
TEKNILLINEN KORKEAKOULU 

Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto 

Pohjarakennus ja maamekaniikka 

Hannu Kemppainen 46281 U 
 

 

 

 

 

 

 

 

PAALUTUSTYÖT VAIKEASTI LÄPÄISTÄVIEN TÄYTTÖJEN KOHDALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin 
tutkintoa varten Espoossa 15.5.2006 

 

Työn valvoja Professori Olli Ravaska 

 

Työn ohjaaja DI Tarmo Tarkkio 



 

 2

ALKULAUSE 
 



 

 3

TIIVISTELMÄ 



 

 4

ABSTRACT 



 

 5

SISÄLLYSLUETTELO 

ALKULAUSE 2 

TIIVISTELMÄ 3 

ABSTRACT 4 

SISÄLLYSLUETTELO 5 

1 JOHDANTO 7 

2 PAALUTYYPIT 8 

2.1 Yleistä 8 

2.2 Lyöntipaalut 9 
2.2.1 Yleistä 9 
2.2.2 Teräsbetonipaalu 9 
2.2.3 Jännitetty teräsbetonipaalu 11 
2.2.4 Teräsbetoniputkipaalu 12 
2.2.5 Teräsputkipaalut 13 
2.2.6 Sydänteräspaalu 15 
2.2.7 X-paalu 16 
2.2.8 H-paalu 16 
2.2.9 Ratakisko ja muut uusiokäytettävät profiilit 16 

2.3 Porapaalut 17 
2.3.1 Yleistä 17 
2.3.2 Sydänteräspaalu 17 
2.3.3 Porattava teräsputkipaalu, jonka porausputki jää paalun osaksi 18 
2.3.4 Porattava teräsputkipaalu, jonka porausputki nostetaan ylös 19 

2.4 Injektoitu teräspaalu 21 
2.4.1 Yleistä 21 
2.4.2 CSG-teräsputkipaalu 21 
2.4.3 CSG-porapaalu 21 

2.5 Kaivettavat paalut 23 
2.5.1 Yleistä 23 
2.5.2 Kaivinpaalu 23 
2.5.3 CFA-paalu 24 
2.5.4 Kelly bar -paalu 24 

2.6 Muut paalutyypit 24 
2.6.1 Franki-paalut 24 



 

 6

2.6.2 Vibrex-paalut 25 
2.6.3 Vibrattavat paalut 26 

3 TOUKORANNAN ESIRAKENTAMINEN 1 27 

3.1 Kohde 27 
3.1.1 Sijainti 27 
3.1.2 Maaperä ja pohjatutkimukset 27 
3.1.3 Koealue 27 

3.2 Koepaalutus 28 
3.2.1 Yleistä 28 
3.2.2 Kärkityypit 28 

3.3 Koejärjestelyt 30 
3.3.1 Esireikien teko 30 
3.3.2 Lyöntipaalutus 33 
3.3.3 Mittaukset 34 

3.4 Tulokset 34 
3.4.1 Yleistä 34 
3.4.2 Paalun toteutunut sijainti ja kaltevuus 35 
3.4.3 Ehjyys 37 
3.4.4 Kantavuus 39 
3.4.5 Työsaavutus 40 
3.4.6 Johtopäätökset 42 

4 WEAP-ANALYYSI 43 

4.1 Yleistä 43 
4.1.1 Analyysin tarkoitus 43 
4.1.2 WEAP -ohjelma 43 

4.2 Analysoinnissa käytetyt lähtötiedot 44 
4.2.1 Yleistä 44 
4.2.2 Paalutuskalusto 44 
4.2.3 Maamalli 44 
4.2.4 Paalutyypit 45 

4.3 Tulokset 46 
4.3.1 Yleistä 46 
4.3.2 Läpäisykyky 46 
4.3.3 Paalujännitykset 47 
4.3.4 Johtopäätökset 48 

5 YHTEENVETO 50 

LÄHTEET 52 

LIITTEET 53 



 

 7

1 JOHDANTO 
Perustaminen paaluilla tulee kyseeseen silloin, kun maapohja ei ole 
luonnostaan riittävän kantava tai sitä ei saada muutettua riittävän kantavaksi 
muilla kevyemmillä pohjanvahvistustoimenpiteillä, esimerkiksi massanvaihdolla 
tai stabiloimalla.  

