankkureissa ja halkaisijaltaan suuremmissa ankkureissa poraus tehdään vaunu-
porakoneella uppovasaraa käyttäen maahan jäävien porausputkien avulla. Porausputkea
ei pyöritetä, vaan lyödään alaspäin joko putken yläpäänhän asennetun lyöntihatun tai
maakengän ja uppovasaran välityksellä. Porausputket ovat hitsaamalla tai kierrejatkok-
silla jatkettavia teräsputkia ulkohalkaisijaltaan 140…220 mm ja seinämävahvuudeltaan
3-5 mm. Porakruunu on voi olla epäkeskeinen ylösnostettava avarrinsiipikruunu tai kes-
keinen kertakäyttöinen avarrinkruunu. (RIL 263-2014, 2014). On myös olemassa läpipo-
rattavia avartimia, joita käytettäessä poraustankoja ja uppovasaraa ei tarvitse nostaa ylös
kun siirrytään poraamaan kallioon (Thesleff, 2020).

Poraaminen ei saa häiritä maaperää siten, että sillä on vaikutusta ankkurin toimintaan ja
lisäksi tulisi aiheutua mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia ympäröivään maape-
rään. Haitallisia pohjaolosuhteiden muutoksia ankkurin toiminnan kannalta ovat muun
muassa porareiän seinämän sortuminen, pohjaveden tason muutokset tai porareiän seinä-
män pehmeneminen. (SFS-EN 1537, 2013). Ennen porareiän poraamista täytyy myös sel-
vittää maanalaisista rakenteista, joihin ankkuri voi mahdollisesti törmätä (RIL 263-2014,
2014).

Porareiän suuntapoikkeamat aiheuttavat ongelmia erityisesti ankkureilla, joiden tartunta-
osuus on lähellä toisiaan. Ankkurireiän suuntapoikkeamat voivat johtua joko porauska-
luston virheellisestä suuntaamisesta tai poraamisen aikana aiheutuneista suuntapoikkea-
mista. Poraamisen aikaiset suuntapoikkeamat voivat johtua useista syistä, kuten esimer-
kiksi liian kevyestä porauskalustosta, kallion halkeiluista ja sen laadun vaihtelusta. Mitä
lähempänä porareiän suuntaus on vaakasuoraa, sitä suurempi pyrkimys on poratangolla
ohjautua alaspäin painovoiman vaikutuksesta. (Xanthakos, 1991).

Porareiän testaus ja esi-injektointi
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Porareiän testaamisella varmistutaan siitä, että ankkurin asentaminen ja injektointi voi-
daan toteuttaa siten, että ankkurin toiminnalliset vaatimukset täyttyvät. Porareiän testaa-
misen tarkoituksena on varmistaa, tarvitseeko tehdä esi-injektointia porareiän seinämän
tiivistämiseksi ennen ankkurin asentamista reikään. Esi-injektoinnissa porareikä täyte-
tään sementtipohjaisella injektointiaineella ja porataan uudelleen, kun injektointiaine on
kovettunut tarpeeksi, yleensä 6-24 tuntia esi-injektoinnin jälkeen. Esi-injektointi voidaan
tehdä joko paineella tai ilman painetta. (SFS-EN 1537, 2013). Porareiän testaaminen teh-
dään yleensä vesimenekkikokeilla, joista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 6.1.

Ankkurin asentaminen ja injektointi
Jänteen asentamisessa ja sen käsittelyssä huomioitavaa on, ettei se sen osat tai korroo-
siosuojaus vaurioidu. Jänne on standardin SFS-EN 1537 mukaan asennettava samana päi-
vänä kuin tartuntapituus porataan tai jos se ei ole mahdollista, on porareikä tulpattava,
ettei sinne pääse haitallista materiaalia.

Injektoinnilla voi olla kaksi tehtävää kallioankkureissa: muodostaa tartunta ja toimia kor-
roosiosuojana. Injektointi siirtää juotosankkureissa ankkurin tartuntapituuden ja siirtää
kuormituksen ankkurin jänteeltä tai puristuselementiltä ympäröivään maa- tai kalliope-
rään. Injektoinnin toinen tarkoitus on suojata ankkurin jännettä korroosiolta. (SFS-EN
1537, 2013). Injektointi voidaan suorittaa useammassa osassa, esimerkiksi erikseen tar-
tuntapituudelle ja vapaalle pituudelle. Jänteen ja suojaputken välinen tila tartuntapituu-
della voidaan myös esi-injektoida tehdasolosuhteissa jo ennen ankkurin kuljettamista työ-
maalle. Mikäli käytetään esi-injektoituja ankkureita, on ankkuria nostettaessa varottava
liiallista taipumista, jottei injektointi vaurioidu (PTI, 2004).

2.2.7 Erikoisankkurit
Puristusankkurit
Puristusankkurissa ankkurivoima välittyy juotokseen ankkurin päässä olevan puristusele-
mentin avulla. Ankkurin jänne on irti injektointiaineesta tartuntapituudella ja pääsee ve-
nymään vapaasti. Puristusankkurissa tartuntajännitys keskittyy lähemmäs tartuntapituu-
den loppupäätä. (Xanthakos, 1991).
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Kuva 13. Puristusankkurin periaatekuva. Muokattu lähteestä (DSIc, ei pvm).

Poistettavat ankkurit
Usein työnaikaisten ankkureiden jännitys vapautetaan ja ne jätetään maahan kaivannon
täytön yhteydessä. Rakennetussa ympäristössä työnaikaiset ankkurit ovat kuitenkin jois-
sakin tapauksissa tarpeellista poistaa maasta käytön jälkeen, jotteivat ne häiritse rakenta-
mista tulevaisuudessa työmaan ympärillä. Maahan jääneet ankkurit voivat olla häiriöksi
esimerkiksi paalutus-, ja kaivuutöissä. On olemassa monenlaisia tekniikoita poistettavien
tai uudelleenkäytettävien ankkureiden toteuttamiseksi. Käytettävä tekniikka riippuu
muun muassa siitä, irrotetaanko ankkuri koko pituudeltaan vai poistetaanko ainoastaan
vapaa pituus ja tartuntaosuus jätetään maahan tai kallioon. (Xanthakos, 1991; DSIa).

Kun ankkuri irrotetaan tartuntapituudeltaan, täytyy jänne-injektointijuotos rikkoa. Tähän
käytetyt tekniikat perustuvat esimerkiksi räjäyttämiseen, injektointilaastin murtamiseen
mekaanisesti tai synteettisiin hartsi-injektointeihin, jotka voidaan irrottaa lämmön avulla.
Käytettäessä räjähteitä tartuntapituuden juotoksen rikkomiseksi ankkuriin asennetaan
muovinen panostusputki, jota kautta räjähteet ujutetaan ankkurin tartuntapituudelle, kun
ankkuri halutaan poistaa. Ankkurin irrottaminen räjäyttämällä on kallis, mutta toisaalta
varmatoiminen menetelmä. Jännepunosankkureilla juotos voidaan rikkoa mekaanisesti
asentamalla ylimääräinen punos, joka on varustettu juotoksen rikkomiseen tarkoitetulla
elementillä. Kun tätä ylimääräistä punosta vedetään, murskautuu injektointivaippa tartun-
tapituudella ja ankkuri voidaan vetää pois. (Xanthakos, 1991). Dywidag –ankkurivalmis-
tajalla on valikoimassaan koko pituudeltaan irrotettavia työnaikaisia ankkureita tanko- ja
punosjänteellä. Irrotusmekanismi perustuu siihen, että ankkuri on tyypiltään puristusank-
kuri, jolloin jänne täytyy irrottaa vain kiinnityksestään puristuselementtiin.
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Kuva 14. Koko pituudeltaan poistettava jännepunosankkuri puristuselementillä. (DSIc, ei pvm).

Kuva 15. Poistettavan jännepunosankkurin mekanismi. Jännepunokset kierretään pois puristusele-
mentistä. (DSIc, ei pvm).

Kun ankkurista poistetaan vain vapaan pituuden osuus, katkaistaan ankkurin jänne tar-
tuntapituuden reunalta. Ankkurin jänteen katkaisuun on olemassa useita tekniikoita, jotka
voivat perustua esimerkiksi sähkövirtaan tai jänteen mekaaniseen katkaisuun.
(Xanthakos, 1991). Työnaikaisissa tankoankkureissa voidaan käyttää erikoisjatkoskappa-
letta, josta jänteen irrotettava osa voidaan kiertää auki jänteen katkaisukohdassa (DSIa,
ei pvm).
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Kuva 16. Koko pituudeltaan poistettava tankoankkuri, jonka tartunta perustuu jänteen päässä ole-
vaan elementtiin. (DSIc, ei pvm).

Työhön haastatelluilla urakoitsijoilla ei ollut kokemusta poistettavista ankkureista.
Yleensä Suomessa työnaikaisista ankkureista vain poistetaan jännitys ja ne jäävät maahan
(Uotinen, 2020). Työnaikaisiin ankkurointeihin käytetään Suomessa useimmiten punos-
jänteitä.

3 Muut ankkurointiin käytettävät rakenteet

3.1 Yleistä
Eurokoodin SFS-EN 1997-1 (2014) mukaan ankkuri on ’’rakenne joka pystyy välittä-
mään vaikuttavan vetokuorman vapaan pituuden välityksellä kuormitusta kestävään ker-
rokseen’’. Ilman vapaata pituutta olevat ankkurointiin käytettävät rakenteet eivät ole ank-
kureita Eurokoodin terminologiassa (SFS-EN 1997-1, 2014). Tällaisia rakenteita ovat
muun muassa tartuntateräkset, ponttiseinien juuripultit, itseporautuvat tankoankkurit sekä
vetopaalut. Varsinaisia Eurokoodin mukaisia maa- ja kallioankkureita käytetään yleensä
vain vetävien kuormien vastaanottamiseen, kun taas esimerkiksi tartuntateräksiä ja pont-
tiseinien juuripultteja käytetään myös leikkausvoimien siirtämiseksi kallioperään. Veto-
paalut puolestaan ovat voivat olla puristettuja yleisimmin esiintyvissä kuormitusyhdistel-
missä.

3.2 Tartuntateräkset
Tartuntateräksillä tarkoitetaan tässä työssä perustuksien kallioankkurointiin käytettäviä
teräksiä. Tartuntateräkset voivat olla tavallisia harjateräksiä tai esijännittämättömiä tan-
koankkureita, jotka on juotettu kallioon ja kiinnitettävään rakenteeseen koko pituudel-
taan. Tartuntateräksissä ei siis jää vapaata pituutta, kuten kallioankkureissa. Tartuntate-
räksiä voidaan käyttää vetävien voimien siirtämiseen kallioperään tai liukumiskestävyy-
den saavuttamiseksi perustuksissa tai tukimuureissa. Tartuntateräksiä käytetään yleisesti
esimerkiksi kallion päällä olevien tukimuurien peruslaatoissa kaatumista ja liukumista
vastaan. Tyypillisesti tartuntaterästen halkaisija on välillä 20… 32 mm. Teräslaatuina
käytetään usein samoja laatuja kuin raudoitusteräksissä, kuten A500 HW.

3.3 Tukiseinän alapään ankkurointi
Tukiseinien alapään tuenta vaakakuormia vastaan voidaan toteuttaa joko hyödyntäen kai-
vannon alapuolisen maan passiivipainetta, asentaa tukitaso riittävän alas jolloin alapää
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toimii ulokkeena tai tukea alapää kallioon. Tukiseinän alapää voidaan tukea kallioon joko
poraamalla porapaalut kallioon tai käyttämällä juuripultteja tukiseinän tyypistä riippuen.
Porapaalujen kallioon porausta alapään tuentana käytetään porapaaluseinissä sekä setti-
seinissä, mikäli pystypalkkeina käytetään porapaaluja. Juuripultteja voidaan käyttää te-
räsponttiseinien, settiseinien sekä kaivinpaaluseinien alapään tuentaan. (RIL 263-2014,
2014, pp. 64-65).

Juuripultit ovat yleensä pyöröterästankoja halkaisijaltaan 50…100 mm. Juuripultit asen-
netaan aina kaivannon puolelle teräsponttiseinissä. Kaivinpaaluseinissä juuripultit voi-
daan asentaa raudoituselementtiin kiinnitettävän asennusputken avulla. Juuripulttien
asennukseen teräsponttiseiniin on olemassa useampi vaihtoehtoinen menetelmä, jotka
ovat listattu alla: (RIL 263-2014, 2014, pp. 64-65).

Pontteihin hitsatut asennusputket
Juuripultit asennetaan pontteihin kiinteästi kiinnitettyjen asennusputkien avulla ja pultit
juotetaan sekä kallioon, että asennusputkeen. Juuripultti toimii näin asennettuna molem-
mista päistään kiinnitettynä rakenteena ja antaa suuren tukikapasiteetin. Menetelmää ei
voida käyttää olosuhteissa, joissa ponttiseinän upottaminen on vaikeaa, sillä teräsponttei-
hin kiinnihitsatut asennusputket haittaavat teräsponttien maahantunkeutumista. Työnai-
kaisissa rakenteissa haasteena on ponttien ylösnosto, sillä se edellyttää asennusputken ir-
rottamista teräspontista. Tämän seurauksena juuripultti alkaa toimia taivutettuna raken-
teena ja sen tukikapasiteetti pienenee, mikä on huomioitava tukiseinäsuunnitelmassa.
Myös settiseinien juuripultit voidaan asentaa pystypalkkiin kiinnitetyn asennusputken
avulla. (RIL 263-2014, 2014).

Maahan porattavat ja ylös nostettavat asennusputket
Juuripultit asennetaan erikseen maahan porattavien ja ylös nostettavien asennusputkien
avulla ja pultit juotetaan porareikään sekä kiilataan ponttiseinää vasten. Menetelmän
etuna työnaikaisissa rakenteissa on se, että porausputki eikä juuripultti jää kiinteänä ra-
kenteena ponttiin jolloin ponttien ylösnostaminen on helpompaa. Juuripultin kapasiteetti
on kuitenkin pienempi, koska se toimii taivutettuna rakenteena. Kapasiteettia voidaan pa-
rantaa hitsaamalla juuripultit kiinni teräspontteihin kallion paljastamisen yhteydessä. Täl-
löin pontteja ylös nostettaessa juuripultin tukikapasiteetti pienenee, koska juuripultit on
irrotettava ponteista ennen ylös nostoa. (RIL 263-2014, 2014).
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Kuva 17. Juuritapeilla ja -palkilla tuettu ponttiseinän alareuna. (Korkiala-Tanttu, 2010.)

Kallioon asti kaivaminen
Juuripultit porataan suoraan kallioon kaivamalla vaiheittain osa kalliosta esille ja poraa-
malla pultti kallioon yksi kerrallaan. Menetelmä vaatii edulliset olosuhteet, jotta tukisei-
nän alapäätä tukeva passiivipaine on riittävä eikä häiriinny työalueella. Etuna on se, että
juuripultit saadaan asennettua suoraan kiinni pontteihin ja ne toimivat tehokkaasti. (RIL
263-2014, 2014).
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Kuva 18. Teräsponttiseinän alapään tuenta juuripulteilla ja juuripalkilla. (RIL 263-2014, 2014).

Mikäli teräsponttiseinällä tuettu kaivanto ulottuu kallioon asti, voidaan ponttiseinän ala-
pää tukea juuripultin lisäksi juuripalkilla. Juuripalkki jakaa kuormaa horisontaalisesti tu-
kiseinän alapäälle ja tarvitessa tiivistää tukiseinän alapään ja kallion välin vedenpainetta
vastaan. Juuripalkki ankkuroidaan kallioon kalliopulteilla. Juuripalkin kalliopultit lujitta-
vat myös tukiseinän alapuoleisen kallion reunaa. (RIL 263-2014, 2014, pp. 64-64).
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Kuva 19. Standardissa EN 12063:1999 esitetty esimerkkidetalji juuripultista ja ankkuroidusta juu-
ripalkista teräsponttiseinässä.

a juuripultti
b vinoon porattu kalliopultti, kun kaivanto ulottuu kallionpintaan asti
c peruskallio
d teräspontti
e teräsbetonipalkki
f puhdistettu pinta
g ponttiseinän alapään taso
h kaivannon taso
i suojaputki, jonka kohdalla teräspontti on lähimpänä kallion pintaa
j tyhjä suojaputki
k betoninen suojatulppa
(SFS-EN 12063, 1999).

3.4 Vetopaalut
Vetopaalu on paalu, joka pystyy siirtämään vetäviä voimia maa- tai kallioperään. Tässä
työssä vetopaaluksi määritellään ankkurointiin käytettävä rakenne, joka pystyy myös siir-
tämään puristuskuormia maa- tai kallioperään vaippa- ja/tai kärkivastukseen avulla. Ve-
topaalu voi olla joko erikseen ankkuroitu kallioperään tartuntateräksillä tai kallioankku-
rilla tai sen vetokestävyys voi perustua paalun vaipan ja maa- tai kallioperän väliseen
tartuntalujuuteen. Mikäli paalu on ankkuroitu kallioankkurilla tai tartuntateräksellä, niin
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kaikki paaluun kohdistuva veto on otettava ankkuroinnilla. Paalun vaippavastus ei vält-
tämättä mobilisoidu riittävän pienellä pystysuuntaisella siirtymällä, jotta se voitaisiin
huomioida yhtä aikaa ankkuroinnin kanssa. (Uotinen, 2020).

Lyöntipaalu
Lyöntipaaluilla voidaan myös siirtää joissain tapauksissa vetokuormia maaperään. Mikäli
lyöntipaalu toimii vetopaaluna, on se yleensä vedettynä vain lyhytaikaisesti tietyissä
murto- tai onnettomuusrajatiloissa. Lyöntipaaluissa vetokapasiteetti perustuu paalun
vaippavastukseen. Paalun paino voidaan myös ottaa huomioon mitoituksessa.

Poraputkipaalu
Porapaalu on teräsputkipaalu, joka asennetaan poraamalla maakerrosten läpi kallioon.
Paalun kallio-osuus voidaan injektoida, jotta saavutetaan jokin seuraavista tai niiden yh-
distelmä 1) puristuskuormien vastaanottaminen heikossa kalliossa, 2) vetokuormien siir-
täminen kallioon tai 3) momenttijäykän kiinnityksen muodostaminen porapaalun alapää-
hän (Liikennevirasto, 2017). Vedetyillä porapaaluilla kallio-osuuden vaipan injektointi
on vaihtoehtoinen ratkaisu paalun ankkuroimiselle erillisellä kallioankkurilla.

Kallioon injektoitujen porapaalujen käyttökelpoisuutta ja kapasiteettia Suomessa on tut-
kittu esimerkiksi Ahomiehen (2015) diplomityössä: Kallioon injektoitu ja ankkuroitu po-
rapaalu. Työhön sisältyneessä tutkimuksessa koekuormitettiin 15 kpl injektoimalla ank-
kuroituja halkaisijaltaan 273 mm teräsputkipaaluja. Koekuormitusten perusteella määri-
tetty vetokestävyyden mitoitusarvo oli 115 kN. Ahomiehen työssä ehdotetut vaatimukset
vetokuorman ominaisarvoille paaluille esitetään Taulukko 2.

Taulukko 2. Ahomiehen diplomityössään (2015) ehdottamat vetokuorman ominaisarvot kallio-osuu-
deltaan injektoidulle teräsputkipaalulle.

Vaipaltaan injektoidun teräsputkipaalun vetokapasiteetti suhteessa paalun halkaisijaan on
pienempi kuin varsinaisella kallioankkurilla ankkuroidulla paalulla. Ankkurin asentami-
nen on kuitenkin kalliimpaa kuin paalun injektointi ja siksi vaipaltaan injektoitujen paa-
lujen käyttö voi olla pienillä vetokuormilla varteenotettava vaihtoehto paalun ankkuroi-
miselle. (Ahomies, 2015).

Terässydänpaalu
Terässydänpaalu koostuu teräsputkesta, jonka sisäpuolella umpiterästanko, jota kutsutaan
myös terässydämeksi. Putken ja tangon välinen tila täytetään betonilla. Terästanko voi-
daan porata ja injektoida kallioon, jolloin terässydänpaalulla voidaan ankkuroida myös
vetokuormia kallioperään. Terässydänpaaluja voidaan jatkaa kierreliitoksilla tai hitsaa-
malla. Terässydänpaalujen etuna on niiden hyvä tunkeutuvuus maaperässä olevien loh-
kareiden ja muiden esteiden läpi sekä suuri puristuskuorman kestävyys, paalun halkaisi-
jasta riippuen 500…5000 kN. (Bredenberg, 2000).
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Kuva 20. Terässydänpaalun poikkileikkaus. (Bredenberg, 2000).

Kierreterästankopaalu
Kierreterästankopaalu on paalutyyppi, joka asennetaan maahan tai kallioon poraamalla ja
injektoidaan koko pituudeltaan. Injektoinnin välityksellä paalu pystyy siirtämään veto-
kuormia maa- tai kallioperään. (DSIa, ei pvm). Kierreterästankopaaluja valmistaa esimer-
kiksi Ischebeck Titan.

Ruuvipaalu
Ruuvipaalu on maahan pyörittämällä asennettava teräsputkipaalu, jonka kärjessä on kier-
relaippa tai –laippoja. Ruuvipaaluja käytetään jonkin verran perustamisratkaisuna ke-
vyissä rakenteissa, kuten esimerkiksi meluesteissä, aidoissa, terasseissa tai kevyissä lai-
tureissa. Pienemmät ruuvipaalut on mahdollista asentaa ilman koneita käsivoimin pyörit-
tämällä. Järeämpien ruuvipaalujen asennuksessa käytetään koneellista maaporaa. Ruuvi-
paalujen vetokapasiteetti perustuu kärkilaipan mobilisoimaan maakerroksen vetokapasi-
teettiin sekä paalun vaippavastukseen (Rantala, 2008). Ruuvipaalujen geotekninen veto-
murtokuorma vaihtelee maaperän ominaisuuksista, paalun koosta sekä upotussyvyydestä
riippuen erään valmistajan taulukoiden mukaan välillä 3…443 kN (Paalupiste Oy, ei
pvm).
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4 Korroosio

4.1 Korroosiotyypit ja -mekanismit

4.1.1 Yleistä
Korroosiolla tarkoitetaan metallien hajoamista niiden pinnalla tapahtuvien, ympäristön
vaikutuksesta johtuvien kemiallisten reaktioiden seurauksena (Kaesche, 2003). Korroosio
voi tarkoittaa myös muiden materiaalien hajoamista, mutta tässä kappaleessa käsitellään
vain metalleihin, erityisesti teräkseen, kohdistuvaa korroosiota. Metallien valmistus mal-
mista käyttövalmiiksi metallituotteeksi on monimutkainen prosessi ja vaatii paljon ener-
giaa. Korroosiossa on kyse metallin luonnonlakien mukaisesta pyrkimyksestä energiati-
lan alentamiseen takaisin alkuperäiseen, vähemmän energiaa sisältävään, hapettuneeseen
tilaan. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2004).

4.1.2 Korroosiomekanismit
Korroosio voi tapahtua kemiallisesti tai sähkökemiallisesti. Kemiallinen korroosio on
korroosiota ympäristön kaasujen aiheuttaman metallin hapettumisen vaikutuksesta ilman
elektrolyyttiä. Esimerkki kemiallisesta korroosiosta on alumiinin hapettuminen, jossa
alumiini reagoi ilman hapen kanssa ja alumiinikappaleen pintaan muodostuu stabiili alu-
miinioksidikerros. Kemiallisessa korroosiossa syntyvät yhdisteet voivat olla myös epästa-
biileja tai yhdisteitä muiden kaasujen kuin hapen, kuten kloorin (Cl) kanssa. (Cicek,
2014).

Kallioankkureiden ja tartuntaterästen kannalta merkittävämpi korroosion muoto on säh-
kökemiallinen korroosio. Sähkökemiallisessa korroosiossa metallin hapettuminen tapah-
tuu elektrodeiden: anodin, katodin sekä elektrolyytin muodostamassa suljetussa virtapii-
rissä, jota kutsutaan korroosiopariksi. Hapettumisreaktio ja metallin häviäminen tapahtu-
vat anodilla, jossa metalli liukenee ja vapauttaa positiivisia ioneja sekä elektroneja elekt-
rolyyttiliuokseen. (Cicek, 2014). Periaatekuva raudan sähkökemiallisesta korroosiosta on
esitetty Kuva 21.

Kuva 21. Sähkökemiallisen korroosion periaatekuva. Muokattu lähteestä (Hanna, 1982).
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Elektrolyyttinä voi toimia vesi tai ilman ja maan kosteus. Elektrolyytti toimii sähköva-
rausten sekä ionien välittäjänä anodin ja katodin välillä. Katodilla tapahtuu pelkistymis-
reaktio, jossa korroosiotuotteet muodostuvat. Korroosioparin muodostuminen sähköke-
miallista korroosiota varten edellyttää potentiaalieroa, joka voi olla seurausta metallipin-
nan heterogeenisuudesta tai kahden eri metallin kosketuspinnasta. (Cicek, 2014; Hanna,
1982). Korroosioparin anodi ja katodi voivat olla hyvin lähellä (Kuva 22a) tai kaukana
(Kuva 22e) toisistaan (Kunnossapitoyhdistys ry, 2004).

Kuva 22. Korroosioparin muodostuminen eri tilanteissa. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2004).
a) perusmateriaalia jalommassa pinnoitteessa on reikä
b) jalo erkauma mikrorakenteessa
c) kahden eri metallin muodostama galvaaninen pari
d) vesipisaran alle syntyy happipitoisuuseroja ja happipitoisemmat reunaosat toimi-

vat katodeina
e) korroosiopari aiheutuu eri maalajien happipitoisuuserojen takia
f) voimakkaammin muokkaantunut alue muodostuu anodiksi.

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2004).

4.1.3 Korroosiotyypit
Korroosio voi esiintyä monessa eri muodossa riippuen korroosiomekanismista ja ympä-
ristötekijöistä. Korroosiotyypit voidaan jakaa yleiseen syöpymiseen sekä epätasaisiin tai
paikallisiin korroosion muotoihin.

Yleinen syöpyminen
Yleinen syöpyminen on korroosion yleisimmin esiintyvä muoto. Yleistä syöpymistä voi
ilmaantua sekä kemiallisten, että sähkökemiallisten korroosiomekanismien seurauksena.
Yleinen syöpyminen on tyypillistä suojaamattomilla metallipinnoilla ilmasto-olosuh-
teissa ja maaperässä. Sähkökemiallisessa korroosiossa yleistä syöpymistä esiintyy, kun
anodiset ja katodiset alueet vaihtavat jatkuvasti paikkaa ja koko pinta syöpyy siten tasai-
sella nopeudella. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2004). Koska korroosio jakaantuu tasaisesti
pinnalle ja ohentaa metallin kerrospaksuutta tasaisesti joka puolelta, sitä ei pidetä erityi-
sen vaarallisena korroosion muotona. Tasainen korroosio voidaan ottaa huomioon suun-
nittelussa laskemalla riittävän pitkäaikaisuuskestävyyden takaava korroosiovara korroo-
sionopeuden ja rakenteen suunnitellun käyttöiän perusteella. (Cicek, 2014).



36

Jotta yleistä syöpymistä tapahtuu metallille ilmassa, täytyy suhteellisen ilmankosteuden
olla riittävä sekä metallipinnalla olla riittävästi, mutta ei liikaa, kerrostunutta vettä. Sisä-
tilassa oleville teräspinnoille kriittinen raja suhteelliselle ilmankosteudelle, jonka ylitty-
essä korroosiota pääsee tapahtumaan, on noin 60% ja ulkotiloissa kriittinen raja on noin
80%. Mikäli pinnalla on paksu kerros vettä, hapen kulkeutuminen vaikeutuu ja korroosio
hidastuu. Pinnat, jotka kastuvat ja kuivuvat vuorotellen ovat alttiimpia korroosiolle kuin
aina märät pinnat, joilla hapen kulkeutuminen on keskimäärin hitaampaa. (Cicek, 2014).

Pistesyöpyminen
Pistesyöpyminen on yksi tyypillisimmistä korroosion muodoista teräksillä ja alumiinilla.
Se ilmenee paikallisesti metallin pinnalla kuoppina, joiden säde on yleensä pienempi tai
yhtä suuri kuin syvyys. (Cicek, 2014) Pistesyöpyminen on seurausta metallipinnan erilai-
sista heterogeenisyyden muodoista, kuten pintakalvojen rakennevirheistä, pinnalla ole-
vista elektrolyyttipisaroista tai pinnankarheudesta. Pistesyöpymistä voi myös aiheuttaa
aggressiivisten anionien, esimerkiksi halogeenien tai sulfaattien, adsorboituminen passi-
voivan metallioksidikerroksen läpi. (Cicek, 2014), (Kunnossapitoyhdistys ry, 2004). Pis-
tesyöpyminen on yleistä syöpymistä vaarallisempaa, sillä pistesyöpymistä on vaikeampi
ennustaa ja havaita. Pistekorroosiossa määrällisesti pienen osuuden syöpyminen voi joh-
taa koko rakenteen pettämiseen. (Roberge, 2008).

Jännityskorroosio
Jännityskorroosiossa metalliin syntyy halkeamia yhdessä syöpymisen ja kappaleessa val-
litsevien staattisten vetojännitystilojen seurauksena. Halkeamat suuntautuvat yleensä ve-
tojännityksen normaalin tason suuntaisesti ja voivat levitä sekä raerajoja myötäillen, että
rakeiden läpi. Jännityskorroosiota aiheuttavat jännitykset voivat olla joko rakenteeseen
ulkopuolelta kohdistuvia kuormia tai kappaleen sisäisiä jännitystiloja, jotka ovat peräisin
metallin valmistus- tai muokkausprosesseista. (Cicek, 2014).

Väsymiskorroosio
Väsymiskorroosiossa metalliin syntyy halkeamia syöpymisen ja kappaleeseen vaikutta-
vien syklisten kuormien yhteisvaikutuksesta. Sykliset kuormat voivat olla veto- tai puris-
tuskuormia, taivutusta tai vääntöä. Kuormituksen sykli vaikuttaa siihen, kuinka ison osan
ajasta halkeamat metallissa ovat alttiina ympäristön korroosiotekijöille. Väsymiskorroo-
sion aiheuttama murtuma on hauras ja siten vaarallinen. (Cicek, 2014).

Galvaaninen korroosio
Galvaaninen korroosio on yleinen korroosion muoto, jossa eri jalousasteen metallit tai
metalliseokset ovat kontaktissa toisiinsa ja muodostavat korroosioparin. Vähemmän jalo
metalli toimii anodina ja altistuu korroosiolle. Jalompi metalli toimii katodina ja sen pin-
nalle muodostuvat korroosiotuotteet. Galvaanisen korroosion voimakkuuteen vaikuttavat
metallien jalouserot sekä anodin ja katodin pinta-alojen suhde. Mitä suurempi on katodin
pinta-ala suhteessa anodiin toisin sanoen jalomman metallin pinta-alan suhde vähemmän
jalomman metallin pinta-alaan, sitä voimakkaampaa on vähemmän jalomman metallin
syöpyminen. (Cicek, 2014).

Rakokorroosio
Kun kahden metallipinnan tai metallin ja ei-metallin (puu, muovi, kumi jne.) väliin jää
sopivan ohut rako, hankaloituu hapen kulkeutuminen sinne. Rakokorroosiolle muodostuu
edellytykset, kun pintojen välissä oleva rako on riittävän leveä, että neste pystyy tunkeu-
tua sinne sisään, mutta sen verran kapea, että neste ei virtaa raossa. Raossa oleva happi
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kuluu korroosioreaktioihin ja näin raossa olevan metallipinnan sekä raon ulkopuolisen
metallipinnan välille syntyy ero happipitoisuudessa ja siten myös potentiaaliero ja kor-
roosiopari. Raossa oleva metalli, joka on happiköyhemmässä ympäristössä, toimii kor-
roosioparissa anodina ja syöpyy. Raon ulkopuolella happipitoisemmassa ympäristössä
oleva metalli muodostaa katodin eikä siis syövy. Rakokorroosiota voi esiintyä esimer-
kiksi niittien, pulttien tai muttereiden liitoksissa tai metallin ja kosteutta keräävän mate-
riaalin, kuten puun, kontaktipinnalla. (Cicek, 2014).

Rakokorroosion eräs muoto on lankamainen korroosio, jota esiintyy pinnoitetuilla metal-
leilla, kuten alumiinilla tai teräksellä. Syöpyminen tapahtuu pinnoitteen, joka voi olla esi-
merkiksi maali- tai kumipinnoite, vaurioituneissa kohdissa, joihin vesi ja happi pääsevät
kulkeutumaan. Lankamainen korroosio on metallin pinnalla vaikuttava ilmiö eikä vaikuta
kappaleen lujuuteen. (Cicek, 2014).

Valikoiva korroosio
Valikoivaa korroosiota esiintyy metalliseoksissa, joissa yksi seoksen metalleista on sel-
västi epäjalompi kuin muut metallit seoksessa. Valikoivassa korroosiossa vähemmän jalo
metalli syöpyy pois materiaalista, jonka seurauksena materiaali muuttuu heikommaksi ja
hauraammaksi. Valikoivaa korroosiota voi esiintyä esimerkiksi messingissä tai har-
maassa valuraudassa. (Cicek, 2014).

Hankauskorroosio
Hankauskorroosiota esiintyy, kun metallipinnat ovat kosketuksissa toisiinsa ja niiden vä-
lillä on hankaavaa tai täristävää liikettä. Hankaus kuluttaa metallin suojaavan oksidiker-
roksen tai pinnoitteen ja metallipinta altistuu korroosiolle. (Cicek, 2014).

Tasavirtakorroosio
Junaraiteiden tai muiden voimakkaiden tasavirtalähteiden läheisyydessä olevat metallira-
kenteet voivat altistua tasavirtakorroosiolle. Tasavirtakorroosio voi ilmetä pistesyöpymi-
senä ja aiheuttaa vakavia vaurioita rakenteisiin. (Cicek, 2014).

4.2 Korroosiovauriot ankkureissa

4.2.1 Korroosio maaperässä
Maaperässä tapahtuva korroosio on mekanismiltaan sähkökemiallista korroosiota.
Anodi- ja katodipinnat voivat olla joko samalla metallipinnalla tai eri metalleilla, jotka
ovat kontaktissa toisiinsa. Elektrolyyttinä toimii maaperässä vallitseva kosteus.
(Kunnossapitoyhdistys ry, 2004). Korroosion nopeuteen maaperässä vaikuttavat muun
muassa maalaji, vesi- ja happipitoisuus, maan pH, mikrobit, humuspitoisuus sekä maassa
olevat sulfaatit ja kloridit. (Roberge, 2008; Tiehallinto, 2007). Maaperän syövyttävyyttä
voidaan arvioida mittaamalla edellä mainittuja ominaisuuksia laboratorio- ja kenttäko-
keilla. Maaperän syövyttävyyden luokitusta standardien ja ohjeiden mukaisesti käsitel-
lään luvussa 5.4.2.

Maaperän syövyttävyys
Yleistä syöpymistä tapahtuu myös maassa ja kallioperässä. Maaperässä yleisen syöpymi-
sen nopeuteen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten

· maaperän vesipitoisuus
· maaperän vaihteleva ilma- ja happipitoisuus
· maaperän koostumus ja rakenne
· maaperän pH –arvo
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· lähettyvillä olevat tasavirtalähteet
· maaperässä olevat kloridit ja sulfaatit
· maaperässä elävät mikrobit (Cicek, 2014; Roberge, 2008).

Maaperän syövyttävyyden tutkiminen
Maan ominaisvastus on suure, joka on riippuvainen maalajista sekä maalajin huokosve-
den kemiallisesta koostumuksesta ja maaperän vesipitoisuudesta. Ominaisvastuksen yk-
sikkö on ohmimetri ja sen suuruus vaihtelee muutamista ohmimetreistä kymmeniin tu-
hansiin ohmimetreihin. Ominaisvastus kuvaa maaperän kykyä johtaa sähköä ja sen avulla
voidaan arvioida maaperän syövyttävyyttä. Pieni ominaisvastus indikoi suurempaa maa-
perän syövyttävyyttä ja suuri ominaisvastus taas pienempää syövyttävyyttä. (Roberge,
2008).

4.2.2 Korroosio esijännitetyissä ankkureissa
Esijännitetyissä teräksissä yleisimmät korroosion muodot ovat lähteen (PTI, 2004) mu-
kaan

· yleinen syöpyminen
· paikallinen korroosio (mm. piste- ja rakokorroosio)
· jännityskorroosio
· väsymiskorroosio
· tasavirtakorrosio
· mikrobiologinen korroosio.

Maa- ja kallioankkureissa on muutamia erityispiirteitä niihin vaikuttavissa olosuhteissa
syövyttävyyden kannalta. Ankkureissa korroosion kannalta riskialttiita olosuhteita ovat
muun muassa:

· veden kyllästämät sulfaattisavet
· merivesi, joka sisältää klorideja sekä sulfaatteja
· kemianteollisuuden ympäristö, josta pääsee syövyttäviä jätevesiä maaperään
· kloridipitoiset mineraalit
· kloridi injektointilaastissa
· osittain veden kyllästämä maaperä
· vaihteleva pohjavedenpinta
· muuttuvien kemiallisten olosuhteiden ja vaihtelevan vesi- tai ilmapitoisuuden

omaavien kerrosten läpi asennetut ankkurit
· sykliselle kuormitukselle altistuvat ankkurit (Xanthakos, 1991; Fuzier;Ganz;&

Matt, 2006).

Silloissa ja muissa taitorakenteissa käytettävissä esijännitysvaijereissa betonissa esiinty-
vät kloridit ovat yksi merkittävimpiä korroosion aiheuttajia. Kloridit voivat olla peräisin
esimerkiksi kloridipitoisesta kiintoaineksesta laastissa tai jäätymisenestoaineista. (Fuzier,
et al., 2006).

Maa- ja kallioankkureissa korroosion kannalta heikoimpana kohtana voidaan pitää ank-
kurin pään ja porareiän rajapinnan osuutta. Tällä osuudella rakenteen painumat, läm-
pöliikkeet ja muut muodonmuutokset tai siirtymät vaikuttavat eniten ankkuriin. Mikäli
ympäristö on aggressiivisesti syövyttävää, altistuu ankkurin pään läheinen osuus eniten
valuvesille ja syövyttäville aineille. Maaperä saattaa olla myös osittain häiriintynyttä ank-
kurin pään läheisyydessä, mikä lisää korroosion riskiä. (Hanna, 1982). PTI:n (2004) mu-
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kaan enemmistö tilastoiduista korroosiosta johtuneista ankkureiden murtumisista on sat-
tunut enintään kahden metrin etäisyydellä ankkurointipisteestä. Kuva 23 on jännepu-
nosankkuri, jossa ankkurin pää on jäänyt suojaamatta, ruostunut ja joidenkin punosten
lukitus on pettänyt korroosion takia. (Uotinen, 2018).

Kuva 23. Korroosiovaurioita jännepunosankkurin suojaamattomaksi jääneessä päässä. (Uotinen,
2018).

4.3 Korroosiosuojaustekniikat
Korroosion huomioon ottaminen suunnittelussa voi perustua rakennepaksuuden kasvat-
tamiseen siten, että rakenne mitoitetaan kestämään korroosion aiheuttama seinämäpak-
suuden menetys tai vaihtoehtoisesti estämällä korroosio. Korroosio voidaan estää pinnoit-
tamalla tai suojaamalla metalli, käyttämällä metallia tai metalliseosta joka ei syövy ky-
seisessä ympäristössä tai käyttää katodista suojausta. Pysyvissä maa- ja kallioankkureissa
korroosio pyritään estämään kokonaan suunnitellun käyttöiän aikana suojaamalla jänne
ja ankkurin pään osat ympäristön syövyttävää vaikutusta vastaan.

4.3.1 Korroosiosuojaus vesitiiviillä kerroksella
Ankkureiden korroosiosuojaus voidaan tehdä tehtaalla valmiiksi asennettuna tai asentaa
työmaalla. Esijännitettyjen juotosankkureiden korroosiosuojaus voidaan toteuttaa jollain
tai useammalla seuraavista materiaaleista:

· muovisuojaputki tai –kuori
· terässuojaputki tai –kuori
· korroosionestoaine
· sementti-injektointi
· hartsi-injektointi
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Injektointi lasketaan standardin SFS-EN 1537 mukaan korroosiosuojaksi vain, mikäli se
on suoritettu valvotuissa tehdasolosuhteissa. Työmaalla tehtyä injektointia ei siis katsota
korroosiolta suojaavaksi kerrokseksi. Esimerkkinä tehdasolosuhteista tehdystä injektoin-
nista on Kuva 7 punosankkurin tartuntapituus (suora osuus kuvassa), jossa jänteen ja pro-
filoidun muovisen suojaputken välinen tila tartuntapituudella injektoitiin tehtaalla ennen
työmaalle kuljettamista.