Paalutustyön suorittamisen voi tehdä vaikeaksi maaperässä olevat esteet ja 
kerrokset, jotka on vaikea läpäistä tavanomaisin keinoin. Tällaisia esteitä voivat 
olla esimerkiksi vanhat perustukset, paalu, louheesta tehdyt täytöt tai kiviset 
maakerrostumat. Normaalitilanteessa edullinen paalutustyö voi tällöin muuttua 
odotettua kalliimmaksi toteuttaa, koska joudutaan käyttämään enemmän aikaa 
ja materiaaleja vievää paalutustapaa. Lyöntipaalutus on edullisempi toteuttaa 
kuin porapaalutus, mutta lyöntipaalulla on vaikeampi läpäistä esimerkiksi 
kivinen sorakerros ilman, että osa paaluista rikkoutuisi ja joutuisi näin ollen 
hylätyksi.  

Tämän diplomityönä suoritettavan tutkimuksen tavoitteena on löytää 
paalutusmenetelmiä, joilla pystytään suorittamaan paalutustyö onnistuneesti ja 
edullisesti vaikeasti läpäistävien täyttöjen kohdalla. Tutkimuksessa käsitellään 
seuraavat asiat: 

− Selvitetään nykyisin käytössä oleva kalusto ja menetelmät sekä 
niiden soveltuvuus. 

− Valitaan ja kehitetään koepaalutusmenetelmä. 
− Suoritetaan koetulosten kerääminen ja tulkinta oikeassa 

koekohteessa. 
− Selvitetään WEAP -analyysin avulla eri paalutyyppien 

soveltuvuutta. 
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2 PAALUTYYPIT 

2.1 Yleistä 
Paalutyyppejä on olemassa lähes yhtä monta erilaista kuin on niiden valmistajia 
ja paalutustöiden tekijöitä. Nykyään paalutyyppejä ja asennustapoja yhdistetään 
ja käytetään rinnakkain, joten paalujen jaottelu eri ryhmiin ei ole yksinkertaista. 
Eräitä ominaisuuksia, joita voidaan käyttää jakoperusteina, ovat 

• ympäröivään maahan kohdistuva vaikutus, 
• toimintatapa, 
• koko, 
• valmistusmateriaali ja 
• asennustapa. 

Linder on esittänyt kuvan 2–1 mukaisen paalujen ryhmittelyn [1]. 

Kuva  2-1Paalutyyppien ryhmittely [1] 

Paalut ovat ympäröivään maahan kohdistuvasta vaikutuksesta riippuen joko 
maata syrjäyttäviä tai maata syrjäyttämättömiä. Maata syrjäyttävät paalut ovat 
yleisempiä. 

Paalut voidaan jakaa toimintatapansa mukaan tuki-, kitka- ja koheesiopaaluihin. 
Tukipaalut tukeutuvat nimensä mukaisesti alapäästään tiiviiseen 
maakerrokseen tai kallioon. Kitkapaalujen kantavuus perustuu maan ja paalun 
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vaipan väliseen kitkaan ja koheesiopaalujen kantavuus paalun pinnalla 
vaikuttavaan adheesioon. Paalu voi toimia myös tuki- ja kitkapaalun 
yhdistelmänä, välimuotopaaluna [8]. 

Koon mukaan paalut voidaan jakaa pieniläpimittaisiin ja suuriläpimittaisiin 
paaluihin. Pieniläpimittaisten paalujen halkaisija on alle 300 mm ja 
suuriläpimittaisten 300 mm tai yli. Suuriläpimittaisesta paalusta käytetään myös 
nimitystä suurpaalu [17].  

Paalut valmistetaan pääasiassa betonista, teräksestä tai näiden yhdistelmästä. 
Puusta valmistettuja paaluja käytetään Suomessa enää vain väliaikaisten 
rakennelmien, kuten rakennustelineiden, perustamiseen. 