4.3.2 Korroosiovara ainevahvuudessa
Mikäli korroosionopeus pystytään arvioimaan riittävän luotettavasti, on mahdollista sallia
korroosion tapahtuminen ja ottaa ainevahvuuden mitoituksessa huomioon korroosiovara.
Korroosiovara on se paksuus, jonka arvioidaan syöpyvän rakenteen suunnitellun käyt-
töiän aikana. Pysyvien maa- ja kallioankkureiden osalta korroosiosuojauksen vaatimus
on, että korroosiota ei pääse tapahtumaan jänteessä (SFS-EN 1537, 2013). Tartuntateräk-
sillä ja teräspaaluilla voidaan ottaa korroosiovara huomioon kasvattamalla poikkileik-
kauksen ainevahvuutta. Korroosiovaran mitoittamista käsitellään kappaleessa 5.4.

4.3.3 Kuumasinkitys
Kuumasinkitys on korroosiosuojausmenetelmä, jossa teräskappale upotetaan sulaan sink-
kiin. Sinkin lämpötila kuumasinkityksessä on tavallisesti noin 460°C. Teräskappaleen
pinnalle muodostuu rautasinkkiseoksista sekä puhtaasta sinkistä koostuva pinnoite. Kuu-
masinkitys suojaa terästä sekä sulkuvaikutuksella estämällä kosteuden ja hapen pääsyn
teräksen pinnalle, että katodisella suojavaikutuksella. (Nordic Galvanizers, 2020).

Taulukossa 3 esitetään Kuumasinkityskäsikirjan (Nordic Galvanizers, 2020) ohjearvoja
maan kanssa kosketuksissa olevien teräsrakenteiden korroosiosuojaukselle. Taulukossa 4
on Ruotsalaisen Pålkommissionenin julkaisussa (Camitz, et al., 2009) esitettyjä arvoja
kuumasinkityksen suurimmille syöpymisnopeuksille maalajeittain. Kuvassa 24 esitetään
sinkityksen kestoikä eri olosuhteissa. Aggressiivisissa maaperäolosuhteissa kuumasinki-
tyksen syöpymisnopeus saattaa olla huomattava ja kuumasinkityksen lisäksi voidaan li-
säämään ainevahvuutta riittävän käyttöiän saavuttamiseksi.



41

Kuva 24. Kuumasinkityksen kestoikä eri olosuhteissa (Liikennevirasto, 2012; viitattu Leppänen,
1992).

Taulukko 3. Kuumasinkityskäsikirjassa annettuja ohjearvoja kuumasinkitykselle maan ominaisvas-
tukseen perustuen. (Nordic Galvanizers, 2020).

Taulukko 4. Kuumasinkityksen suurin syöpymisnopeus maalajeittain. (Camitz, et al., 2009).
Maalaji Suurin sinkityksen syöpymisnopeus µm/vuosi
Savi 20
Turve 30
Kitkamaa 5
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Maa- ja kallioankkureissa kuumasinkitystä voidaan käyttää muissa osissa kuin jänteessä.
Ankkureita koskevan standardin SFS-EN 1537 mukaan uhriutuvia metallipinnoitteita ei
saa käyttää ankkurin jänteessä. (SFS-EN 1537, 2013, p. 18). Kuumasinkitystä voidaan
käyttää tartuntaterästen korroosiosuojauksessa, mutta aggressiivisissa olosuhteissa voi-
daan tarvita lisäksi toista suojausmenetelmää tai korroosiovaran huomioimista ainevah-
vuudessa, jotta saavutetaan 100 vuoden käyttöikä.

5 Suunnitteluohjeistus ja -käytäntö Suomessa ja Poh-
joismaissa

5.1 Ankkureiden suunnittelun perusteet

5.1.1 Suunnittelujärjestelmät ja standardit
Suomessa Väyläviraston hankkeissa geoteknisessä suunnittelussa ohjeiden ja määräysten
velvoittamisjärjestys on seuraava:

1. lait ja asetukset sekä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) määräykset
2. Väyläviraston antamat hankkeen suunnitteluperusteet ja yleiset suunnitteluperus-

teet
3. Eurokoodit ja kansalliset liitteet (Geoteknistä suunnittelua koskien tärkeimmät:

SFS-EN 1990 Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperuteet, SFS-EN 1991 Euro-
koodi 1: Rakenteiden kuormat, SFS-EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnit-
telu.

4. Väyläviraston Eurokoodien soveltamisohjeet
5. Väyläviraston ohjeet (Liikennevirasto, 2017).

Talonrakennushankkeissa kohtien 4 ja 5 sijasta noudatetaan Suomen Rakennusinsinöö-
rien Liiton suunnitteluohjeita ja julkaisuja.

Standardeista geoteknisen suunnittelun perustana on Eurokoodi-järjestelmän standardi
SFS-EN 1997. Standardi koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä osassa SFS-EN 1997-
1 määritellään geoteknisen suunnittelun yleiset säännöt ohjeet ja toisessa osassa SFS-EN
1997-2 määritellään ohjeet pohjatutkimukseen ja koestukseen. Eurokoodissa jätetään joi-
takin asioita maakohtaisesti päätettäväksi, kuten osavarmuuskertoimia ja vaihtoehtoisten
mitoitustapojen valintoja. Suomessa kansallisia liitteitä Eurokoodeihin on laatinut Lii-
kenne- ja viestintäministeriö sekä Ympäristöministeriö. Ruotsissa kansallista ohjeistusta
ovat julkaisseet ainakin Trafikverket ja Boverket. Maa- ja kallioankkureiden toteutusta
koskien on olemassa standardi SFS-EN 1537 Execution of special geotechnical works –
ground anchors.

Suomessa Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) on laatinut Eurokoodin soveltamisohjeet
väylähankkeiden suunnittelua varten. Eurokoodin soveltamisohje – Geotekninen suunnit-
telu NCCI 7 (Liikennevirasto, 2017) käsittelee standardin SFS-EN 1997-1 ja sen kansal-
lisen liitteen soveltamista tavanomaisissa väylähankkeissa. Siltojen kuormia koskien on
julkaistu ohje Eurokoodin soveltamisohje – Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet
NCCI1 (Liikennevirasto, 2017). Ruotsissa ohjeistuksen Eurokoodin soveltamisesta on
julkaissut IEG (Implementeringskommision för Europastandarder inom geoteknik). Suo-
messa ankkureiden suunnittelua käsitellään myös Suomen Rakennusinsinöörien Liiton
julkaisuissa RIL 263-2014 Kaivanto-ohje (2014) ja RIL 254-1-2016 Paalutusohje (2016).
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5.1.2 Rajatilamitoitus ja kuormitusyhdistelmät
Eurokoodin mukainen rakenteiden mitoitus perustuu rajatilamitoitukseen, jossa varmis-
tetaan, ettei kumpikaan rajatiloista, murto- tai käyttörajatila, ylity suunnittelukuormilla.
Murtorajatilan ylittyessä rakenne sortuu, tai muuten menettää kantokykynsä kuorman vai-
kutuksesta tai maaperässä tapahtuu liiallisia muodonmuutoksia. Käyttörajatilan ylittyessä
rakenteen käyttökelpoisuusvaatimukset eivät enää täyty. Käyttökelpoisuusvaatimuksia
voivat olla esimerkiksi rakenteen ulkonäköön liittyvät muodonmuutokset tai siirtymät.
Mitoitus tehdään rajatilaan sopivien kuormitusyhdistelmien, materiaaliominaisuuksien ja
kestävyyden suunnitteluarvoilla tarkoituksenmukaista rakennemallia käyttäen.
(Gulvanessian, 2005). Tavanomaisilla kuormilla tehtävän murtorajatilamitoituksen li-
säksi tehdään murtorajatilamitoitus onnettomuuskuormilla. (Liikennevirasto, 2017).

Murtorajatiloja on useita erilaisia ja tarkasteltavat tilat riippuvat rakenteesta sekä siihen
kohdistuvista kuormista. Geoteknisessä suunnittelussa tarkasteltavat murtorajatilat ovat
EQU, STR, GEO, HYD ja UPL jotka on määritelty Eurokoodissa SFS-EN 1997-1 (2014)
seuraavasti:
’’

· (EQU) rakenteen tai maapohjan tasapainotilan menettäminen, kun sitä tarkastel-
laan jäykkänä kappaleena, jossa rakennemateriaalien ja maapohjan lujuudet ovat
merkityksettömiä kestävyyden aikaansaamisessa

· (STR) rakenteen tai rakenteellisten osien sisäinen murtuminen tai liiallinen muo-
donmuutos, mukaan lukien esimerkiksi perustukset, paalut tai kellariseinät, joissa
rakennemateriaalien lujuus on merkittävä kestävyyden aikaansaamisessa

· (GEO) rakennuspohjan murtuminen tai liiallinen muodonmuutos, joissa maan tai
kallion lujuus on merkittävä kestävyyden aikaansaamisessa

· (UPL) vedenpaineen aiheuttamasta nosteesta tai muista pystysuuntaisista kuor-
mista johtuva rakenteen tai maapohjan tasapainotilan menettäminen

· (HYD) hydraulisten gradienttien aiheuttama hydraulinen maapohjan nousu, sisäi-
nen eroosio ja sisäinen putkieroosio (piping) maassa ’’

Eurokoodin mukaisessa murtorajatilamitoituksessa kokonaisvarmuuden saavuttamiseksi
käytetään osavarmuuskertoimia, jotka kohdistetaan kuormiin, kuormien vaikutuksiin,
kestävyyteen tai materiaaliparametreihin. Joidenkin osavarmuuskertoimien suhteen on
tehty kansallisia valintoja.

STR/GEO -mitoitusmenettelyt
Geoteknisessä suunnittelussa rajatiloissa STR ja GEO tarkastellaan rakenteen ja maa-
pohjan kestävyys murron ja liiallisen muodonmuutoksen suhteen. Edellä mainittuja ra-
jatiloja ei voida täysin erottaa toisistaan geoteknisessä suunnittelussa, sillä esimerkiksi
geotekniset kuormat voivat olla riippuvaisia maan kestävyydestä ja toisaalta maan kan-
tokestävyys voi riippua rakenteeseen kohdistuvista kuormista. (Gulvanessian, 2005).
STR/GEO merkintää käytetään kuvaamaan rajatilojen yhdistettyä tarkastelua. Eurokoo-
dissa EN 1997-1 rajatilan STR/GEO mitoittamista varten on esitetty kolme vaihtoeh-
toista mitoitustapaa (Design Approach): DA1, DA2 ja DA3.

Mitoitustavat eroavat toisistaan siinä, minkälaisia osavarmuuskertoimien yhdistelmiä
niissä käytetään. Näin epävarmuutta voidaan sijoittaa eri lähtöarvoille. Kuormille, mate-
riaaliparametreille sekä kestävyydelle on omat osavarmuuskertoimien sarjat, joita yhdis-
tellään eri tavoilla mitoitustavoissa. Osavarmuuskertoimien yhdistely ilmaistaan symbo-
lisesti esimerkiksi (DA2):

A1’+’M1’+’R2 (5.1)
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Missä,
A1 on kuormien osavarmuuskertoimien sarja
M1 on materiaaliparametrien osavarmuuskertoimien sarja
R2 on kestävyyden osavarmuuskertoimien sarja

Mitoitustavan sekä osavarmuuskertoimien lukuarvojen valinta on jätetty tehtäväksi kan-
sallisessa liitteessä. Eurokoodissa EN 1997-1 on esitetty suositusarvot osavarmuusker-
toimille.

Mitoituksessa täytyy osoittaa, että kuormien vaikutusten suunnitteluarvo Ed on pie-
nempi kuin maaperän ja/tai rakenteen kestävyys Rd (Gulvanessian, 2005; SFS-EN 1997-
1, 2014):

≤ (5.2)

Suunnitteluarvot lasketaan kohdistamalla osavarmuusluku ominaisarvoon. Osavarmuus-
luvuista käytetään symbolia γ.  Yhtälöissä 5.3-5.5 esitetään kestävyyden suunnitteluar-
von laskeminen kohdistamalla osavarmuusluvut (ᵞF, ᵞM ja ᵞR) joko kestävyyteen (R),
maan ominaisuuksiin (M) tai molempiin (SFS-EN 1997-1, 2014; Gulvanessian, 2005):

= ᵞ ;
ᵞ

; (5.3)

= ᵞ ; ; /ᵞ (5.4)

= ᵞ ; /ᵞ ; /ᵞ (5.5)

Kuormien vaikutusten suunnitteluarvo Ed lasketaan käyttäen yhtälöä 5.6, jolloin osavar-
muusluku kohdistetaan kuormiin (Frep), tai käyttäen yhtälöä 5.7, jolloin osavarmuusluku
kohdistetaan kuormien vaikutuksiin (E) (SFS-EN 1997-1, 2014; Gulvanessian, 2005):

= ᵞ ;
ᵞ

; (5.6)

= ᵞ ;
ᵞ

; (5.7)

Mitoitustavassa 1 tarkastellaan erikseen maaperän ja rakenteen murtuminen käyttäen
kahta eri osavarmuuskertoimien yhdistelmää: kombinaatioita 1 ja 2. Osavarmuuskertoi-
met kohdistetaan lähtöarvoihin, kuten kuormien edustaviin arvoihin tai maan lujuusomi-
naisuuksiin käyttäen yhtälöä 5.3. Mikäli osavarmuuskertoimien kohdistaminen kuormiin
johtaa fyysisesti mahdottomaan tilanteeseen, kohdistetaan osavarmuus kuormien vaiku-
tuksiin käyttäen yhtälöä 5.7. Ankkureiden ja paalujen mitoituksessa osavarmuuskertoi-
met kohdistetaan maan lujuusominaisuuksien sijasta mitattuun tai laskettuun kestävyy-
teen käyttäen yhtälöä 5.4. Kombinaatiossa 1 osavarmuuskertoimet kohdistetaan kuormiin
tai niiden vaikutuksiin ja maan lujuusominaisuuksissa käytetään ominaisarvoja. Kombi-
naatiossa 2 osavarmuuskertoimet kohdistetaan maan lujuusominaisuuksiin ja muuttuvaan
kuormaan. Pysyvissä kuormissa käytetään ominaisarvoja. (Gulvanessian, 2005), (SFS-
EN 1997-1, 2014).
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Kuva 25. Mitoitustavan 1 osavarmuuskertoimien periaatekuva anturaperustuksen kantavuustarkas-
telussa. Osavarmuuskertoimet ovat Eurokoodissa EN 1997-1 suositeltuja arvoja. (a) Kombinaatio 1.
(b) Kombinaatio 2. (Gulvanessian, 2005).

Mitoitustapa 2 sisältää kaksi eri versiota, mitoitustavat DA2 ja DA2*. Molemmissa mi-
toitustavoissa osavarmuuskertoimet kohdistetaan maan lujuusominaisuuksiin. Mitoitus-
tavassa DA2 osavarmuuskertoimet kohdistetaan kuorman ominaisarvoihin, kun taas mi-
toitustavassa DA2* osavarmuuskertoimet kohdistetaan kuormien vaikutusten arvoihin.
Mitoitustavassa DA2 koko laskelma tehdään siis mitoitusarvoilla ja mitoitustavassa
DA2* laskelmat tehdään ominaisarvoilla ja osavarmuuslukuja käytetään laskennan lo-
puksi murtorajatilaehtoja tarkistettaessa. (Gulvanessian, 2005).

Kuva 26. Mitoitustavan 2 osavarmuuskertoimien asettamisen periaatekuva anturaperustuksen kan-
tavuustarkastelussa. (a) DA2, (b) DA2*. Osavarmuuskertoimet ovat Eurokoodissa EN1997-1 suosi-
teltuja arvoja. (Gulvanessian, 2005).
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Mitoitustavassa 3 osavarmuusluvut kohdistetaan maan lujuusominaisuuksille ja joko
kuormille, tai kuormien vaikutuksille. Rakenteeseen kohdistuviin kuormiin tai kuorman
vaikutuksiin käytetään eri osavarmuuskertoimien sarjaa kuin maaperään kohdistuviin
kuormiin tai kuorman vaikutuksiin. (Gulvanessian, 2005).

Kuva 27. Osavarmuuskertoimien kohdentaminen mitoitustavassa 3 anturaperustuksen kantavuus-
tarkastelussa. Osavarmuuskertoimet ovat Eurokoodissa EN 1997-1 suositeltuja arvoja.
(Gulvanessian, 2005).

Kansallinen ohjeistus
Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriön (2015) julkaisemassa kansallisessa liitteessä
määrätään käytettäväksi mitoitustapaa 2 perustusten, ankkureiden sekä tukirakenteiden
tarkasteluissa ja mitoitustapaa 3 luiska- ja kokonaisstabiliteettitarkasteluissa. Infraraken-
teissa suositellaan valittavaksi mitoitustavan 2 vaihtoehtoisista menettelyistä mitoitustapa
DA2*. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2015, pp. 2-3). Ruotsissa käytetään mitoitusta-
paa 3 kaikessa muussa paitsi paalujen geoteknisessä mitoituksessa, jossa käytetään mi-
toitustapaa 2. (Boverket, 2019, p. 144). Tanskassa käytetään mitoitustapaa 3 (DS/EN
1997-1 DK NA:2015, 2015, pp. 17-18). Norjassa käytetään mitoitustapaa 3 kaikessa
muussa paitsi paalujen mitoituksessa, jossa käytetään mitoitustapaa 2 (Statens vegvesen,
2014, p. 13).

5.1.3 Esijännitettyjen ankkureiden käyttötilanteet
Suomessa väylähankkeita koskevassa Eurokoodin soveltamisohjeessa NCCI 7
(Liikennevirasto, 2017) on asetettu ehtoja sille, milloin on käytettävä esijännitettyjä ank-
kureita tartuntaterästen tai passiiviankkureiden sijasta. Kun ankkurointia käytetään kaa-
tumista vastaan, voidaan siltojen tai yli 2,5 m korkeiden tukimuurien tapauksessa ankku-
rointiin käyttää tartuntateräksiä tai esijännittämättömiä ankkureita, jos peruslaatan ala-
pinta on kauttaaltaan puristettu kuormitusyhdistelmällä KRT(pysyvä). Muussa tapauk-
sessa tulee käyttää esijännitettyjä ankkureita. Alle 2,5 m korkeiden tukimuurien peruslaa-
tan ankkurointiin voidaan käyttää jännittämättömiä ankkureita tai tartuntateräksiä.
(Liikennevirasto, 2017, p. 44).
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Taulukko 5. Ankkurointimenetelmien käyttötilanteet NCCI7 mukaan.

Kun ankkurointia käytetään sillan kallionvaraisen peruslaatan liukumisvarmuuden kas-
vattamiseen, NCCI7:n mukaan tartuntateräksiä voidaan käyttää, mikäli peruslaatta ei
liu’u ilman tartuntateräksiä käyttörajatilassa ominaisyhdistelmällä (KRT 1a…11a). Mui-
den rakenteiden, kuin siltojen osalta tartuntaterästen käytölle ei ole asetettu edellä mai-
nittua rajoitusta. (Liikennevirasto, 2017, s. 45.). Pysyvissä siltarakenteissa on myös
rajoitettu vetopaalujen ja tartuntaterästen käyttöä siten, että jos paaluun kohdistuu vetoa
käyttörajatilan pysyvällä yhdistelmällä, on vetokuormat otettava kokonaan esijännitetyllä
ankkurilla. Muissa taitorakenteissa kuin silloissa, voidaan käyttää vetopaaluja ilman
esijännitettyjä kallioankkureita kaikissa rajatiloissa. (Liikennevirasto, 2017).

5.2 Kallioankkurin mitoitus

5.2.1 Murtumismekanismit ja mitoitustilanteet
Ankkurointia koskevat murtorajatilat ovat tyypillisesti EQU, STR/GEO ja/tai UPL sekä
onnettomuusrajatila. Ankkuriin kohdistuva kuorma, ankkurivoima (P), perustuu raken-
teen mitoitukseen edellä mainituissa rajatiloissa. Ankkuri mitoitetaan kestämään ankku-
rivoiman suunnitteluarvo Pd. Tässä työssä ei käsitellä laajemmin koko rakennetta koske-
vaa mitoitusta, vaan pelkästään ankkurin murtumismekanismeja.

Pysyvät siltarakenteet
Rajatila Esijännitetty ankkuri Jännittämätön ankkuri Tartuntateräs Vetopaalu

Peruslaatan kaatuminen Aina mahdollinen.

Mahdollinen, jos peruslaatan
alapinta on kauttaaltaan puristettu

KRT(pysyvä). Käyttörajatilan
ominaisyhdistelmällä

(KRT1a…11a) ankkurin jännitys
saa olla enintään 50% teräksen

myötörajasta (0.2-rajasta).

Mahdollinen, jos peruslaatan alapinta
kauttaaltaan puristettu KRT(pysyvä).
Käyttörajatilan ominaisyhdistelmällä

ankkurin jännitys saa olla enintään 50%
teräksen myötörajasta (0.2-rajasta).
Mahdollinen korroosio tulee ottaa

huomioon myötökuormassa.

Mahdollinen, jos
käyttörajatilan pysyvällä
yhdistelmällä KRT
(pysyvä) ei ole vetoa.
Muussa tapauksessa
käytettävä paalussa
esijännitettyä ankkuria.

Kallionvaraisen peruslaatan liukuminen

Mahdollinen.
Esijännityksellä pitää saada
normaalivoima niin suureksi,
että liukumiskestävyys tulee

riittäväksi kaikissa
rajatiloissa. Ei ole määritelty
sallitaanko kallioankkurille

leikkausjännitystä.

Ei ole määritelty sallitaanko
kallioankkurille leikkausjännitystä.

Mahdollinen, kun liukumisvarmuus on
riittävä käyttörajatilan

ominaisyhdistelmissä (KRT 1a…11a)
ilman tartuntateräksiä

-

Paalun ankkurointi vetokuormille

Paalun kärjen kontaktipinta
tulee olla puristettu

käyttörajatilan
ominaisyhdistelmällä (KRT

1a…11a)

Paalun kärjen kontaktipinta tulee
olla puristettu käyttörajatilan
pysyvällä yhdistelmällä (KRT

1a…11a)

Paalun kärjen kontaktipinta tulee olla
puristettu käyttörajatilan pysyvällä

yhdistelmällä (KRT 1a…11a)
-

Kaivinpaalu (jos alapäässä momenttia)

Paalun kärjen kontaktipinta
tulee olla puristettu

käyttörajatilan
ominaisyhdistelmällä (KRT

1a…11a)

Paalun kärjen kontaktipinta tulee
olla puristettu käyttörajatilan
pysyvällä yhdistelmällä (KRT

1a…11a)

Paalun kärjen kontaktipinta tulee olla
puristettu käyttörajatilan pysyvällä

yhdistelmällä (KRT 1a…11a)
-

Muut taitorakenteet kuin pysyvät sillat:
Vastaavasti, kuin taulukossa. Poikkeuksena on se, että vetopaaluja saa käyttää kaikissa kuormitus/rajatiloissa.
Tukimuuri, jonka korkeus < 2,5 m:
Peruslaatan kaatumista vastaan voidaan käyttää esijännittämättömiä ankkureita ja tartuntateräksiä.

Ankkurointimenetelmä
Ankkurointimenetelmien käyttötilanteet NCCI7 mukaan
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Kuva 28. Ankkurirakenne nosteen aiheuttamaa voimaa vastaan. (SFS-EN 1997-1, 2014).

Rajatilassa EQU on kyseessä yleensä kallionvaraisen rakenteen kaatumistarkastelu. Ra-
jatilaa STR/GEO käytetään perustusten kantokyvyn, tukirakenteiden sekä kokonaisstabi-
liteetin tarkasteluissa. Edellä mainituissa ankkurin tukemaa rakennetta koskevissa rajati-
loissa suurinta sallittua ankkurivoimaa käsitellään kestävyytenä. Varsinainen ankkurin
mitoitus tehdään rajatilassa STR/GEO tarkastaen seuraavat murtumismekanismit
(Liikennevirasto, 2017):

· ankkurijänteen ja ankkurin pään murtuminen
· ankkuroitavan rakenteen murtuminen
· ankkurijänteen ja injektointilaastin liitoksen murtuminen
· injektointilaastin ja maan tai kallion välisen liitoksen murtuminen
· kallion murtuminen
· tuetun rakenteen ja maa- tai kalliopohjan kokonaisvakavuuden menetys
· liialliset siirtymät
· ankkurien yhteisvaikutus ankkuriryhmien osalta.

Ankkuroitujen tukirakenteiden murtorajatiloista on esimerkkejä kuvissaKuva 28 jaKuva
29. Kuva 30 on ankkurin murtumista koskevat murtorajatilat, joiden mitoitusta tässä
työssä käsitellään.

Kuva 29. Ankkuroidun tukirakenteen murtorajatiloja. a) Ankkurin tartunnan pettäminen. b) Ank-
kurin tartuntapituus ei ulotu liukupinnan ulkopuolelle, josta seuraa kokonaisstabiliteetin menetys.
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c) Ankkurilaatan mobilisoiman maamassan paino on pienempi kuin ankkurivoima. (SFS-EN 1997-
1, 2014).

Kuva 30. Kallioankkurin murtumismekanismeja. Muokattu lähteestä (Aydan, 2018).

Mitoituksen perusteella valittavia suureita kallioankkureille ovat yleensä (Aydan, 2018):
· porareiän ja ankkurin halkaisijat
· ankkureiden etäisyys toisistaan ja sijoittelu
· ankkurin vapaa pituus ja tartuntapituus.

Lisäksi rakenteen ja ankkurin mitoitukseen perustuen suunnitelmissa esitetään ankkurin
hyväksyntäkokeessa käytettävä koevetovoima ja esijännitetyille ankkureille esijännitys-
voima.

5.2.2 Eurokoodin mukainen mitoitusmenettely murtorajatilassa
Ankkureiden suunnittelua käsitellään Eurokoodin EN 1997-1 luvussa 8 sekä ankkureita
koskevassa standardissa EN 1537. Eurokoodin EN 1997-1 mukaan ankkurin mitoitus ja
rakenne tulee varmistaa tutkimus- tai soveltuvuuskokeilla. Eurokoodissa 1997-1 ei oteta
tarkemmin kantaa ankkurin laskennallisiin mitoitusmenetelmiin. Ankkurin geotekninen
murto- ja käyttörajatilakestävyys osoitetaan kaavalla (SFS-EN 1997-1, 2014):

; ≤ ; (5.8)

missä,
;  on ankkurin geoteknisen murtorajatilakestävyyden mitoitusarvo
; = max ( ; ; ; ) (5.9)

missä,

FULS;d on ankkurivoiman suunnitteluarvo murtorajatilassa
FServ;d on ankkurivoiman suunnitteluarvo käyttörajatilassa

ja edelleen:

; = × ; (5.10)

missä,

YServ on osavarmuusluku
FServ;k on ankkurivoiman ominaisarvo käyttörajatilassa
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Kansallisessa liitteessä voidaan valita, käytetäänkö yllä mainitun yhtälön mukaisesti yh-
distettyä menetelmää murto- ja käyttörajatilamitoitukseen vai edellytetäänkö erillistä
käyttörajatilan arviointia. Mikäli edellytetään erillistä käyttörajatilan arviointia, käytetään
kaavaa:

; ≤ ; (5.11)

missä,

Fserv;k on ankkurivoiman ominaisarvo käyttörajatilassa
RsLS;d on ankkurin geoteknisen käyttörajatilakestävyyden mitoitusarvo. (SFS-EN 1997-1,
2014).

Ankkureiden geoteknisen kestävyyden määritys
Ankkureiden murtorajatilamitoituksessa määritetään erikseen rakenteellinen ja geotekni-
nen kestävyys. Rakenteellinen murtorajatilakestävyys tarkoittaa ankkurin osien kestä-
vyyttä, esimerkiksi jänteen vetolujuutta. Ankkurin geotekninen murtorajatilakestävyys
tarkoittaa muun muassa juotos-kallio/maa rajapinnan kestävyyttä tai yleisemmin ankku-
rin ulosvetovastusta (SFS-EN ISO 22477-5, 2018). Standardin SFS-EN 1997-1 (2014)
mukaan ankkureiden mitoitus ja rakenne tulee olla varmistettu ankkureiden koevetoa kos-
kevan standardin EN ISO 22477-5 mukaisten tutkimus- tai soveltuvuuskokeiden tai ver-
tailukelpoisen kokemuksen perusteella. Lisäksi jokaiselle rakenteessa toimivalle ankku-
rille on tehtävä hyväksyntäkoe (SFS-EN 1537, 2013).

Ankkurin geotekninen kestävyys murtorajatilassa selvitetään mitoitusta varten joko kent-
täkokeilla soveltuvuus- ja tutkimuskokeiden avulla tai vertailukelpoisen aikaisemman ko-
kemuksen perusteella. Hyväksyntäkokeet tehdään, jotta voidaan osoittaa ja dokumen-
toida, että mitoitusarvo on suunnitelmien mukainen jokaisella rakenteeseen jäävällä ank-
kurilla. Ankkureiden kuormituskokeista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 6.2. Soveltu-
vuus- ja tutkimuskokeiden perusteella tai kokemukseen perustuvalla tiedolla ankkurin-
tyypin geoteknisestä kestävyydestä voidaan tehdä ankkurin geotekninen mitoitus.

Ankkureiden rakenteellisen kestävyyden määritys
Ankkurin rakenteellinen kestävyys murtorajatilassa määritetään betoni- ja teräsrakenteita
koskevien Eurokoodien SFS-EN 1992 ja SFS-EN 1993 mukaisesti soveltuvin osin. Ank-
kurijärjestelmien teräsosien ja jänteen kestävyys ilmoitetaan yleensä valmistajien toi-
mesta. Ankkureiden valmistajien ohjeissa kerrotaan ankkurityypeittäin Työssä ei käsitellä
tarkemmin kallioankkureiden teräsosien mitoitusta. Ankkureiden vetokokeissa myös ra-
kenteellinen kestävyys tulee todennetuksi.

5.2.3 Eurokoodin mukainen mitoitusmenettely käyttörajatilassa
Ankkurin käyttörajatilamitoitus tehdään joko yhdistettynä menetelmänä murtorajatilami-
toituksen kanssa tai erillisenä tarkasteluna. Tämä valinta jätetään Eurokoodissa SFS-EN
1997-1 päätettäväksi kansallisessa liitteessä. Mikäli käyttörajatilamitoitus tehdään yhdis-
tettynä menetelmänä murtorajatilamitoituksen kanssa, kohdistetaan käyttörajatilassa val-
litsevaan ankkurivoiman ominaisarvoon osavarmuusluku (Yserv). Kestävyytenä käytetään
yhdistetyssä menetelmässä ankkurin murtorajatilakestävyyttä. Eurokoodin SFS-EN
1997-1 (2014) taulukossa A.18 on esitetty suositeltu arvo normaalisti vallitseville ja tila-
päisille mitoitustilanteille murtorajatilassa kuorman ja kuorman vaikutusten osavarmuus-
luvuille. (SFS-EN 1997-1, 2014).
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Taulukko 6. Eurokoodissa SEN 1997-1 suositeltu osavarmuusluku käyttörajatilan osavarmuusker-
toimeksi. (SFS-EN 1997-1, 2014).

Geotekninen kestävyys käyttörajatilassa
Mikäli ankkurin käyttörajatilamitoitus tehdään erillisenä tarkasteluna kaavaa 4.x. käyt-
täen, täytyy ankkurille määrittää erikseen geoteknisen kestävyyden mitoitusarvo RSLS;d
käyttörajatilassa. Käyttörajatilan geoteknisen kestävyyden mitoitusarvo määritetään mi-
tatun geoteknisen käyttörajatilakestävyyden (RSLS;m) perusteella. Mitattu geotekninen
käyttörajatilakestävyys määritetään ankkureiden koevetoa koskevan standardin EN ISO
24777-5 (2018) mukaisesti tehtyjen tutkimus- ja/tai soveltuvuuskokeiden kautta.

Esijännitysvoima
Liikenneviraston (2017, p. 44) Eurokoodin soveltamisohjeen mukaan esijännitettyjä ank-
kureita käytettäessä perustusten tasapainon saavuttamiseksi kontaktipinnan tulee olla pu-
ristettu käyttörajatilan ominaisyhdistelmällä. Tukirakenteiden ankkuroinneissa esijänni-
tysvoimaa valittaessa tulee ottaa huomioon, että esijännitysvoimalla on suuri vaikutus ra-
kenteeseen kohdistuviin rasituksiin. Esijännitysvoima täytyy olla myös sellainen, että
siirtymät tukirakenteen läheisyydessä pysyvät sallituissa rajoissa. Ankkurijänteen valmis-
tajien ohjeet esijännitysvoimasta on myös otettava huomioon, sillä ankkureiden lukitus
saattaa vaatia toimiakseen tietyn suuruisen esijännityksen. (Liikennevirasto, 2017, p. 73).

5.2.4 Tartuntapituuden mitoitus leikkauskestävyyden perusteella
Kuormien mitoitusarvot
Ankkurin mitoituksessa käytetään kuormien vaikutusten mitoitusarvoa, joka määräytyy
tuettavaan rakenteeseen käyttötilassa kohdistuvien suurimpien kuormien perusteella.
(Liikennevirasto, 2017, p. 68).

Kalliojuotoksen tartunta
Kalliojuotoksen tarvittava pituus riippuu kallion ja injektointilaastin välisestä tartuntalu-
juudesta, ankkurin koevetovoimasta sekä porareiän halkaisijasta. Kalliojuotoksen pituus
L lasketaan kaavalla:

= /( × × ) (5.12)

missä,
Pd on ankkurin koevetovoima [kN]
τd on injektointilaastin ja kallion välinen tartuntalujuus [kN/m2]
d on porareiän halkaisija [m] (RIL 263-2014, 2014).

Kaivanto-ohjeen (RIL 263-2014, 2014) mukaan juotospituuden tulisi kuitenkin olla aina
vähintään 3 m, mikäli kallion rakoiluominaisuuksia ei ole luotettavasti selvitetty. Tartun-
talujuus voidaan selvittää joko soveltuvuus- ja tutkimuskokeilla tai käyttää aikaisempaan
vertailukelpoiseen kokemukseen perustuvaa arvoa. Kaivanto-ohjeessa (RIL 263-2014,
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2014) esitetään, että injektointilaastin ja porareiän seinämän välisen mitoituslujuuden
arvo saisi olla korkeintaan 1 MPa lujaan kallioon ja 0,5 MPa hiekkakiveen, mikäli tätä
suurempaa arvoa ei osoiteta soveltuvuus- tai tutkimuskokeilla.

Norjalaisessa julkaisussa (Statens vegvesen, 2014, p. 323) on esitetty tyypillisiä arvoja
sementti-injektoinnin ja kallion väliselle tartuntalujuudelle eri kivilajeille. Taulukossa
esitetyt arvot ovat ominaisarvoja ja julkaisun mukaan lujuudelle käytetään osavarmuus-
lukua γM = 1,25. (Statens vegvesen, 2014).

Taulukko 7. Tyypillisiä arvoja eri kivilajien tilavuuspainolle, puristuslujuudelle ja tartuntalujuu-
delle sementin kanssa. (Statens vegvesen, 2014).

Kivilaji Tilavuuspaino
kN/m3

Puristuslujuus MPa Tartuntalujuus
MPa

Graniitti n. 25-28 90-170 2,0
Gabbro n. 27-31 18-250 2,5
Gneissi n. 25-28 90-130 1,5
Kvartsiitti n. 21-25 150-170 2,5
Hiekkakivi n. 20-26 100-140 1,2
Kalkkikivi n. 25-28 70-100 2,0
Liuskekivi n. 20-27 25-60 0,5

5.2.5 Tartuntapituuden mitoitus kallion stabiliteetin perusteella
Kalliokartion paino
Kaivanto-ohjeen (RIL 263-2014, 2014) mukaan kallioankkurin geoteknisessä kestävyy-
dessä on otettava huomioon sekä juotoksen pettäminen, että kalliosta irtoavan kallion
paino. Ohjeen mukaan voidaan olettaa, että kalliosta voi irrota kartion muotoinen kappale,
jonka kärkikulma on 60 °. Kartion oletetaan lähtevän 1/3 etäisyydeltä juotospituuden kär-
jestä, jolloin kalliokartion laskennallinen pituus L’ on:

= − /3 (5.13)

missä,
L on ankkurin juotospituus. (RIL 263-2014, 2014).

Ankkurointipituus Lmin lasketaan Paalutusohjeen (RIL 254-1-2016, 2016) mukaan kaa-
valla:

= × ;
× ×

(5.14)

missä,
Ft;d on vetokuorman mitoitusarvo
γ on kallion tilavuuspaino (pohjavedenpinnan alla tehokas tilavuuspaino)
φ on kalliokartion kärkikulman puolikas, 45° homogeenisessa kalliossa ja 30° rikkonai-
sessa kalliossa.
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Kuva 31. Paalun ankkurointipituuden määrittäminen kalliokartion painon perusteella. (RIL 254-1-
2016, 2016).

Paalutusohjeen mukaan paalujen ankkurointipituuden laskennassa kalliokartion kärki ir-
toaa samalta syvyydeltä kuin paalun kärki. Kaivanto-ohjeen mukaan mitoitettaessa taas
kalliokartion kärjen katsotaan irtoavan juotospituuden kolmasosan suuruiselta etäisyy-
deltä ankkurin porareiän pohjalta. Molempien mitoitusohjeiden mukaan nosteen vaikutus
kalliokartion painoon on otettava huomioon käyttämällä tehokasta tilavuuspainoa kalli-
olle pohjavedenpinnan alapuolella.

Kaivanto-ohjeen (RIL 263-2014, 2014, p. 105) ja Paalutusohjeen (RIL 254-1-2016, 2016)
ohjeistus kalliokartion painon tarkistuksessa käytettävässä kalliokartion kärkikulman ar-
vosta on erilainen. Kaivanto-ohjeessa kärkikulman arvoksi annetaan 60° kun taas Paalu-
tusohjeessa ohjeistetaan, että kärkikulma on 60° rikkonaisessa kalliossa, mutta arvoa 90°
voidaan käyttää homogeenisessa kalliossa. NCCI7:n mukaan kalliokartion kärkikulmana
voidaan käyttää arvoa 90° kallioankkureissa ja tartuntateräksissä. (Liikennevirasto,
2017).

Paalutusohjeen 2016 mukaan kalliokartion painon laskennassa tulisi käyttää kallion teho-
kasta tilavuuspainoa, mikäli kartio on pohjavedenpinnan alapuolella (RIL 254-1-2016,
2016, p. 86). Myös Kaivanto-ohjeen (RIL 263-2014, 2014) mukaan pohjavedenpinnan
alapuolella tulee käyttää tehokasta tilavuuspainoa kalliolle. Erään haastatellun suunnitte-
lijan mukaan nostetta ei kuitenkaan kaikissa tulkinnoissa huomioida, millä on huomattava
vaikutus tartuntapituuteen. Haastatteluissa nousi esille myös ehdotus siitä, voitaisiinko
kallion leikkauslujuutta hyödyntää joissakin tapauksissa kalliokartion mitoituksessa.

Ankkureiden yhteisvaikutus
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Lähellä toisiaan sijaitsevat ankkurit voivat vaikuttaa keskenään osittain samaan maa- tai
kalliomassaan. Tarkistettaessa kalliokartion ulosvetokestävyyttä on tämä otettava huomi-
oon vähentämällä kartioiden tilavuutta. (RIL 263-2014, 2014). Norjalaisessa julkaisussa
(Statens vegvesen, 2014, p. 326) annetulla kaavalla (5.5) voidaan laskea riittävä tartunta-
pituuden pituus, kun vierekkäin on useampia ankkureita rivissä. Oletuksena on, että ank-
kurit irrottavat kalliosta kappaleen, jonka sivujen pinnat ovat suorakulmioita päädyt kar-
tiomaisia (Statens vegvesen, 2014, p. 326).

Kuva 32. Oletettu irtoavan kalliokappaleen geometria, kun useampia ankkureita on rivissä. (Statens
vegvesen, 2014).

=  
( )∙ ± ( ) ∙ ∙  ∙

∙ ∙

∙
(5.15)

missä,
D on ankkureiden välinen etäisyys mitattuna kallionpintaa pitkin
Pp on ankkurivoima yhtä ankkuria kohden
η on ankkureiden lukumäärä (Statens vegvesen, 2014).

5.2.6 Jännityshäviöt
Esijännitetyissä maa- ja kallioankkureiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon ankkuri-
voiman pieneneminen rakenteen käyttöiän aikana. Esijännitysvoiman on oltava riittävä,
että kaikkien jännityshäviöiden jälkeenkin ankkurissa vaikuttaa riittävä voima. Jännitys-
häviöiden määrittämistä käsitellään teräsbetonirakenteita koskevassa Eurokoodissa SFS-
EN 1992. Jännityshäviöt jaetaan välittömästi jännittämisen jälkeen syntyviin alkuhäviöi-
hin sekä ajasta riippuviin häviöihin.

Alkuhäviöt
Välittömästi ankkurin jännittämisen jälkeen tapahtuvia häviöitä ovat kitkahäviöt, betonin
kimmoisesta muodonmuutoksesta johtuvat häviöt sekä ankkuroinnin liukumisesta johtu-
vat häviöt.
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Kitkahäviön arvioimiseen käytetään kaavaa:

∆ ( ) = (1 − ( )) (5.16)

missä,
 on ankkurijänteen suunnan muutosten summa radiaaneina etäisyydellä x (riippumatta

suunnasta tai merkistä)
 on jänneteräksen ja sen suojaputken välinen kitkakerroin

k on aaltoisuusluku
x on etäisyys ankkurin päästä (SFS-EN 1992-1-1, 2015).