Seuraavissa kappaleissa 2.2—2.6 on suoritettu paalujen ryhmittely eri 
tyyppeihin asennustavan mukaan. Tämä on havainnollisin tapa, kun tutkitaan 
työmenetelmiä. Kaikista paalutyypeistä on otettu mukaan yleisimmät Suomessa 
käytettävät ja käytössä olleet sekä mahdollisesti käyttöön tulevat paalut. Näistä 
paalutyypeistä, niiden asennustyöstä ja asennustöissä käytettävästä kalustosta 
on kerrottu perusasiat. 

2.2 Lyöntipaalut 

2.2.1 Yleistä 

Lyöntipaalu on maahan lyömällä upotettava paalu. Lyöminen suoritetaan 
pudotusjärkäleen tai muun iskevän laitteen avulla [10]. Lyöntipaalu on joko 
osittain tai kokonaan maata syrjäyttävä. 

2.2.2 Teräsbetonipaalu 

Teräsbetonipaalu on massiivinen, poikkileikkaukseltaan yleensä neliön 
muotoinen, teräksillä vahvistettu, betonista valmistettu paalu [8]. Paalun 
poikkileikkauksen koko on lyöntipaalutusohjeiden mukaan vähintään 250 x 250 
mm2 ja enintään 350 x 350 mm2 [10]. Ruotsissa käytettävät paalut ovat kooltaan 
235 x 235 mm2 ja 270 x 270 mm2. Paalun poikkileikkaus voi olla myös pyöreä, 
kolmiomainen tai kahdeksankulmainen [10]. Paalut valmistetaan tehtaalla. 
Yhden jatkamattoman paalun varastopituus on 2—13 m pituusmoduulin ollessa 
1 m [8]. Skanska Betoni Oy:n valmistaman 1B-luokan paalun tiedot on esitetty 
liitteissä (liite 1). 

Paaluissa käytettävän betonin lujuus on yleensä C35/C45—C40/C50 (K45—
K50) ja pääterästen laatu A500HW tai B500K [10]. 

Teräsbetonipaalu voidaan jatkaa. Kuitenkin paalu, jonka pituus L ≤ 12 m, on 
lyötävä maahan jatkamattomana [10]. Jatkos tehdään yleensä 
jäykkäjatkoksena. Tyypillisiä jatkostyyppejä ovat Lohja-, ABB- ja Hercules-
jatkos (kuva 2—2). 
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Kuva  2-2 Teräsbetonipaalun jatkoksia [8] 

I-luokassa paalun yläpäähän asennetaan lyönnin aiheuttamien jännityksien 
vuoksi teräsvanne, kooltaan 4 x 75 mm. Paalun alapäähän asennetaan valun 
aikana kärkikappale, paalukenkä (kuva 2—3). Jos halutaan varmistua paalun 
kiinnittymisestä kallioon, alapäähän asennetaan kalliokärki, joka on varustettu 
kovametallikappaleella (kuva 2—4) [8]. 
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Kuva  2-3 Teräsbetonipaalun kenkiä [8] 

 

Kuva  2-4 Teräsbetonipaalun kalliokärki (300 x 300 mm2 paalu) [8] 

 

2.2.3 Jännitetty teräsbetonipaalu 

Suomessa ei ole juurikaan käytetty esijännitettyjä teräsbetonipaaluja. 
Jännitettyjen paalujen kuljetuskestävyys on parempi kuin jännittämättömien 
mutta lyöntikestävyys on heikompi [8]. Ruotsissa ei myöskään käytetä 
jännitettyjä paaluja. Aikaisemmin on valmistettu pyöreitä, halkaisijaltaan 340 
mm olevia paaluja [3]. Esijännitettyjä teräsbetonipaaluja on käytetty paljon 
Hollannissa, mikä on edistänyt niiden kehitystyötä. Paalujen jatkaminen 
suoritetaan hitsaamalla jännitysteräkset yhteen [9]. 
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2.2.4 Teräsbetoniputkipaalu 

Japanilainen Daido Concrete Co., Ltd valmistaa esijännitettyjä 
teräsbetonipaaluja (Daido SS pile), jotka ovat poikkileikkaukseltaan putkia (kuva 
2—5). Valmistettavien paalujen ulko- ja sisähalkaisijat ovat 400/206, 500/300, 
600/390 ja 600/340 mm. Paalujen maksimipituus on 12 m ja nimelliskantavuus 
1690—3500 kN. Paaluja käytetään tukipaaluina tiiviiseen maakerrokseen 
lyötynä. 

Paalun molemmissa päissä on teräslaipat, joiden avulla paalut tai paalu ja 
haluttu kärkikappale voidaan liittää toisiinsa hitsaamalla (kuva 2—6). 
Kärkikappaleita on saatavilla erilaisia tarpeen mukaan. 

Daido SS -paalujen valmistus tapahtuu keskipakoisvoimaa hyväksikäyttäen. 
Paalua pyöritetään oman akselinsa ympäri, jolloin paalun keskusta jää tyhjäksi 
betonimassan levittyessä ulkokehälle. Näin ollen erillistä muottia keskireikää 
varten ei tarvita. Esijännittämisen jälkeen paalut kypsytetään höyrykattilassa 
korkeassa paineessa ja lämpötilassa. Tätä menetelmää noudattaen 
saavutetaan paalujen minimilujuudeksi 3 vuorokauden kuluttua 78 MPa.  

Paalu katkaistaan dieselmoottoriin kiinnitetyllä hydraulisesti toimivalla 
erikoistyökalulla tai timanttileikkurilla. Katkaisun jälkeen paalun päähän valetaan 
betoninen paaluhattu. Paalun asennuksessa voidaan käyttää auger-kairaa 
apuna. Kairaamalla maata keskireiän kautta kärjen edeltä voidaan vähentää 
tärinä- ja meluhaittoja. [4, 5] 

 

Kuva  2-5 Daido SS -paalu [5] 
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Kuva  2-6 Daido SS -paalujen valmistusta [5] 

2.2.5 Teräsputkipaalut 

Teräsputkipaalu on poikkileikkaukseltaan putkimainen, teräksestä valmistettu 
paalu. Teräsputkipaalut voidaan jakaa kahteen ryhmään: 1. lyömällä, 
täryttämällä, poraamalla tai puristamalla asennettavat hoikat paalut (D < 300 
mm) ja 2. lyömällä tai täryttämällä asennettavat suuret teräsputkipaalut eli 
suurpaalut (D ≥ 300 mm). Hoikat paalut on pitkittäishitsattu ja suurpaalut 
kierresaumahitsattu [7]. Rautaruukki Oyj:n valmistamien hoikkien 
teräsputkipaalujen halkaisija on 60—220 mm, varastopituus 1,5—16 m ja 
seinämän vahvuus 6,3—12,5 mm. Valmistuksessa käytetään teräslajia 
S440JH6 [16]. Suurpaalun halkaisija on 300—1200 mm ja seinämän vahvuus 
8—18 mm. Yhden jatkamattoman suurpaalun pituus voi olla 26 m. Suurpaalut 
valmistetaan yleensä teräslajista S355J2H [7].  

Hoikka teräsputkipaalu 

Lyömällä asennettava teräsputkipaalu koostuu paalusta, paalukärjestä, 
paaluhatusta ja mahdollisesta jatkoskappaleesta (kuva 2—7). Paalukärki voi 
olla maa- tai kalliokärki olosuhteista riippuen. Kärki kiinnittyy kitkan avulla. 
Kärkikappaleen tarkoituksena on suojata paalua lyönnin aikana, tukkia paalun 
aukko lyönnin ajaksi ja lisätä paalun kärjen kantavaa pinta-alaa. Maakärki on 
tulppamainen pohjalevy. Kalliokärkeen on lisätty karkaistusta teräksestä 
valmistettu tuurna, joka varmistaa, että paalu tunkeutuu hyvin kallioon. 
Kalliokärjen avulla paalu tunkeutuu paremmin myös maaperään sitä lyötäessä. 
[16] 

Paaluhatun tarkoitus on siirtää yläpuoliset kuormat paalulle. Paaluhattu voidaan 
kiinnittää kitkan avulla tai hitsaamalla. Hitsaaminen on välttämätöntä, jos 
halutaan, että paalu ja siihen liittyvä rakenne toimivat jäykkänä rakenteena tai 
jos paalu toimii vetopaaluna. [16]  
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Kuva  2-7 RR-teräsputkipaalun osat [7] 