Kallioankkurit asennetaan suoraan, joten  on tyypillisesti nolla. Häviöitä aiheutuu siis
jänteen tahattomista taipumista, joiden vaikutusta kuvataan aaltoisuusluvulla k. Aaltoi-
suusluvun arvot esitetään ankkurin eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä. Kitkaker-
toimen  arvo riippuu jännetyypistä vaihtelee Eurokoodissa SFS-EN 1992 esitetyissä ar-
voissa välillä 0,10…0,65. (SFS-EN 1992-1-1, 2015).

Relaksaation aiheuttama häviö
Relaksaation aiheuttama häviö saadaan jänteen valmistajan koetodistuksista tai se voi-
daan määrittää prosenttiosuutena jännittämishetkellä vallitsevasta jännityksestä kaavojen
5.17, 5.18 tai 5.19 mukaisesti. Ankkurijänteet jaetaan kolmeen eri relaksaatioluokkaan,
jotka ovat

· luokka 1: lanka tai punos – tavanomainen relaksaatio
· luokka 2: lanka tai punos – pieni relaksaatio
· luokka 3: kuumavalssatut ja muokatut tangot (SFS-EN 1992-1-1, 2015).

Luokan 1 jänteiden relaksaatio lasketaan kaavalla (5.17), luokan 2 relaksaatio kaavalla
(5.18) ja vastaavasti luokan 3 relaksaatio kaavalla (5.19):

∆ = 5,39 ,
, ( )

10 (5.17)

∆ = 0,66 ,
, ( )

10 (5.18)

∆ = 1,98
, ( )

10 (5.19)

kaavoissa,
∆  on jännityksen relaksaatiohäviöiden itseisarvo
∆  on tartuntajänteille jännittämishetkellä vallitsevan jännityksen itseisarvo ja tartunta-
jänteille suurin jänteeseen laukaistu vetojännitys vähennettynä jännittämisen aikaisilla
välittömillä häviöillä
t on jännittämisen jälkeinen aika tunteina

 = ∆ / , missä  on jänneteräksen vetolujuuden ominaisarvo
 on relaksaatiohäviön arvo (%) 1000 tuntia jännittämisen jälkeen ja lämpötilan ol-

lessa keskimäärin 20 °C.
(SFS-EN 1992-1-1, 2015).
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5.3 Muut ankkurointiin käytettävät rakenneosat

5.3.1 Tartuntateräkset
Perustusten ja tukimuurien kalliotartunnoissa käytettävien tartuntaterästen tartuntapituu-
den mitoitus perustuu kallioankkureiden mitoitukseen käytettäviin periaatteisiin. Euro-
koodissa eikä kansallisessa ohjeistuksessa Suomessa ole erillistä ohjeistusta tartuntate-
rästen tartuntapituuden mitoitukseen.

Norjalaisessa lähteessä (Teknologiavdelingen, 2004) kallionvaraisen tukimuurin tartun-
tateräksien porauspituuden mitoitus etenee seuraavasti:

1. Lasketaan riittävä pituus L, jolla tartuntalujuus injektointi-kallio- ja teräs-injek-
tointisidoksissa on suurempi kuin tartuntateräkseen kohdistuva mitoituskuorma.

2. Määritetään pituus D, siten että kalliosta valmiita halkeamia pitkin irtoava kappa-
leen paino on suurempi kuin tartuntateräkseen kohdistuva mitoituskuorma. Kal-
lion leikkauslujuutta ei huomioida tarkastelussa.

Yllä olevan maan paino voidaan ottaa huomioon edullisena kuormana irtoavan kalliokap-
paleen paino tarkistuksessa kuvan 32 mukaisesti. Kalliokartion kärjen oletetaan lähtevän
pituuden L puolivälistä. Kalliokartion kärkikulmalle v käytetään rikkonaisessa tai hei-
kossa kalliossa arvoa 30° ja hyvälaatuisessa kalliossa arvoa 45°. Porareiän syvyys on suu-
rempi seuraavista:

ä =  max ( + ) (5.19)
(Teknologiavdelingen, 2004).

Kuva 33. Tukimuurin tartuntateräksen mobilisoiman kalliomassan määrittäminen ja tarvittava po-
raussyvyys lähteen (Teknologiavdelingen, 2004) mukaan.
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5.3.2 Tukiseinän juuritapit
Tukiseinien juuritappien mitoitusta käsitellään Kaivanto-ohjeessa (RIL 263-2014, 2014)
sekä RIL:n julkaisussa Teräsrakenteisten tukiseinien rakenteellinen mitoitus (RIL 271-
2019, 2019). Juuritapin rakenteellinen mitoitus tehdään jälkimmäisen ohjeen mukaan.
Juuritapit voivat toimia joko taivutettuina rakenteina tai molemmista päistään kiinnitet-
tyinä rakenteina. Taivutettuna rakenteena toimiva juuripultti on juotettu kallioon kiinni ja
tukiseinä nojaa siihen vapaasti. Molemmista päistään kiinnitettynä rakenteena toimiva
juuripultti on kiinnitetty myös ponttiseinään joko suoraan hitsaamalla tai ponttiseinään
hitsatun suojaputken läpi. Pultin on oltava suojaputkessa vähintään 1 m matkalla. (RIL
263-2014, 2014).

Kuva 34. Havainnekuva pulttiseinän juuritapista, -palkista ja kallion sekä ponttiseinän ja kallion-
pinnan välisestä raosta. (RIL 271-2019, 2019).

Rakenteellinen mitoitus
Juuritapille voidaan laskea erikseen sekä elastinen, että plastinen kestävyys.

, = ×
∆×

(5.20)

missä,
Wel on juuritapin elastinen taivutusvastus
fy on juuritapin teräksen myötöraja
Δ on tukiseinän ja kallionpinnan välinen rako
γM0 on teräksen osavarmuusluku

Vastaavasti molemmista päistään jäykästi kiinnitetyn juuritapin elastinen leikkausvoima-
kapasiteetti lasketaan kaavalla (RIL 271-2019, 2019, p. 41):

, = 2 × ×
∆×

(5.21)

Juuritapin plastinen leikkauskestävyys voidaan laskea Von Misés –myötöehdon ja yhtä-
löiden 4.x ja 4.x avulla tukiseinän ja kallionpinnan välisen raon funktiona.
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Kuva 35. Juuritapin plastinen leikkausvoima- ja taivutusmomenttikapasiteetti. (RIL 271-2019, 2019,
p. 42).

Juotospituuden mitoitus
Kaivanto-ohjeen mukaan molemmista päistään kiinnitetyn pultin mitoituksessa oletetaan,
että juuritapille laskettu tukivoima voi kokonaisuudessaan siirtyä tapille vetorasitukseksi.
Kalliojuotoksen pituus mitoitetaan kuten kallioankkurinkin juotospituus. Kaivanto-oh-
jeessa ei oteta kantaa taivutettuna rakenteena toimivan juuripultin kalliojuotoksen pituu-
den mitoittamiseen. (RIL 263-2014, 2014). RIL:n julkaisussa (RIL 271-2019, 2019, p.
40) asetetaan vaatimus, että juuritappi tulee porata aina vähintään 1 m verran kallioon.

5.3.3 Vetopaalut
Väyläviraston Eurokoodin SFS-EN 1997 soveltamisohjeessa (Liikennevirasto, 2017) oh-
jeistetaan (Kuva 36), millä ehdoilla siltarakenteilla ja muilla taitorakenteilla voidaan käyt-
tää vedettyjä paaluja ja milloin ne on ankkuroitava kallioon. Pysyvissä siltarakenteissa ei
saa käyttää vetopaaluja, mikäli käyttörajatilan pysyvällä yhdistelmällä paaluun kohdistuu
vetoa. Tällöin paalun vetokuormat olisi otettava kokonaan esijännitetyllä ankkurilla.
Muissa taitorakenteissa kuin silloissa ei ole tällaista rajoitusta, mutta paalun kestävyys on
osoitettava staattisella tai dynaamisella koekuormituksella.

Mikäli paalun vetokapasiteetti murtorajatilassa ei riitä, on vaihtoehtoina ankkuroida paalu
kallioon, suunnitella paalukko uudestaan siten, että vedettyjä paaluja ei esiinny. Paalukko
voidaan myös laskea uudelleen siten, että rakennemallista poistetaan paalut, joiden veto-
kapasiteetti ylittyy ja ne korvataan voimalla, jonka suuruus vastaa vetokestävyyttä sekä
paalun omaa painoa. Näin tarkistetaan, riittääkö puristuspaalujen kapasiteetti vai tarvit-
seeko paalukko suunnitella uudelleen. Työstä on rajattu vetopaalujen mitoitus pois aiheen
laajuuden vuoksi.
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Kuva 36. Liikenneviraston ohjeistus vetopaalujen tarkasteluun siltarakenteissa. (Liikennevirasto,
2017).

5.4 Pitkäaikaiskestävyys

5.4.1 Ympäristön aggressiivisuus
Maaperän ja ympäristön aggressiivisuutta arvioidaan kemiallisten ja fysikaalisten mitat-
tavien ominaisuuksien perusteella korroosiotutkimuksilla. Aggressiivisuudella tarkoite-
taan maaperän ja ympäristön kykyä aiheuttaa korroosiota teräksessä ja betonissa. Korroo-
siotutkimusten perusteella voidaan arvioida betoniin kohdistuvaa kemiallista rasitusta tai
teräksen seinämäpaksuuden menetyksen nopeutta. Tutkimusten perusteella valitaan be-
tonille rasitusluokka ja teräsrakenteelle korroosiovara.

Pysyvissä maa- ja kallioankkureissa käytetään kaksinkertaista korroosiosuojausta ja
suunnitteluohjeistuksen vaatimuksena on se, että korroosiota ei pääse tapahtumaan ank-
kurin jänteessä. Tartuntateräksissä, työnaikaisissa ankkureissa sekä esimerkiksi teräspaa-
luissa teräsosat voivat altistua korroosiota aiheuttaville olosuhteille ja tämä on otettava
suunnittelussa huomioon.
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Maaperän ja pohjaveden korroosiotutkimukset
Maaperän korroosiotutkimuksien avulla selvitetään maaperän aggressiivisuus ja voidaan
arvioida korroosion nopeutta. Korroosiotutkimuksiin kuuluu maalajien selvittäminen ja
niiden ominaisuuksien mittaaminen. Mitattavia ominaisuuksia ovat maaperän sähkönjoh-
tavuus tai ominaisvastus, vesipitoisuus, humuspitoisuus, pH arvo sekä sulfaatti- ja klori-
dipitoisuus. Väyläviraston Eurokoodin SFS-EN 1997 soveltamisohjeessa (2017, pp. 114-
115) esitetään tutkimusmenetelmät ja raja-arvot edellä mainituille maaperän ominaisuuk-
sille (Taulukko 9). Samaa taulukkoa käytetään myös Paalutusohjeessa (RIL 254-1-2016,
2016, p. 133). Raja-arvoista poikkeavat tulokset tarkoittavat, että maaperä tulkitaan kor-
roosion kannalta tavanomaisesta poikkeavaksi tai aggressiiviseksi. Taulukossa 8 on esi-
tetty NCCI7 mukaiset korroosiotutkimukset pohja- ja maavedelle sekä aggressiivisen ym-
päristön raja-arvot.

Taulukko 8. Pohja- ja maaveden korroosiotutkimusmenetelmiä ja aggressiivisen ympäristön raja-
arvot tavanomaisille olosuhteille. (Liikennevirasto, 2017).
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Taulukko 9. NCCI7:n mukaisen korroosiotutkimusohjelman sisältö ja raja-arvot, joiden perusteella
maapohja tulkitaan tavanomaisesta poikkeavaksi. (Liikennevirasto, 2017).

5.4.2 Maa- ja kallioankkureiden korroosiosuojaus
Eurokoodi 7 ja SFS-EN 1537
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Korroosiosuojauksen kannalta on oleellista, onko ankkuri pysyvä rakenne vai työnaikai-
nen rakenne. Työnaikaisen ankkurin korroosiosuojauksen tulee taata ankkurin kestävyys
vähintään kahden vuoden käyttöiälle, kun taas pysyvän ankkurin korroosiosuojaukselle
on asetettu kaksi vaihtoehtoista ratkaisua:

1. Yksinkertainen korroosiosuojauskerros, jonka eheys tulee todentaa testaamalla
jokainen ankkuri asennuspaikalla, ellei toisin ole määritelty.

2. Kaksi korroosiosuojauskerrosta, jotka toimivat siten, että jos yksi kerros vahin-
goittuu ankkurin asentamisen tai kuormittamisen aikana, toinen kerroksista pysyy
ehjänä.

Toisen korroosiosuojakerroksen ensisijainen tarkoitus on sisempää kerrosta vaurioitumi-
selta jänteen käsittelyn ja asentamisen aikana. (SFS-EN 1537, 2013).

Työnaikaisten ankkureiden osalta on huomioitava mahdollinen käyttöiän pidentyminen
tai aggressiivinen ympäristö korroosiosuojauksen mitoituksessa. Yleisesti kaikkiin ank-
kureihin on asetettu vaatimus vähintään 10 mm injektointisuojakerroksesta kiinnityspi-
tuudelle. Korroosiosuojakerrokseksi ei kuitenkaan hyväksytä työmaalla suoritettua injek-
tointia. Korroosiosuojauskerros voi olla muovinen tai metallinen suojaputki, pinnoite tai
tehdasolosuhteissa tehty injektointi. (SFS-EN 1537, 2013).

Kansallinen ohjeistus
Väyläviraston Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mukaan pysyvissä ankkureissa on
käytettävä kaksinkertaista korroosiosuojausta. Korroosiosuojauksen suunnittelu tehdään
standardin SFS-EN 1537 vaatimusten mukaisesti. (Liikennevirasto, 2017, p. 68).

5.4.3 Muiden ankkurointiin käytettävien rakenteiden korroosiosuo-
jaus

Tartuntateräkset
Tartuntateräkset ovat usein korroosion kannalta melko samankaltaisissa olosuhteissa kuin
kallioankkurin tartuntaosuus. Koska tartuntaterästä ei luokitella ankkuriksi, on se periaat-
teessa Eurokoodin SFS-EN 1997-1 terminologian mukaan injektoitu pienpaalu. Paalutus-
ohjeessa (RIL 254-1-2016, 2016, pp. 117-119) annetaan arvoja injektoitujen pienpaalujen
suojakerroksen laastin ominaisuuksille ja kerrospaksuuksille eri olosuhteissa (Taulukko
10). Näiden vaatimusten mukaisella injektoinnilla katsotaan saavutettavan suojaus teräk-
selle 100 vuoden käyttöiälle (RIL 254-1-2016, 2016).
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Taulukko 10. Paalutusohjeen (RIL 254-1-2016, 2016) vaatimukset pienpaalun laastiosuudelle.

InfraRYL:n mukaan tartuntateräksinä käytettävien kalliopulttien korroosiosuojauksena
on käytettävä kuumasinkitystä ja sementtilaastia. Erityisen vaativissa olosuhteissa olisi
käytettävä kaksoiskorroosiosuojausta tai kuumasinkitystä ja epoksimaalausta (Taulukko
11). InfraRYL:n vähimmäisvaatimus kallioreiän halkaisijalle on 1,5 kertaa teräksen hal-
kaisija. Näin laskettuna esimerkiksi 32 mm tartuntateräkselle porareiän paksuudeksi tulisi
48 mm, jolloin terästä ympäröivän injektointilaastin paksuus olisi 8 mm. Tämä on huo-
mattavasti vähemmän, kuin Paalutusohjeessa (RIL 254-1-2016, 2016) annettu vähim-
mäispaksuus 20 mm tavanomaisissa olosuhteissa 100 vuoden käyttöiälle.
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Taulukko 11. InfraRYL:n vaatimukset kalliopulttien korroosiosuojausta koskien. (InfraRYL, 2020).

Korroosiovaran huomioon ottaminen
Teräspaalujen korroosiovaran paksuuteen on annettu ohjearvoja Paalutusohjeessa (RIL
254-1-2016, 2016) ja Väyläviraston Eurokoodin soveltamisohjeessa NCCI7
(Liikennevirasto, 2017). Teräspaaluja koskevaa ohjeistusta soveltamalla voidaan arvioida
myös tartuntateräksessä tapahtuvaa rakennepaksuuden menetystä. Korroosion suuruus
riippuu ympäristön syövyttävyydestä ja suunnitellusta käyttöiästä. Taulukossa 12 on esi-
tetty suojaamattomien paalujen ja ponttiseinien seinämäpaksuuden menetys eri olosuh-
teissa.



65

Taulukko 12. Teräksen seinämäpaksuuden menetys maaperässä eri olosuhteissa. (Liikennevirasto,
2017).

Asiantuntijahaastattelut
Suunnittelijalta saadun vastauksen mukaan tartuntateräksissä tavanomainen korroo-
siosuojausratkaisu on kuumasinkitys juotoslaastin lisäksi. Epoksipinnoitettuja tartuntate-
räksiä käytetään erikoistapauksissa. Tartuntateräksien korroosiosuojausta koskevan suun-
nitteluohjauksen laatiminen nähtiin tarpeellisena. Suunnitteluohjeistuksessa voitaisiin
esimerkiksi ottaa kantaa kuumasinkityksen kerrospaksuuksiin.

Ankkureiden ja tartuntaterästen jännitystöitä tekevän urakoitsijan edustajan mukaan tar-
tuntateräksien injektoinneissa käytetään lähtökohtaisesti samanlaista injektointilaastia
kuin varsinaisissa kallioankkureissakin. Kyseinen urakoitsija ei käytä injektointilaas-
teissa kiintoainetta, eli laasti koostuu vedestä, sementistä ja lisäaineesta. Erään haastatel-
lun suunnittelijan mukaan lyhyillä tartuntateräksillä voitaisiin käyttää Väyläviraston jul-
kaisemissa Siltojen korjausohjeissa hyväksyttyjä juotoslaasteja erityisten injektointilaas-
tien sijasta.
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6 Kenttäkokeet ja monitorointi

6.1 Kallion vesimenekkikokeet

6.1.1 Yleistä
Onnistuneen injektoinnin edellytyksenä on riittävän tiivis kalliomassa, jotta injektointi-
aine ei karkaa kallion rakoihin. Kallion laatua voidaan selvittää etukäteen ennen ankkurin
tai tartuntateräksen asennusreiän porausta esimerkiksi porakonekairauksin, jotka ulottu-
vat tartuntapituuden vyöhykkeelle asti. Tällä ei kuitenkaan voida saavuttaa täyttä var-
muutta kallion vesitiiviydestä yksittäisen porareiän kohdalla. Maa- ja kallioankkureita
koskevan standardin SFS-EN 1537 (2013) mukaan porareiän valmistuttua tai ankkurin
injektoinnin aikana on varmistettava että tartuntapituus on injektoitu kokonaan. Tämä
voidaan tehdä esimerkiksi vesimenekkikokeella, paineenlaskukokeella tai paineinjektoin-
nilla. (SFS-EN 1537, 2013). Suomessa käytetään yleensä vesimenekkikokeita kallioon
juotettavien ankkureiden injektoitavuuden tutkimiseksi. Väyläviraston Eurokoodin SFS-
EN 1997 soveltamisohjeessa vaaditaan lähtökohtaisesti vesimenekkikokeita tehtäviksi
ankkureiden porareikiin.

Porareiän injektoitavuutta voidaan arvioida etukäteen vesimenekkikokeilla, joissa rei-
kään pumpataan vettä ja mitataan painetta sekä virtaamaa suhteessa aikaan. Standardi
SFS-EN ISO 22282-3 (2013) määrittelee vaatimukset vesimenekkikokeille ja niistä ra-
portoinnille. Lisäksi vesimenekkikokeissa on noudatettava geohydraulisten kokeiden
yleisiä sääntöjä koskevaa standardia SFS-EN ISO 22282-1. (SFS-EN ISO 22282-3,
2013).

6.1.2 Kalusto ja suoritus
Vesimenekkikoetta kutsutaan myös Lugeon-kokeeksi kokeen kehittäjän mukaan
(Suomen betoniyhdistys r.y., 2006). Vesimenekkikokeessa vettä pumpataan yksinkertai-
sella tulpalla tai kaksoistulpalla suljettuun porareiän koeosuuteen ja mitataan pumpatun
veden määrä. Kokeen tarkoituksena on määrittää paineen ja porareiän vedenottokyvyn
suhde. Porareiän koeosuus voi olla joko pohjaveden pinnantason alapuolella tai yläpuo-
lella. Kuva 37 on esitelty vesimenekkikokeessa käytettävä kalusto yksinkertaisella- ja
kaksoistulpalla. (SFS-EN ISO 22282-3, 2013). Ennen kokeen suoritusta mitataan pohja-
veden pinnan korkeus, jonka avulla voidaan laskea pohjaveden paine. (Suomen
betoniyhdistys r.y., 2006).
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Kuva 37. Esimerkki vesimenekkikokeen kalustosta. Yksinkertainen ja kaksoistulppa. (SFS-EN ISO
22282-3, 2013).

Selite
1 Vesilähde
2 Pumppu
3 Virtausmittari
4 Yksinkertainen tulppa (paineella täytettävä)
5 Kaksoistulppa (paineella täytettävä)
6 Painekaasupullo
7 Säädin, jolla hallitaan paineella täytettäviä tulppia
8 Painemittari
9 Tietojen tallennusyksikkö
10 Sulkuventtiili
L Koeosuuden pituus
Lp Tulpan pituus
pt Tehollinen koepaine
pA Tulpan yläpuolinen paine (valinnainen)
pB Tulpan alapuolinen paine (valinnainen)
(SFS-EN ISO 22282-3, 2013, pp. 8-9).
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Kokeen aikana mitataan painetta p ja veden virtaamaa Q suhteessa aikaan. Koe etenee
paineportaittain siten, että paine ja virtaama säädetään aina kyseisen paineportaan arvon
mukaan. Tietoja kerätään jokaisen paineportaan aikana siihen asti, että saavutetaan va-
kiovirtausolosuhteet, joissa sekä paine p että virtaama Q pysyvät muuttumattomina. Pai-
neportaan ajallinen vähimmäiskesto on 10 min. Jos vakiovirtausolosuhteita ei ole saavu-
tettu 10 minuutin kuluessa, jatketaan mittauksia, kunnes virtaaman vaihtelu on alle 5 %
minuutissa tai viimeistään kun aikaa on kulunut 30 min. (SFS-EN ISO 22282-3, 2013,
pp. 10-11).

Kuva 38. Esimerkki paineen ja virtaaman mittauksesta moniportaisessa vesimenekkikokeessa. (SFS-
EN ISO 22282-3, 2013).

Kansallinen ohjeistus
Väyläviraston Eurokoodin SFS-EN 1997 soveltamisohjeen mukaan vesimenekin tulee
olla kallioankkurin tai tartuntateräksen asennusreiässä alle 1 Lugeon ja koepaineen 0,1
MPa ylipaine suhteessa pohjavedenpaineeseen (Liikennevirasto, 2017, p. 70). Kaivanto-
ohjeen (RIL 263-2014, 2014, p. 177) mukaan pysyvissä ankkureissa kallioreikä esi-in-
jektoidaan, mikäli laasti ei pysy reiässä, tai vesimenekki on suurempi kuin 2-3 lugeonia.
Lugeon on litra minuutissa reikämetriä ja megapascalin ylipainetta kohden. Se lasketaan
kaavalla:

= (6.1)

missä,
Q on vesimäärä (l)
L on mittausalueen pituus porareiässä (m)
t on mittausaika (min)
P on ylipaine (mittauspaine pohjaveden pintatasossa, MPa). (Suomen betoniyhdistys r.y.,
2006).
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Vesimenekkikoe tehdään pääsääntöisesti jokaisen ankkurin porareikään (Liikennevirasto,
2017, p. 70). Mikäli kallio on poikkeuksellisen ehjää eikä siinä havaita muutoksia raken-
nuskohteessa, niin vesimenekkikokeita ei välttämättä ole tehty kaikkiin porareikiin. Jos
taas kallio havaitaan huonolaatuiseksi jo porausvaiheessa, voidaan porareiän esi-injek-
tointi ja uudelleenporaus tehdä ennen vesimenekkikokeen suorittamista työvaiheiden vä-
hentämiseksi. (Uotinen, 2020).

Haastattelututkimus
Haastattelututkimukseen osallistuneen ankkureiden asennustöitä tekevän urakoitsijan
mukaan kallion vesimenekkikokeita koskeva standardi SFS-EN ISO 22282-3 (2013) on
käytössä kentällä ja kokeet suoritetaan standardin ohjeistusta noudattaen. Standardin mu-
kainen vesimenekkikoe vie hieman enemmän aikaa, kuin vanhojen käytäntöjen mukaan
tehty vesimenekkikoe. Vesimenekkikokeiden tekeminen nähtiin haastatellun urakoitsijan
edustajan mielestä tarpeellisina, eikä kallion ehjyydestä saa riittävää varmuutta porako-
nekairausten tai kallioporaajan tuntumaa hyödyntämällä. Urakoitsijan kokemuksien pe-
rusteella myöskään porareiän videokuvauksella ei saada niin tarkkaa tietoa kallion ehjyy-
destä, että sillä voitaisiin korvata vesimenekkikokeita. Vesimenekkikoetta pidettiin haas-
tateltujen asiantuntijoiden keskuudessa ainoana luotettavana tapana todentaa kallion in-
jektoitavuus.

6.2 Ankkureiden vetokokeet

6.2.1 Yleistä
Maa- ja kallioankkureille tehdään tutkimus-, soveltuvuus- ja hyväksyntäkokeita kestä-
vyyden mitoitusarvojen määrittämiseksi ja valmiiden ankkureiden kestävyyden todenta-
miseksi. Juotosankkureiden kuormituskokeissa noudatetaan standardia SFS-EN ISO
22477-5 (2018). Standardissa määritellään kolme erilaista koemenetelmää, jotka ovat ni-
metty koemenetelmiksi 1, 2 ja 3. Koemenetelmässä 1 ankkuria kuormitetaan portaittain
sykleissä kasvattaen kuormaa alkukuormasta koekuormaan asti. Kokeessa mitataan ank-
kuripisteen siirtymää suhteessa kohdistettuun kuormaan sekä jokaisen jakson huippu-
kuormituksessa ankkurointipisteen siirtymä verrattuna aikaan. Esimerkki koemenetel-
mällä 1 saadusta kuorma-siirtymä -kuvaajasta on esitetty kuvassaKuva 39.

Koemenetelmässä 2 ankkuria kuormitetaan samalla tavalla kuin koemenetelmässä 1.
Erona koemenetelmään 1 on se, että koemenetelmässä 2 mitataan ankkurivoiman häviötä
tietyllä ajanjaksolla kuormitusjakson maksimikuorman vallitessa. Koemenetelmässä 3
ankkurin kuormitusta lisätään vaiheittain koekuormaan asti. Ankkuripisteen siirtymä mi-
tataan jokaisessa kuormitusvaiheessa kuormitusvaiheen maksimikuorman vallitessa.
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Kuva 39. Esimerkki kuorma-siirtymäkuvaajasta koemenetelmällä 1 tehdystä soveltuvuuskokeesta.
Pa on alkukuormitus. (SFS-EN ISO 22477-5, 2018).

Kansallinen ohjeistus
Suomessa ja Ruotsissa kansallisissa ohjeissa ohjeistetaan käyttämään koemenetelmää 1
tutkimus-, soveltuvuus- ja hyväksyntäkokeissa. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2015),
(Boverket, 2019). Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) julkaisi vuonna 2015 tilapäisen oh-
jeen Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus, jossa. Tilapäisen ohjeen voimas-
saolo päättyi, kun Suomen standardisoimisliitto SFS ry vahvisti ankkureiden koestusstan-
dardin EN 22477-5 vuonna 2018.

6.2.2 Kalusto ja suoritus
Ankkureiden koekuormituksessa oleellisimmat laitteiston osat ovat kuormituslaite, kuor-
mitusalusta sekä mittauslaitteet ajan, siirtymien ja kuormien mittaamiseen. Lisäksi koe-
kuormituslaitteistoon voi kuulua lämpötilamittari ja muita täydentäviä laitteita. Laitteis-
ton kokoonpanon periaatekuva on esitetty Kuva 40. (Liikennevirasto, 2015).
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Kuva 40. Periaatekuva kuormituslaitteistosta. (Liikennevirasto, 2015, p. 21).

Kuormitusalusta
Kuormitusalustan tulee kestää koekuorman aiheuttamat rasitukset ja jakaa kuorma maa-
perään siten, ettei tapahdu haitallisia muodonmuutoksia tai painumia. Kuormitusalustan
suunnittelu tehdään EN standardien mukaisesti. Mikäli koekuormituksessa mitataan voi-
mahäviötä, tulee kuormitusalustan siirtymiä monitoroida mittauksen aikana. (SFS-EN
ISO 22477-5, 2018).

Kuormituslaite
Kuormituslaite on yleensä hydraulinen tunkki. Kuormituslaitteen kapasiteetin tulee olla
vähintään 10% suurempi kuin koekuorma Pp. Tunkin liikepituuden tulee olla suurempi
kuin ankkurin venymä ja kuormitusalustan siirtymä yhteensä. Mikäli yksittäisen tunkin
liikerata ei ole riittävä, on käytettävä useampaa sarjaan kytkettyä tunkkia. Kuormituslait-
teen täytyy kohdistaa kuorma ankkuriin aksiaalisesti ja tasaisesti kokeen vaatimalla ta-
valla. Kuorman lisääminen tai vähentäminen tulee tehdä kontrolloidusti ilman liian no-
peaa kuorman muutosta. (SFS-EN ISO 22477-5, 2018). Liikenneviraston tilapäisessä oh-
jeessa Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus (2015, p. 22) annetaan kuormi-
tuslaitteen voiman muutosnopeudelle raja-arvo 10 kN/s, kun laitteella kuormitetaan sekä
maa- että kallioankkureita. Mikäli kuormituslaitteella kuormitetaan vain kallioankkureita,
on voiman muutosnopeuden raja-arvo 30 kN/s. (Liikennevirasto, 2015).

Voiman mittaaminen
Ankkurivoima voidaan mitata joko epäsuorasti (esimerkiksi kalibroidulla painemittarilla
tai mittaamalla hydraulista painetta kuormituslaitteessa) tai suorasti, esimerkiksi voima-
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anturilla. Mittauksen minimitarkkuus tulee olla tarkempi seuraavista: joko 1% mitatusta
kuormasta tai 10 kN. Kuorman mittauksessa käytettävä laitteisto tulee olla kalibroituna
12 kuukauden aikana ennen koetta ja kalibrointitodistus pitää olla aina saatavilla työ-
maalla. (SFS-EN ISO 22477-5, 2018). Liikenneviraston tilapäisen ohjeen (2015) vaati-
mus kalibrointia koskien on tiukempi: voiman mittauslaitteiston (painemittari, voima-an-
turit) tulee olla kalibroitu viimeisen 6 kuukauden aikana ennen koetta.

Siirtymän mittaaminen
Siirtymä mitataan ankkurin jänteen päästä läpi kokeen ja yhtäjaksoisesti lähtökuorman
aktivoimisen jälkeen. Siirtymämittauslaitteen tulee olla erillään kuormituslaitteesta ja riit-
tävän tukeva, jottei tärinä vaikuta mittaustuloksiin. Testilaitteisto tulee suojata suoralta
auringonvalolta ja siirtymän mittauslaite sateelta tulosten vääristymisen välttämiseksi.
Siirtymänmittauslaitteisto tulee olla kalibroituna 12 kuukauden sisään ennen koetta. Lait-
teiston tarkkuudelle vähimmäisvaatimus on 0,5 mm siirtymän mittaukseen ja 0,01 mm
viruman monitorointiin. (SFS-EN ISO 22477-5, 2018).

Ajan ja lämpötilan mittaaminen
Ajan mittauksessa tarkkuuden tulee olla 1 s. Ilman lämpötilan mittauksessa tarkkuuden
tulee olla 1℃ tai alle. (SFS-EN ISO 22477-5, 2018).

6.2.3 Tutkimuskoe
Tutkimuskokeita tehdään, kun ankkurityypistä, kuormitustilanteesta tai maa- tai kallio-
peräolosuhteista ei ole vertailukelpoista kokemusta. Tutkimuskokeilla varmistetaan ank-
kurin geotekninen kestävyys murtorajatilassa ja määritetään ankkurin ominaisuudet käyt-
törajatilassa. Tutkimuskokeessa yhtenä tavoitteena on aiheuttaa tartunnan pettäminen.
Tutkimuskokeen tavoitteena on määrittää ja dokumentoida tutkittavalle ankkurityypille
ja ankkurointiolosuhteille:

· ulosvetovastus
· koekuorman suuruusluokka soveltuvuus- ja hyväksyntäkokeelle
· jänteen näennäinen vapaa pituus
· kriittisen virumakuorman suuruus.

Tutkimuskokeet tehdään koeankkureille, jotka eivät jää osaksi rakennetta. (SFS-EN 1537,
2013; SFS-EN ISO 22477-5, 2018).

Kansallinen ohjeistus
Suomessa tutkimuskokeita tehdään, jos ankkurityypistä ei ole Suomessa aiempaa vertai-
lukelpoista kokemusta. Tutkimuskokeissa käytetään koemenetelmää 1. Tutkimuskokei-
den lukumäärä jätetään päätettäväksi rakennussuunnitelmassa. (Liikennevirasto, 2017;
Liikenne- ja viestintäministeriö, 2015). Ruotsissa tutkimuskokeita tehdään vähintään
kolme kappaletta ja koemenetelmänä käytetään menetelmää 1. Tilapäisille kallioankku-
reille tutkimuskokeita ei tarvitse tehdä, mikäli ne asennetaan prekambrista alkuperää ole-
vaan peruskallioon. (Boverket, 2019, pp. 146-147, 151).

6.2.4 Soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskokeita käytetään varmistamaan, että tietyn ankkurin mitoitus on sopiva tie-
tyissä pohjaolosuhteissa (Liikennevirasto, 2015). Soveltuvuuskokeen tavoitteena on

· dokumentoida, että ankkuri kestää koekuorman
· arvioida kuormahäviötä tai virumasuhdetta
· dokumentoida ankkurin jänteen näennäinen vapaa pituus
· dokumentoida ankkurin jättökuorma.
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Soveltuvuuskokeet voidaan tehdä joko varsinaisille ankkureille, jotka jäävät osaksi ra-
kennetta tai koeankkureille. (SFS-EN ISO 22477-5, 2018).

Kansallinen ohjeistus
Suomessa soveltuvuuskokeita on tehtävä, mikäli kyseessä on maa-ankkuri tai rikkonai-
seen tai rapautuneeseen kallioon tukeutuva kallioankkuri. Käytössä on koemenetelmä 1.
Hyvälaatuiseen kallioon sementtilaastilla injektoitujen ankkureiden osalta katsotaan ole-
van riittävästi vertailukelpoista ohjeistusta eikä soveltuvuuskokeita tarvitse tehdä niissä
olosuhteissa. Mikäli soveltuvuuskokeita tarvitsee tehdä, niitä tehdään vähintään 5 kpl tai
5% ankkureista. (Liikennevirasto, 2017, s. 69; Liikenne- ja viestintäministeriö, 2015, s.
11). Ruotsissa soveltuvuuskokeissa käytetään myös koemenetelmää 1. Soveltuvuusko-
keita tehdään vähintään 3 kpl. Tilapäisille kallioankkureille ei tarvitse tehdä soveltuvuus-
kokeita, mikäli ne asennetaan prekambrista alkuperää olevaan peruskallioon. (Boverket,
2019, pp. 146-147, 151).

6.2.5 Hyväksyntäkoe
Hyväksyntäkoe tehdään kaikille rakenteeseen jääville ankkureille. Hyväksyntäkokeen ta-
voitteena on

· dokumentoida, että ankkuri kestää koekuorman
· dokumentoida ankkurin jänteen näennäinen vapaa pituus
· dokumentoida ankkurin jättökuorma (SFS-EN ISO 22477-5, 2018).

Hyväksyntäkokeessa käytettävä koekuorma PP voidaan johtaa joko murtorajatilan mitoi-
tusvoimasta EULS;d tai käyttörajatilan ominaiskuormasta FServ;k käyttäen jompaakumpaa
epäyhtälöistä (SFS-EN 1997-1, 2014, p. 92):

≥  ᵞ ; ; × ; (6.2)

≥  ᵞ ; ; × ; (6.3)

Missä,
ᵞ ; ;  on osavarmuusluku murtorajatilan mitoitusvoimalle
ᵞ ; ;  on osavarmuusluku käyttörajatilan ominaiskuormalle

Valinta siitä, onko koevetokuorma sidoksissa murtorajatilan mitoitusvoimaan vai käyttö-
rajatilan ominaiskuormaan voidaan tehdä kansallisessa liitteessä, kuten myös yhtälöissä
6.2 ja 6.3 käytettävien osavarmuuskertoimien suuruus. Eurokoodissa EN 1997-1 esitetään
suositellut arvot osavarmuuskertoimille. (Taulukko 13) (SFS-EN 1997-1, 2014, p. 92).

Hyväksyntäkokeen tavoite on myös osoittaa, että ankkurin vapaa pituus on sopiva ja
suunnitelmien mukainen. Näennäinen vapaa pituus on hyväksyntäkokeen mittausdatan
perusteella laskettava suure, joka kuvaa ankkurin kokonaan ympäröivästä maa- tai kal-
lioperästä irti olevaa pituutta. Näennäinen vapaa pituus Lapp lasketaan kuorman poistami-
sen aikaisesta kuorma-siirtymä datasta, kun kuormaa vähennetään koekuormasta alku-
kuormaan Pa. Laskenta tehdään kaavalla (SFS-EN ISO 22477-5, 2018):

= ∆ (6.4)

Missä,
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At on jänteen poikkipinta-ala
Et on ankkurin kimmomoduuli
Δsel on jänteen elastinen lyhenemä
Pp on koekuorma
Pa on alkukuorma

Standardissa EN 1537 (2013, p. 32) on asetettu raja-arvot jänteen näennäiselle vapaalle
pituudelle Lapp seuraavasti:

Tartunta-ankkurin yläraja:
≤ + + 0,5 (6.5)

Puristusankkurin yläraja:

≤ 1,1 + (6.6)

Tartunta- ja puristusankkurin alaraja:

≥ 0,8 + (6.7)

Missä,
Ltb on jänteen tartuntapituus
Ltf on jänteen vapaa pituus
Le on jänteen ulkoinen pituus mitattuna ankkurin päästä olevasta jänteen ankkuroinnista
tunkin ankkurointipisteeseen

Kansallinen ohjeistus
Suomessa Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI7 mukaan hyväksyntäkokeita tehdään kai-
kille ankkureille, joita rasittaa pysyvä kuorma. Hyväksyntäkokeiden määrää voidaan vä-
hentää ankkureilla, joihin kohdistuu vain muuttuva kuorma. Tällöinkin hyväksyntäkoe on
tehtävä vähintään 20 % ankkureista jokaista rakenneosaa kohti. (Liikennevirasto, 2017,
p. 69). Väyläviraston ohje hyväksyntäkokeiden vähentämisestä soveltuu kuitenkin hyvin
rajalliseen osuuteen tapauksista, sillä ankkureita, joihin kohdistuu vain muuttuva kuorma,
on melko pieni osa kaikista ankkureista. Pysyviä kuormia on kaikissa esijännitetyissä
ankkureissa, kuten myös tukiseinien ankkureissa. Hyväksyntäkokeiden vähentämistä voi-
daan toisin sanoen soveltaa esijännittämättömille tankoankkureille, joihin kohdistuu ve-
toa vain muuttuvalla kuormalla.

Kallionvaraisten perustusten osalta ohjeistus on, että kaikille ankkureille tehdään hyväk-
syntäkoe, mutta tartuntaterästen osalta hyväksyntäkokeiden määrää voidaan vähentää, jos
peruslaattaa kohden on yli 5 kpl tartuntoja. Vähintään 20% tartuntateräksistä koekuormi-
tetaan kuitenkin jokaisen peruslaatan osalta. Kaivinpaalun ankkurointiin käytettäville tar-
tuntateräksille tehdään hyväksyntäkokeet jokaisen paalun osalta. Kun tartuntateräksiä on
yli 3 kpl kaivinpaalua kohden, tehdään hyväksyntäkokeita vähintään 20% tartuntateräksiä
paalua kohden. (Liikennevirasto, 2017, pp. 44,54). Tartuntaterästen ja tankoankkureiden
osalta koekuormituksessa tulisi erottaa toimivan osan kestävyys kokonaiskestävyydestä.
Tällä tarkoitetaan, että kokonaiskestävyydestä otetaan huomioon vain aktiivimurtopinnan
ulkopuoliselle osalle ulottuvan ankkuroinnin kestävyys. Koko tangon pituudeltaan injek-
toitua tartuntaterästä tai ankkuritankoa ei saa koevetää ankkuroitua rakennetta vasten.
(Liikennevirasto, 2017, p. 70).
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Ruotsissa hyväksyntäkokeet tehdään kaikille rakenteessa toimiville ankkureille eikä Bo-
verketin (2019, pp. 146-147, 151) Eurokoodin soveltamisohjeessa ole mainintaa poik-
keuksista koskien kokeiden määrän vähentämistä. Hyväksyntäkokeet suoritetaan myös
Ruotsissa koemenetelmällä 1. (Boverket, 2019, pp. 146-147,151). Taulukossa Taulukko
13 esitellään hyväksyntäkokeissa käytettävät osavarmuuskertoimet Suomen ja Ruotsin
kansallisten liitteiden mukaan. Osavarmuuskerroin kohdennetaan lähtökohtaisesti suu-
rimpaan murtorajatilakuormaan ankkurille.