Teräsputkipaalu voidaan jatkaa hitsaamalla tai hylsyjatkoksella. 
Paalutusluokassa I tehdään jatkos aina hitsaamalla. [8] Hylsyjatkos voi olla 
sisä- tai ulkopuolinen. Se kiinnitetään kitkan avulla, mutta tarvittaessa se 
voidaan myös hitsata. [16] 

Suuri teräsputkipaalu 

Suuri teräsputkipaalu eroaa hoikasta teräsputkipaalusta jatkoksien ja 
kärkikappaleidensa suhteen. Suurpaalu tehdään yleensä ilman jatkoksia, mutta 
tarvittaessa tehdään jatkos hitsaamalla. Suurpaalu voidaan lyödä maahan kärki 
avoimena tai tarkoitukseen sopivalla kärkikappaleella varustettuna. Mahdollisia 
tulppia ovat suora pohjalevy, vahvistettu pohjalevy tai kalliokärjellä varustettu 
pohjalevy (kuva 2—8). [5, 9] 

Avoimena lyötäessä paalu voi joko olla maata syrjäyttämätön tai maata 
syrjäyttävä eli se voi joko pysyä avoimena tai tulppaantua pohjasuhteista 
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riippuen. Avoimena pysyessään paalun asennus ei häiritse ympäröivää 
maaperää, koska se ei syrjäytä juuri ollenkaan maata. Tällöin paalun toimii 
pääasiassa kitkapaaluna. Jos maaperä on tarpeeksi karkeaa tai tiivistä, paalun 
pää tulppaantuu, jolloin se syrjäyttää maata. Tällöin paalu toimii tukipaaluna. 
Paalun tulppaantuminen on kuitenkin varmistettava esimerkiksi kairauksella. 
[18] 

 

Kuva  2-8 Suuren teräsputkipaalun kärkiä [13] 

2.2.6 Sydänteräspaalu 

Sydänteräspaalulla tarkoitetaan poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoista 
profiilia, joka on kokonaan terästä. Tällainen paalutanko soveltuu putkipaalua 
paremmin vaikeisiin paalutusolosuhteisiin suuremman puristus- ja 
vääntöjäykkyyden vuoksi. Suomessa paalutankojen halkaisijat ovat 70—150 
mm [8]. Sydänpaalua käytettäessä ei tarvita erillistä paalukärkeä, ellei haluta 
käyttää kalliokärkeä. Kärki joudutaan kiinnittämään hitsaamalla. Sydänpaalun 
käyttö yksinään tukipaaluna on harvinaista, koska materiaalikustannukset ovat 
korkeammat kuin teräsbetoni- tai teräsputkipaalulla. 
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2.2.7 X-paalu 

X-paalu on poikkileikkaukseltaan nimensä mukaisesti X-kirjaimen mallinen. X-
paalu valmistetaan muotoon valssatusta teräksestä. Rautaruukki Oyj:n 
valmistamien X-paalujen laipan leveys on 155—200 mm, laipan vahvuus 23—
30 mm ja varastopituus 14 m. Valmistuksessa käytetään teräslajia S355J2G3. 
X-paalu voidaan jatkaa pultti- tai holkkiliitoksella sekä hitsaamalla. Paaluun 
voidaan asentaa hitsaamalla erillinen kalliokärki. Myös erillistä paaluhattua 
käytetään (kuva 2—9). [7]  

Kuva  2-9 Maahan lyötyjä X-paaluja [7] 

Muotonsa ansiosta X-paalu soveltuu hyvin kohteisiin, jossa ei sallita suuria 
maan syrjäytymisestä aiheutuvia siirtymiä. X-paalulla voidaan läpäistä 
putkipaalua paremmin kivisiä maakerroksia. [7] 

2.2.8 H-paalu 

H-paalu on tukipaaluna käytettävä H-profiili, jonka laipat ja uuma ovat 
tasalevyiset ja -paksuiset. H-paalun leveys on 200—400 mm ja ainepaksuus 
11—30 mm [16]. Paalu voidaan jatkaa hitsaamalla tai pulttiliitoksella. H-paalun 
suuren vääntöjäykkyyden vuoksi se soveltuu hyvin kivisen maaperän läpäisyyn. 
Paalu voidaan varustaa paaluhatulla ja tarkoitukseen sopivalla kärjellä.  