Taulukko 13. Hyväksyntäkokeissa käytettävät osavarmuuskertoimet Eurokoodissa EN 1997-1 sekä
Suomen ja Ruotsin kansallisessa ohjeistuksessa. (SFS-EN 1997-1, 2014), (Liikenne- ja
viestintäministeriö, 2015), (Boverket, 2019).

Merkintä EN 1997-1 suosi-
teltu arvo koe-
menetelmään 1

Suomi Ruotsi

ᵞa;acc;ULS 1,1 1,25 (tilapäinen
ankkuri
1,50 (pysyvä ank-
kuri)

1,05

ᵞa;acc;SLS NA NA NA
NA = Ei sovellettavissa

6.2.6 Asiantuntijahaastattelut
Urakoitsijoilta saatujen haastatteluiden perusteella koevetostandardi SFS-EN ISO 22477-
5 (2018) on otettu käyttöön kohteissa ja hyväksyntäkokeet tehdään standardin mukaisella
menetelmällä ja kalustolla. Haastatteluiden mukaan uuden standardin käyttöönotossa ei
ole ilmaantunut ongelmia. Standardin mukainen hyväksyntäkoe vie hieman enemmän ai-
kaa kuin vanhojen käytäntöjen mukaan tehty koe. Myös Liikenneviraston julkaisu
’’LO30/2015 Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus’’ on yhä käytössä suun-
nittelijalta saadun vastauksen mukaan. Liikenneviraston ohje perustuu koevetostandardin
luonnokseen prEN 22477-5 ja sen voimassaolo lakkasi, kun SFS vahvisti koevetostan-
dardin SFS-EN ISO 22477-5 vuonna 2018.

Haastattelututkimuksessa hyväksyntäkokeita koskevaan ohjeistukseen liittyen nousi
esille se, että ponttiseinien ankkureiden testauksessa koko rakenteen siirtymän mittauk-
sesta ei ole erillistä ohjeistusta. Ankkuroitujen ponttiseinien osalta nähtiin tarpeellisena
saada selkeä ja yksiselitteinen menettely siihen, kuinka seinän liikettä tulisi monitoroida
hyväksyntäkokeen aikana ja kuinka hyväksyntä tehtäisiin siltä osin. Liikenneviraston jo
vanhenneen ankkureiden koestusta koskevan tilapäisen ohjeen mukaan rakenteen siirty-
mää tulee mitata koko kokeen ajan, mikäli kuormitusalusta pääsee vaikuttamaan koetu-
loksiin (Liikennevirasto, 2015, p. 22). Juotosankkureiden koevetostandardissa SFS-EN
ISO 22477-5 (2018, p. 28) ei ole mainintaa tuettavan rakenteen liikkeen monitoroinnista
hyväksyntäkokeessa, kun käytetään koemenetelmää 1. Standardissa kuitenkin ohjeiste-
taan, että käytettäessä koemenetelmää 2 tai 3 hyväksyntäkokeissa tuettavan rakenteen
siirtymä tulisi mitata vähintään jokaisen kuormitusjakson lopussa. (SFS-EN ISO 22477-
5, 2018, pp. 34, 40).

Tartuntateräksille tehdään hyväksyntäkokeita haastateltujen urakoitsijoiden mukaan ta-
pauskohtaisesti. Tilaaja ja suunnittelija määrittelevät kokeiden määrän yleensä hankekoh-
taisesti. Yhden haastatellun urakoitsijan edustajan mukaan trendi tartuntaterästen koeve-
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toa kohden on lisääntymään päin, esimerkiksi torninostureiden perustusten tartuntateräk-
siä on alettu hänen mukaansa koestamaan aikaisempaa enemmän. Tartuntaterästen koe-
vedossa käytetään osittain samaa kalustoa kuin ankkureidenkin koevedoissa. Kalustossa
on ankkureiden koevedossa käytettävään kalustoon verrattuna eroja muutamista syistä
johtuen: harjateräksissä ei ole kierteitä, kuten tankoankkureissa ja tartuntateräksiä joudu-
taan usein vetämään epätasaistakin kalliopintaa vasten.

Tartuntaterästen hyväksyntäkokeita koskien ei ole julkaistu Suomessa varsinaista erillistä
ohjetta. Haastateltavilta kysyttiin, miten he kehittäisivät tartuntateräksien koevetoa kos-
kevaa ohjeistusta. Kysymykseen vastanneet urakoitsijat olivat sitä mieltä, että tartuntate-
rästen koevedot voitaisiin tehdä soveltuvin osin standardin SFS-EN ISO 22477-5 mukai-
sesti ja että yhtenäiselle ohjeistukselle olisi tarve, jotta koevetojärjestelyt ja hyväksyn-
täkriteerit olisivat yhdenmukaisia urakoitsijoiden keskuudessa. Yksi esille noussut ehdo-
tus ohjeen toteuttamiseksi oli, että ankkureiden koevetostandardissa voisi olla oma kap-
paleensa tartuntaterästen koevetoa koskien.

Suunnittelijalta saadun vastauksen mukaan tartuntaterästen vetokokeita koskevassa oh-
jeistuksessa pitäisi käsitellä sitä, miten vetokoe tehdään nimenomaan tartuntateräksille.
Tartuntateräksiä on mahdollista koevetää painamalla tuettavaa rakennetta maata vasten,
jolloin testataan vain tartuntateräksen poikkileikkauksen kestävyyttä ja sen tartuntaa kal-
liossa eikä kalliokappaleen murtuminen ole tällöin mahdollinen murtotapa. Suunnittelijan
vastauksessa nähtiin myös järkevänä laatia erityyppinen ohjeistus eri suuruisia kuormi-
tustapauksia varten. Koevetovoimissa voi kuitenkin olla valtavia suuruusluokkaeroja jä-
reiden kallioankkureiden ja kevyiden tartuntaterästen välillä. Haastatellun urakoitsijan
mukaan eräässä tunneliprojektissa käytetyissä tartuntateräksissä halkaisijaltaan 16…25
mm koevetovoimat vaihtelivat välillä 45…130 kN. Esimerkkikohteena olleen Verkko-
saaren rantamuurin paalujen kallioankkureissa koevetovoima oli 3,89 MN.

6.3 Ankkureiden seuranta ja monitorointi
Maa- ja kallioankkureiden toteutusta koskevan standardin EN 1537 (2013) mukaan ank-
kureiden suunnittelussa tulee määrittää seurannan tarve, mittausten välit ja seurattavien
ankkureiden lukumäärä. Standardissa suositellaan, että vähintään 5 % osuutta ankkureista
seurataan niiden käyttöiän aikana, mikäli seuranta päätetään toteuttaa. Ankkureiden sil-
mämääräiseen seurantaan sisältyy esimerkiksi ankkurin näkyvillä olevien osien korroo-
siosuojauksen tarkistus.

Monitoroinnilla tarkoitetaan jonkin mitattavan suureen seuraamista seurantalaitteella ra-
kenteen käytön aikana. Monitoroinnin ja rakenteen seurannan avulla voidaan reagoida
mahdollisiin vaurioihin tai muuttuneisiin kuormitustilanteisiin ajoissa ennen kuin merkit-
tävää vahinkoa ehtii sattua. Eurokoodin EN 1997-1 (2014) mukaan rakenteissa, joiden
murtuminen voi aiheuttaa epätavallisen riskin omaisuudelle tai ihmishengille tai vaikuttaa
epäedullisesti tuntuvaan osaan fysikaalista ympäristöä, vaaditaan seurannan toteuttamista
yli 10 vuoden ajaksi rakenteen valmistumisen jälkeen tai koko rakenteen eliniäksi.

Ankkurivoiman monitorointi
Maa- ja kallioankkureiden monitoroinnissa mitattava suure on useimmiten ankkurivoima.
Ankkurivoiman muutos voi kertoa esimerkiksi rakenteeseen kohdistuvan kuormituksen
muutoksesta tai ankkurin tai rakenteen muodonmuutoksista. Ankkurivoimaa mitataan
voima-antureilla, jotka asennetaan ankkurin pään ja tuettavan rakenteen väliin siten, että
ankkurivoima välittyy voima-anturin läpi. Voima-anturi on rakenteeltaan lieriön muotoi-
nen, usein suurlujuusteräksestä valmistettu mittalaite, joka mittaa akselinsa suuntaista
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voimaa. Voima-anturin tyypistä riippuen mittaus voidaan tehdä sähköisellä venymäantu-
rilla, paineanturilla tai värähdyslanka-ankkurilla. Antureista saatava suure muutetaan voi-
maksi laitekohtaisten kertoimien avulla. (SGY, 2017; Geokon).

Kuva 41. Voima-anturi asennettuna tankoankkuriin. Muokattu lähteestä (Geosense, 2017).

Roudan monitorointi
Kaivannoissa tuettavan maan routiminen lisää tukiseinään kohdistuvaa painetta ja siten
myös ankkurin kuormitusta. Maan lämpötilaa mittaamalla voidaan seurata roudan kehit-
tymistä maahan ja reagoida jo ennen kuin ankkurissa vaikuttava voima kasvaa. Maan
lämpötilaa mitataan digitaalisilla lämpötila-antureilla usealta eri syvyydeltä, jolloin saa-
daan muodostettua pystysuuntainen lämpötilaprofiili. Profiilin avulla voidaan arvioida
roudan syvyys. (Monitorointitoimikunta, 2020). Roudan syvyyttä voidaan arvioida ja en-
nustaa reaaliaikaisesti myös säähavaintojen perustella (Finmeas, 2019).

7 Toteutettuja kohteita

7.1 Verkkosaaren rantamuuri
Verkkosaareen rakennettiin porapaalurakenteinen rantamuuri osana alueen esirakenta-
misurakkaa. Rantamuuri tukee sen taakse rakennettavia täyttöjä. Alueellinen stabiliteetti
on lopputilanteessa kokonaan rantamuurin varassa. Suurten seuraamusten vuoksi raken-
teelta vaaditaan korotettua varmuutta liukumurtoa ja rakenteen myötäämistä vastaan.
Rantamuurilta vaadittu kokonaisvarmuus on F ≥ 2,5 ja suunnittelukäyttöikä 150 vuotta.
(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2016).



78

Kuva 42. Ote asemakaavan selostuksesta, jossa näkyy rantamuurin rakenne yleissuunnitteluvaiheen
suunnitelmasta. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2016).

Kuva 43. Ote rantamuurin tasokuvasta. (Rakennussuunnitelma-aineisto Verkkosaaren rantamuuri,
2019).

Pohjaolosuhteet
Rantamuurin kohdalla merenpohjan taso vaihtelee noin välillä -2,5…-4,0.  Kallionpinnan
taso vaihtelee noin välillä -10…-25. Kallion päällä on paksuudeltaan vaihteleva hiekka-
tai moreenikerros noin tasolla -25…-10. Moreenikerroksen päällä on savea, joka on pai-
koitellen liejuista. Alueen sedimentti on erittäin voimakkaasti syövyttävää.
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Kuva 44. Leikkauskuva ankkuroitavista vinopaaluista. (Rakennussuunnitelma-aineisto Verkkosaa-
ren rantamuuri, 2019).

Tukimuurin vinopaalujen ankkurointi
Paaluina käytettiin porattavia teräsputkipaaluja RD600/16. Pitkän suunnittelukäyttöiän ja
aggressiivisten olosuhteiden takia korroosiovarana käytettiin 8,25 mm. Paalut porattiin
ehjään kallioon 2440 mm. Vinopaalut ankkuroitiin kallioon esijännitetyillä jännepu-
nosankkureilla. Jänteinä käytettiin Dywidag –valmistajan punosankkureita (19 x 15,7
mm). Tartuntapituutena käytettiin 12 m.

Vinopaalujen sisään asennettiin keskittäjillä varustettu teräksinen suojaputki (Kuva 46.
Ankkurin suojaputken asentaminen paalun sisään.Kuva 46), jonka sisällä ankkurit kulke-
vat. Ankkureiden tartuntapituuden kallioreikä porattiin suojaputken läpi. Ennen ankku-
reiden jännittämistä paalut täytettiin betonilla ja tukimuurin reunapalkki valettiin ku-
vassaKuva 50 näkyvään tasoon. Paalun betonin vaadittu lujuus jännittämishetkellä oli 30
MPa ja betonin ikä 14 vuorokautta.
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Kuva 45. Ote rantamuurin paalutussuunnitelmasta. (Rakennussuunnitelma-aineisto Verkkosaaren
rantamuuri, 2019).

Kuva 46. Ankkurin suojaputken asentaminen paalun sisään.
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Kuva 47. Vinopaalut, suojaputki ja paalujen päätylevyt valmiina asennettuna odottamassa ankku-
reiden asentamista.

Vesimenekkikokeet ja jännittäminen
Kaikille ankkureiden porarei’ille tehtiin vesimenekkikokeet ennen ankkureiden injektoi-
mista. Urakoitsijan mukaan kallio oli pääosin hyvälaatuista, mutta joitakin porareikiä oli
jouduttu esi-injektoimaan. Ankkureiden koevetovoima oli 3,89 MN ja jättövoima 3,05
MN. Suunnitelmien mukaan jännevoima välittömien häviöiden jälkeen on 2,82 MN ja
kaikkien häviöiden jälkeen 2,61 MN. Jännityksessä käytettiin jännepunostunkkia DSI
Hoz 5400250, jonka kapasiteetti on 5367 kN (Kuva 49)
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Kuva 48. Ankkurin suojaputken asentaminen paalun sisään.
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Kuva 49. Etualalla ankkureiden jännitykseen käytetty hydraulinen tunkki. Kuvassa vasemmalla yl-
häällä injektointilaastin sekoitin.
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Kuva 50. Jännitetyn ankkurin pää ja paalu tukimuurin muotin sisällä.

7.2 Kehä 1 Länsiväylä - Tapiolantie, tukimuurit
Espoossa Kehä 1:lle välillä Länsiväylä – Tapiolantie rakennettiin useita teräsbetonisia
tukimuureja, jotka perustettiin kallionvaraisesti. Rakennustyöt suoritettiin vuonna 2017-
2018. Perustuksissa käytettiin sekä kallioankkureita, että tartuntateräksiä vaakakuor-
mien siirtämiseksi kallioon. Kallionpinta oli osin luonnonvarainen ja osin louhittu.
Tässä kappaleessa esitellään tukimuurien TM 10 ja TM 11 perustamis- ja ankkurointi-
ratkaisut kohteen rakennussuunnitelmien perusteella.

7.2.1 Tukimuuri TM 10
Tukimuuri TM 10 sijaitsee Kehä I:n länsireunalla välittömästi Keilaniemen tunnelin
eteläpuolella. Muuri tukee kehän vierellä kulkevaa kevyen liikenteen väylää. Muurin
suunnittelukäyttöikä on 100 vuotta. Tukimuuri rakennettiin kuorilaattaa lukuun otta-
matta paikalla valaen.

Rakenne
Muuri koostuu viidestä toisistaan liikuntasaumalla erotetusta lohkosta. Lohkot 1 ja 2
ovat kallion päälle perustettuja kulmatukimuureja, joiden korkeus vaihtelee välillä
2,7…3,7 m. Lohkojen pituus on yhteensä 26 m. Lohkot 3, 4 ja 5 sijaitsevat kallioseinä-
män etupuolella ja ovat tyypiltään ripatukimuureja. Niiden korkeus vaihtelee välillä
11,0…11,3 m ja yhteenlaskettu pituus on 32,4 m.
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Kuva 51. Tukimuurin tasokuva, ei mittakaavassa. (Rakennussuunnitelma-aineisto Kehä I (Mt101)
välillä Länsiväylä (Kt51) – Tapiolantie, vaihe 1, 2017).

Pohjarakenteet
Tukimuuri perustettiin kokonaisuudessaan kallionvaraisesti, osin louhitun ja osin luon-
nollisen kallion varaan. Kulmamuuriosuus lohkoissa 1 ja 2 perustettiin jatkuvan anturan
varaan. Lohkot 3, 4 ja 5 perustettiin kallioon tartuntateräksillä ankkuroidulla perusmuu-
rilla.

Kuva 52. Ote tukimuurin rakennussuunnitelmista, joissa näkyy tartuntaterästen sijainnit poikki-
leikkauksessa. (Rakennussuunnitelma-aineisto Kehä I (Mt101) välillä Länsiväylä (Kt51) –
Tapiolantie, vaihe 1, 2017).
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Tartuntateräksinä käytettiin kuumasinkittyä harjaterästä A500HW tai B500B. Sinkityk-
sen vähimmäispaksuus oli 45 µm. Harjaterästen halkaisija oli korroosiovara mukaan lu-
kien 25 mm ja 32 mm. Porareiän halkaisija oli vähintään 1,5 kertaa tartuntateräksen hal-
kaisija sekä vähintään 10 mm suurempi kuin tartuntateräksen halkaisija riittävän juotos-
laastipaksuuden saavuttamiseksi. Tartuntateräksissä käytettiin keskittäjiä.

Kuva 53. Tartuntaterästen tartuntapituuksina kalliossa käytettiin 2m ja 3m.
(Rakennussuunnitelma-aineisto Kehä I (Mt101) välillä Länsiväylä (Kt51) – Tapiolantie, vaihe 1,
2017).

Koestus
Tartuntateräksille tehtiin yhteensä viisi kappaletta vetokokeita. 25 mm tartuntateräksiä
koevedettiin 80 kN voimalla kaksi kappaletta ja 32 mm tartuntateräksiä 100 kN voi-
malla kolme kappaletta. Koevedettyjen tartuntaterästen osuus oli noin 7 %. Juotosmas-
sasta otettiin yksi koekappale jokaista 100 tartuntaa kohden, sekä aina jos juotosmassan
resepti muuttui. Juotosmassa koestettiin standardin SFS-EN 12390-3 mukaisesti.

7.2.2 Tukimuuri TM 11
Tukimuuri sijaitsee Espoossa Kehä 1:llä Otasolmun kiertoliittymän länsireunalla. Muurin
suunnittelukäyttöikä on 100 vuotta. Tukimuuri rakennettiin paikallaan valaen.

Rakenne
Tukimuuri on tyypiltään kallioon jännitetty anturaton ripatukimuuri. Tukimuuri on kaa-
reva (Kuva 54) ja sen pituus on 27 m ja korkeus vaihtelee välillä 6,8…7,4 m. Reunapalkin
ulkopinnan kaarresäteet ovat 22,51 m, 23,24 m ja 31,01 m.
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Kuva 54. Tasokuva tukimuurista TM 11. (Rakennussuunnitelma-aineisto Kehä I (Mt101) välillä
Länsiväylä (Kt51) – Tapiolantie, vaihe 1, 2017).

Pohjarakenteet
Tukimuuri perustettiin kokonaan kallionvaraisesti ilman anturaa, kallioon jännitettyjen
ripojen avulla. Rivat ankkuroitiin kallioon jänteellä GEWI Plus 75 (st670/800), joiden
tartuntapituus ehjässä kalliossa oli 6 m. Jännevoima heti jännittämisen jälkeen oli 1,65
MN ja kutistuman, hiipuman sekä relaksaation tapahduttua 1,40 MN.

Kuva 55. Sivukuva tukimuurista. (Rakennussuunnitelma-aineisto Kehä I (Mt101) välillä
Länsiväylä (Kt51) – Tapiolantie, vaihe 1, 2017).
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Kuva 56. Leikkauskuva tukimuurista rivan kohdalta. (Rakennussuunnitelma-aineisto Kehä I
(Mt101) välillä Länsiväylä (Kt51) – Tapiolantie, vaihe 1, 2017).