2.2.9 Ratakisko ja muut uusiokäytettävät profiilit 

Ratakiskoa ja muita muussa käytössä olleita profiileja voidaan käyttää paaluna. 
Tällöin on kuitenkin varmistuttava, ettei materiaalissa ole aikaisemman käytön 
aiheuttamia halkeamia tai muita rakenteellisia vaurioita, jotka voivat heikentää 
profiilin kantokykyä. Ratakiskoa voidaan käyttää kevyiden tai väliaikaisten 
rakenteiden perustamisessa ja tuennassa, kuten esimerkiksi ponttiseinän 
yhteydessä [3]. 
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2.3 Porapaalut 

2.3.1 Yleistä 

Porapaalu on kiertämällä ja iskemällä asennettava ja poikkileikkaukseltaan 
pyöreä teräspaalu, jonka kapasiteetti koostuu teräksen ja betonin 
yhteisvaikutuksesta. Porapaalusta on käytössä muutamia eri tyyppejä, jotka on 
jaoteltu asennustapansa mukaisesti. 

Porapaalu soveltuu käytettäväksi, kun 
• rakennuspaikalla on vaikeasti läpäiseviä täyttöjä 
• kalliopinta on voimakkaasti viettävä 
• paalujen on saavutettava tietty tunkeutumistaso 
• ympäröivät rakenteet ovat herkkiä tärinälle 
• vaaditaan hyvää sijaintitarkkuutta [12] 
• paaluille tulee vetojännityksiä. 

Porapaalut tehdään kallioon tai maahan tukeutuviksi. Kallioon tukeutuvaa 
porapaalua voidaan käyttää vedettynä paaluna. Porapaalua voidaan käyttää 
maahan tukeutuvana, jos kallion päällä on karkearakeinen maakerros tai 
moreenikerros on paksu. [12] 

Porapaalun poraaminen voidaan tehdä RD- tai SYMMETRIX-menetelmällä. 
Näistä edellinen on perinteinen poraustapa ja jälkimmäinen Rotex Oy:n 
kehittämä uudempi menetelmä. Poraus voidaan suorittaa päältä lyövällä 
vasaralla tai uppovasaralla, keskeisesti tai epäkeskeisesti [12]. 

2.3.2 Sydänteräspaalu 

Sydänteräspaalun osat ovat ohutseinäinen porausputki, sementtilaastivaippa ja 
pyörötanko (sydänteräs) (kuva 2—10). Paalu asennetaan poraamalla työputki 
maan läpi kalliopintaan asti. Työputki voidaan tarvittaessa jatkaa hitsaamalla 
[12]. Tämän jälkeen porauksessa käytetty pilottikruunu nostetaan ylös ja 
vaihdetaan kalliokruunuun, jolla porataan halutun pituinen reikä kallioon. 
Porauksen jälkeen putki huuhdellaan ja täytetään sementtilaastilla. Pyörötanko 
työnnetään keskitysrenkaiden avulla porausputken sisälle, kallioreiän pohjaan 
(kuva 2—11). [12] 
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Kuva  2-10 Sydänteräsporapaalun poikkileikkaus [12] 

 

Kuva  2-11 Sydänteräspaalun työvaiheet [12] 

2.3.3 Porattava teräsputkipaalu, jonka porausputki jää paalun osaksi 

Porattavan teräsputkipaalun porausputki, joka jää paalun osaksi, on 
paksuseinäinen ja toimii yhtenä paalun kantavana osana. Poraus suoritetaan 
yhtenä työvaiheena haluttuun syvyyteen asti, minkä jälkeen pora nostetaan ylös 
ja putki huuhdellaan ja täytetään sementtilaastilla (kuva 2—12). Porausputken 
sisälle asennetaan tarvittaessa lisäraudoitus, joka voi olla raudoitekehikko, 
pyörötanko tai teräsputki (kuva 2—13). Jos käytetään raudoitekehikkoa, se 
asennetaan ennen sementtilaastia. [12] Porapaalussa käytettävän teräsputken 
halkaisija on 90—711 mm, pituus 1—12 m ja seinämäpaksuus 6,3—16 mm 
[12]. 
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Kuva  2-12 Porattavan teräsputkipaalun, jonka porausputki jää osaksi paalua, 
työvaiheet [12] 