Ankkuroinnin korroosiosuojaus
Kallioankkureiden korroosiosuojaus toteutettiin kaksinkertaisena. Tankoankkurin jänne
on koko pituudeltaan profiloidun PVC-muoviputken sisällä lukuun ottamatta yläpäätä,
jossa on 300 mm pitkä ankkurilevyn alapintaan hitsaamalla kiinnitetty metallinen suoja-
putki. Kaksinkertainen korroosiosuojaus toteutettiin täyttämällä profiloidun muoviput-
ken ja jänneteräksen välinen tila injektointilaastilla. Injektointilaastina käytettiin Port-
land-sementin, veden ja paisuttavan lisäaineen Intraplast A 0,3% seosta. Vesi/sementti-
suhde oli 0,44. Jänneteräksen ja muovisuojaputken välinen etäisyys pidettiin vähintään
5 mm suuruisena 1 m välein asennettujen välikkeiden avulla. Vapaalla pituudella kor-
roosiosuojana toimii lisäksi sileä muoviputki. Ankkurin yläpäässä metalliputken sisä-
puolisena korroosiosuojana toimii korroosiosuojausmassa.
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Kuva 57. GEWI Plus -kallioankkurin rakenne valmistajan katalogista. (DSId, ei pvm)

Tartuntaterästen osalta korroosiosuojaus toteutettiin injektointilaastin, kuumasinkitys-
kerroksen sekä teräksen korroosiovaran avulla.

Koestus
Ankkurit koevedettiin 2,0 MN voimalla. Ankkurireiän pituus määritettiin suunnitel-
missa 0,5m suunniteltua tartuntapituutta pidemmäksi, jotta reiästä hankalasti poistettava
irtoaines on mahdollista jättää reiän pohjalle.

7.2.3 Tukimuuri TM 41
Tukimuuri sijaitsee Espoossa Karhusaarentiellä eritasoliittymän itäpuolella. Tukimuuri
tehtiin paikalla valaen. Tukimuuri koostuu neljästä noin 12 m pitkästä lohkosta ja yhdestä
noin 6 metriä pitkästä lohkosta. Muuri perustettiin louhitun kallion päälle tasovälille +
9,0…+ 9,8.
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Kuva 58. Ote tukimuurin pituusleikkauksesta. (Rakennussuunnitelma-aineisto Kehä I (Mt101)
välillä Länsiväylä (Kt51) – Tapiolantie, vaihe 1, 2017).

Tartuntateräkset
Tukimuurissa käytettiin kalliotartuntana halkaisijaltaan 32 mm harjateräksiä. Tartunta-
pituus kallion on 3700 mm kallion pinnasta laskettuna. Tartuntateräksen porattiin 500
mm välein. Porareiän halkaisijana käytettiin 80 mm. Terästen korroosiosuojauksena
käytettiin kuumasinkitystä 150 µm, jonka päällä on vielä epoksipinnoitus 25 µm.

Koestus
Tartuntateräksistä koekuormitettiin 25 kappaletta. Koekuormitusvoimana käytettiin 190
kN. Suunnitelmissa ohjeistettiin, että vesimenekkikokeet on tehtävä joka toiselle kal-
lioreiälle. Lugeon arvon oli oltava pienempi kuin 1.
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Kuva 59. Leikkauskuva tukimuurin rakenteesta. (Rakennussuunnitelma-aineisto Kehä I (Mt101)
välillä Länsiväylä (Kt51) – Tapiolantie, vaihe 1, 2017).

7.3 Vekaransalmen sillan porapaalujen ankkurointi
Vekaransalmen silta valmistui 2019 Sulkavalle seututielle 438 korvaamaan Vekaransal-
men lossin. Silta on 639 m pitkä ja oli valmistuessaan Suomen 5. pisin silta. Sillan jän-
nemitat ovat 67 m + 90 m + 120 m + 90 m + 67 m + 48 m +48 m + 48 m + 44 m ja hyö-
dyllinen leveys 9,5m. Vekaransalmen pohjan korkeusasema vaihtelee tasovälillä
+61,2…+75,6 ja tien tasausviivan korkeusasema sillalla vaihtelee välillä
+95,56…+106,28. Silta on rakenteeltaan betonikantinen, liittorakenteinen, teräksinen
jatkuva palkkisilta.

Pohjaolosuhteet
Siltapaikan alueella maaperä on pääosin hiekkamoreenia tai soraista hiekkamoreenia,
jonka kerrospaksuus vaihtelee tyypillisesti noin 2…4 m välillä kallion pinnan kor-
keusaseman mukaan. Moreenikerros on paksuimmillaan noin 10,5 m tuen 3 kohdalla.
Kallion pinta on pääosin melko lähellä maanpintaa, mutta sen korkeusasema vaihtelee
huomattavasti. Kallion pinnan korkeuserot tukien kohdalla vaihtelevat suurimmillaan
välillä 4…7 m. Kallio on pääosin ehjää porakonekairausten perusteella. Kuitenkin kal-
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lion pintaosassa ensimmäisen 1 m metrin matkalla oli tyypillisesti alhaisempi kairaus-
vastus. Kallioperäkarttojen perusteella kivilaji on tukien T1…T4 alueella kiillegneissi
tai suonittunut kiillegneissi ja tukien T4…T10 alueella granodioriitti. Vesistön taso on
noin +75,8.

Pohjarakenteet ja porapaalujen ankkurointi
Sillan tuet 1 ja 10 perustettiin kalliomurskeesta tehdyn täytön varaan. Tuet 6…9 perus-
tettiin kallionvaraisesti. Tuet 2…5 perustettiin paaluanturoille porapaalujen
RD1220x14,5 varaan. Tukien T3 ja T4 paaluanturat ovat mitoiltaan 11 m x 8,5 m x 2,8
m ja niissä on 8 kpl paaluja tukea kohden. Tukien T2 ja T5 paaluanturat ovat 8,5 m x
6,5 m x 2,8 m ja niissä paaluja on 4 kpl tukea kohden. Paalut porattiin 4,88 m ehjään
kallioon ja kiinnitettiin momenttijäykästi kallioon. Ankkuroidun perustuksen periaate
esitetään kuvassa Kuva 61 Paaluputken ja kallioreiän väli huuhdeltiin ja injektoitiin se-
menttipohjaisella injektointiaineella momenttijäykän liitoksen aikaansaamiseksi.

Siltaan kohdistuvista vaakakuormista murto- ja onnettomuusrajatilassa aiheutuu veto-
kuormia suurimalle osalle paaluista. Kaikki paalut kiinnitettiin kallioon esijännittämät-
tömillä kallioankkureilla, 1-3 kpl ankkureita paalua kohden, riippuen paaluun kohdistu-
vasta vetokuormasta. Paalut ja niiden ankkurit asennettiin kulmaan 6:1 ulospäin antu-
rasta.

Ankkurityyppinä oli tankoankkuri GEWI Plus Ø75 S670/800. Tartuntapituutena käytet-
tiin 7,5 m ehjään kallioon. Ankkureiden suojaputki, halkaisijaltaan Ø130, ulotettiin 500
mm paalun alapinnan alapuolelle ja tartuntapituus laskettiin alkavaksi suojaputken ala-
puolelta.

Kuva 60. Ankkureiden suojaputkien sijoittuminen paalussa. (Rakennussuunnitelma-aineisto
Vekaransalmen silta, Sulkava, Mt 438 Virmutjoki-Sulkava, 2017).

Ankkuroinnin laadunvarmistus
Kaikki kallioankkurit koevedettiin voimalla Pp = 2,041 MN. Koevetäminen suoritettiin
vedenpinnan yläpuolella paaluja vasten, ennen paalujen katkaisemista suunnitelmien
mukaiseen tasoon. Koevedon jälkeen ankkureiden jänteisiin ei jätetty esijännitysvoi-
maa, vaan ankkurit toimivat passiiviankkureina.
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Vesimenekkikokeita tehtiin jokaiselle ankkurin porareiälle. Vesimenekkikokeen tavoite-
vaatimus oli alle 1 l/min/m/MPa ja koepaineena käytettiin 0,1 MPa ylipaine suhteessa
pohjavedenpaineeseen.

Kuva 61. Ote kohteen ankkuroinnin periaatepiirroksesta. (Rakennussuunnitelma-aineisto
Vekaransalmen silta, Sulkava, Mt 438 Virmutjoki-Sulkava, 2017).

Korroosiosuojaus
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Ankkurityypissä GEWI Plus 75 päällimmäisenä korroosiosuojauksena toimii profiloitu
PVC-muovista tehty suojaputki. Profiloidun suojaputken ja jänneteräksen välinen tila
on injektoitu sementtilaastilla. Lisäksi ankkurin vapaalla pituudella paalun sisällä ank-
kurin jänne on teräksisen suojaputken Æ130 sisällä. Ankkurin yläosan korroosiosuojana
toimii ankkurilevyyn hitsattu teräsputki, jonka sisäpuoli on täytetty korroosiosuojamas-
salla.
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8 Johtopäätökset
Tässä työssä selvitettiin kallioankkureiden ja tartuntaterästen geo- ja rakenneteknistä mi-
toitusta, korroosiosuojausta, vetokokeita ja vesimenekkikokeita koskevan suunnitteluoh-
jeistuksen nykytilannetta ja käytäntöjä Suomessa. Työ toteutettiin pääosin kirjallisuustut-
kimuksena, jossa perehdyttiin kirjallisuuden ja standardien lisäksi suunnitteluohjeistuk-
seen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Suomessa vallitsevia käytäntöjä selvitettiin
myös haastatteluiden ja suunnitelma-aineistojen perusteella. Työssä onnistuttiin koosta-
maan ristiriitaisuuksia ja kehityskohteita kallioankkureiden ja tartuntaterästen suunnitte-
luohjeistuksesta sekä vertailtiin muissa Pohjoismaissa käytettäviä mitoitusmenettelyitä
Suomessa käytettäviin. Aihepiiri on kuitenkin hyvin laaja ja jatkotutkimusta ja –selvityk-
siä tarvittaisiin monella osa-alueella.

Suunnitteluohjeistuksessa kallioankkureiden geoteknisen kestävyyden mitoitusmenette-
lyyn kuuluu kalliojuotoksen leikkautumisen sekä valmiita halkeamia pitkin irtoavan kal-
liomassan painon tarkistus. Irtoavan kalliokartion tarkastelussa ei huomioida kallion eikä
ylläolevan maan päällä olevan maan lujuuksia, vaan kallion päällä olevat maakerrokset
voidaan huomioida vain pysyvänä pystykuormana (RIL 263-2014, 2014) ja (RIL 254-1-
2016, 2016). Kalliokartion kärkikulmaa sekä kartion kärjen syvyyttä koskien oli eroja
suomalaisessa suunnitteluohjeistuksessa. Irtoavaan kalliokartioon perustuvan tarkastelun
varmuus on vetokokeissa saatuihin tuloksiin verrattuna Leinon (2014; [Littlejohn &
Bruce 1975]) mukaan suuri, noin välillä 7,4…23,5. Kalliokartion painoon perustuva mi-
toitus johtaa monissa tapauksissa huomattavaankin ylimitoitukseen ja aihetta olisi var-
masti syytä tutkia jatkossa lisää.

Yksi työn tavoitteista oli selvittää, mitä ohjeistusta tartuntaterästen mitoitukseen ja kent-
täkokeisiin sovelletaan ja mitä puutteellisuuksia niissä on. Tartuntateräksellä tarkoitettiin
tässä työssä kallioon porattua ja injektoitua harjaterästartuntaa, jolla siirretään perustuk-
sesta veto- ja leikkausvoimia kallioon ilman vapaata pituutta. Tartuntateräksille ei ole
erillistä suunnitteluohjeistusta koskien korroosiosuojausta, vesimenekkikokeita sekä koe-
vetämistä eikä tartuntateräksiä käsitellä varsinaisesti alaa koskevissa standardeissakaan.
Standardien luominen on työlästä ja hidasta eikä ole realistista, että tartuntateräksiä sisäl-
lytettäisiin EU-standardeihin lähivuosina. Tartuntateräkset luokitellaan Eurokoodi 7 ter-
minologian mukaan vedetyiksi paaluiksi ja tämän perusteella niiden mitoituksen ja kent-
täkokeiden osalta sovellettaisiin Eurokoodi 7 paaluja koskevia osioita. Toisaalta esimer-
kiksi InfraRYL:ssä tartuntateräksiin sovelletaan samoja ohjeita kuin kalliopultituksiin.
Rakenteellisesti tartuntateräkset muistuttavat enemmän kallioankkureita tai injektoituja
kalliopultteja kuin vetopaaluja.

Tartuntateräksiä käytetään yleisesti esimerkiksi kallion varaan perustetuiden rakenteiden
antura- ja ripaperustuksissa, kuten esimerkiksi tukimuureissa. Monissa tapauksissa nämä
rakenteet perustetaan louhitun kallion varaan, jolloin kallion yläosa voi olla enemmän tai
vähemmän rikkoutunutta. Rikkoutumisvyöhykkeellä injektointiin käytettävä laasti voi
karata kallioon syntyneisiin rakoihin jolloin tartunta sekä korroosiosuojaus heikkenevät.
Suunnitteluohjeistuksessa ei käsitellä, tuleeko louhitun kallion rikkonaisuusvyöhyke ot-
taa huomioon suunnittelussa tartunnan yläosassa korroosiosuojausta tai tartunnan lujuutta
heikentävänä tekijänä.

Tartuntaterästen korroosiosuojauksen periaate eroaa maa- ja kallioankkureiden korroo-
siosuojauksesta. Varsinaisissa ankkureissa korroosiosuojauksen tulee muodostua veden
ja kosteuden pääsyn katkaisevista kerroksista, eikä työmaalla tehtyä injektointia lasketa
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korroosiosuojakerrokseksi. Tartuntateräksissä korroosiosuojauksena käytetään rakenne-
paksuuden kasvattamista, tartunnan muodostavaa injektointilaastia tai kuumasinkitystä.
Tartuntaterästen korroosiosuojauksen mitoittamiseen sovelletaan Paalutusohjeessa (RIL
254-1-2016, 2016) ja NCCI7:ssa (Liikennevirasto, 2017) teräspaaluille asetettuja ohjeita
laastin suojapaksuudelle ja korroosiovaralle. Myös kalliopultitusta koskevassa ohjeistuk-
sessa, kuten (InfraRYL, 2020) käsitellään tartuntateräksien korroosiosuojausta. Epäsel-
vyyttä aiheuttaa kuitenkin NCCI7:n (Liikennevirasto, 2017, s. 44) vaatimus siitä, että
pysyvillä ankkureilla ja tartuntateräksillä tulisi olla kaksinkertainen korroosiosuojaus.
Tämä voidaan tulkita, ettei korroosiota pitäisi päästä tapahtumaan ollenkaan teräksessä,
mikä sulkisi pois korroosiovaran käyttämisen tartuntateräksissä. Edellä mainituissa oh-
jeissa ei käsitellä varsin usein korroosiosuojana käytettävän kuumasinkityksen paksuus-
vaatimuksia tarkemmin. Luvussa 7 esitetyissä esimerkkikohteissa oli käytetty tartuntate-
rästen korroosiosuojana kuumasinkitystä ja korroosiovaraa yhdistettynä riittävän käyt-
töiän saavuttamiseksi. Kuumasinkityspaksuudet esimerkkikohteissa vaihtelivat välillä
45…150 µm.

Kallioankkureiden ja tartuntaterästen kestävyys todennetaan kenttäkokeiden avulla.
Kenttäkokeiden standardointi on tärkeää, jotta tulosten vertailu on mahdollista ja se hel-
pottaa sekä suunnittelijoiden, että tilaajien toimintaa. Moni kallioankkureiden ja tartunta-
terästen laadun kannalta kriittinen työvaihe tehdään työmaalla ja yksityiskohtainen työ-
vaihesuunnitelma sekä valvonta ovat tärkeitä toimenpiteitä ankkuroinnin laadun varmis-
tamiseksi. Ankkureiden ulosvetokestävyys tulee varmennettua hyväksyntäkokeissa,
mutta puutteet korroosiosuojauksessa jäävät helposti näkymättömiin ja aiheuttavat ongel-
mia vasta pitkän ajan kuluessa. Tartuntateräksille tehdään huomattavasti vähemmän ulos-
vetokokeita kuin kallioankkureille, joten niiden osalta työnaikaisella valvonnalla ja työ-
vaihesuunnitelmilla on vielä merkittävämpi vaikutus rakenteen varmuuteen.

Vesimenekkikokeilla varmistutaan porareiän riittävästä tiiveydestä kallioankkurin injek-
toinnin onnistumiseksi. Vesimenekkikokeet tehdään Suomessa ainakin työhön sisältynei-
den muutamien haastatteluiden perusteella standardin (SFS-EN ISO 22282-3, 2013) mu-
kaan ja standardin käyttöönotto on sujunut ilman suurempia hankaluuksia. Haastatellut
asiantuntijat kokivat vesimenekkikokeet tarpeellisiksi ja parhaaksi tavaksi kallion ehjyy-
den arvioimiseen.

Ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi
Tartuntaterästen koevetoa koskeva ohjeistus on tällä hetkellä osin puutteellista ja tulkin-
nanvaraista. Tartuntaterästen koeveto eroaa kallioankkureiden koevedosta siten, että tar-
tuntaterästen koevedot tehdään suoraan kallionpintaa vasten, koevetovoimat ovat keski-
määrin pienempiä kuin ankkureilla ja vapaata pituutta ei ole. Tartuntaterästen koevetoa
koskevassa ohjeistuksessa voitaisiin ottaa yksityiskohtaisemmin kantaa koevedettävien
tartuntaterästen osuuteen, koevetovoiman valintaan, laitteistoon ja koestuspöytäkirjan si-
sältöön.

Tartuntateräksien korroosiosuojausta koskevassa ohjeistuksessa voitaisiin ottaa kantaa ai-
nakin seuraaviin seikkoihin:

· sallitut korroosiosuojausmenetelmät
· kuumasinkityksen kerrospaksuudet eri käyttöikä- ja olosuhdevaatimuksille
· korroosiovaran hyödyntäminen
· vähimmäispaksuus injektointikerrokselle
· keskittimet
· sallitut injektointilaastit
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· louhitun kallion rikkonaisuuden vaikutus korroosiosuojaukseen.

Taipuisien tukiseinien kallioankkureiden hyväksyntäkokeiden ohjeistuksessa voisi olla
selkeämpi ohjeistus tukirakenteen monitoroinnista. Standardista tämä vaatimus puuttuu
koemenetelmän 1 hyväksyntäkokeiden luvusta. Ainakin sallittuihin muodonmuutoksiin,
mittaustapaan ja mittaustiheyteen olisi hyvä ottaa ohjeistuksessa kantaa. Työssä ei käsi-
telty tarkemmin tilanteita, joissa koeveto suoritetaan ankkuroidun paalun päätä vasten.
Koevetotilanteessa paaluun kohdistuu todennäköisesti suurin kuorma sen käyttöiän ai-
kana. Verkkosaaren esimerkkikohteessa paalujen koeveto suoritettiin, kun muurin päällä
oleva palkki oli valettu tukemaan paalun yläosaa. Ankkuroituihin paaluihin koevedon ai-
kana kohdistuvien kuormien hallinta ja mahdolliset tyyppiratkaisut ovat myös aihe, jota
olisi jatkossa tarpeellista tutkia.

Kalliokartion kärkikulmaa koskien on eroavaisuus Kaivanto-ohjeen (RIL 263-2014,
2014, p. 105) ja Paalutusohjeen (RIL 254-1-2016, 2016, p. 86) välillä. Kaivanto-ohjeen
mukaan olisi aina käytettävä kärkikulmaa 60°, kun taas Paalutusohjeessa kulma on 90°
homogeenisessa kalliossa ja 60° rikkonaisessa kalliossa. Myös kartion kärjen etäisyys
porareiän pohjalta on erilainen ohjeissa, kuten kappaleessa 5.2.5 esitellään. Edellä mai-
nittujen ohjeiden mukaan yllä olevan maan paino voidaan ottaa huomioon, mutta ohjeissa
ei kerrota yksityiskohtaisempaa menettelyä siihen. Norjalaisen suunnitteluohjeen
(Statens vegvesen, 2014) mukaan hyvälaatuisessa kalliossa kalliokartion painon lisäksi
voidaan huomioida myös kallion leikkauslujuus. Norjalaisessa julkaisussa
(Teknologiavdelingen, 2004, ss. 5-9) tukimuurin tartuntateräksille käytetyn mitoitusme-
nettelyn soveltamista Suomessa olisi syytä tutkia tarkemmin. Kallion porauspituuteen
ankkureissa ja tartuntateräksissä vaikuttaa usein mitoittavana tekijänä ankkurin kalliokar-
tiomitoitus ja tulevaisuudessa hyödyllinen tutkimuskohde olisikin, miten voitaisiin järke-
vällä määrällä pohjatutkimuksia saada riittävä varmuus kallion ehjyydestä, jotta kal-
liomassan irtoamisen tarkastelu voitaisiin tehdä vähemmän konservatiivin oletuksin.
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