 

Kuva  2-13 Porattavien teräsputkipaalujen, joiden porausputki jää osaksi 
paalua, raudoitusvaihtoehtoja [12] 

2.3.4 Porattava teräsputkipaalu, jonka porausputki nostetaan ylös 

Porattavan teräsputkipaalun, jonka porausputki nostetaan ylös, teräsputki toimii 
ainoastaan porausputkena. Työvaiheet ovat samat kuin porattavassa 
teräsputkipaalussa, jonka porausputki toimiin paalun osana. Lisänä edelliseen 
on, että porausputki nostetaan ylös samanaikaisesti sementtilaastin valamisen 
kanssa (kuva 2—14). [12] 
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Kuva  2-14 Porattavan teräsputkipaalun, jonka porausputki nostetaan ylös, 
työvaiheet [12] 

Rautaruukki Oyj:n valmistamien poraputkien halkaisija on 140—270 mm, 
seinämän vahvuus 5,0—6,3 mm ja pituus 3 tai 6 metriä [12]. Paalun 
vaihtoehtoiset poikkileikkaukset valitusta raudoitustavasta riippuen on esitetty 
kuvassa 2—15.  

 

Kuva  2-15 Porattavan teräsputkipaalun, jonka porausputki nostetaan ylös, 
raudoitusvaihtoehdot [12] 
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2.4 Injektoitu teräspaalu 

2.4.1 Yleistä 

Injektoidulla teräspaalulla tarkoitetaan maahan lyömällä, täryttämällä tai 
puristamalla asennettavaa sementtivaipalla verhottua teräsprofiilia. Maailmalla 
paalusta on käytetty aikaisemmin nimitystä MV-paalu, mutta menetelmään 
liittyvien patenttien määrittelyjen myötä siitä on alettu käyttää nimitystä RI- tai 
RV-paalu (myös englanninkielinen nimitys vibro-injection-pile). Paalun 
sydänteräksenä käytetään yleensä H-profiilia, jonka alapäässä on kaulus. 
Profiilin uuman molemmille puolille on hitsattu kiinni injektointiputket, joiden 
alapää ulottuu kaulukseen asti. Kun paalua asennetaan maahan, 
injektointilaasti puristetaan painella putkien kautta kaulukseen, josta se leviää 
sydänteräksen ympärille muodostaen yhtenäisen vaipan. Vaippa vähentää 
asennusvaiheessa paalun ja maan välistä kitkaa ja lisää sitä kovettuneena. 
Lisäksi se toimii korroosiosuojana. RI-paalujen rakenteelliseksi kantavuudeksi 
on mitattu jopa 2000—5000 kN. [9]  

Suomessa injektoitu teräspaalu tunnetaan peremmin nimellä CSG-paalu 
(Continuously Shaft Grouted) ja sen teräsprofiilina käytetään putkipaalua. CSG-
paalua voidaan käyttää tukipaaluna, kitkapaaluna tai näiden yhdistelmänä. 
CSG-paalua voidaan käyttää myös vetopaaluna ja maanaulana [15]. 

2.4.2 CSG-teräsputkipaalu 

Vaippainjektoitu teräsputkipaalun kantava rakenneosa on teräsputki. Paalu 
asennetaan yleensä lyömällä tai puristamalla. Vaippainjektointi tapahtuu paalun 
kärjen lähelle asennettavan avartimen avulla. Avarrin jättää riittävän tilan 
sementtilaastille paalun ympärille. Paalun upotuksen aikana laastia syötetään 
paalun sisälle ja sieltä avartimen kohdalla olevien injektointireikien kautta 
paalun ympärille.[5, 8] Paalun tyyppikuva on esitetty kuvassa 2—16. 

2.4.3 CSG-porapaalu 

Porattavalla teräsputkipaalulla vaipan injektointi tapahtuu läpi-injektoinnilla [12]. 
Läpi-injektoitavassa porapaalussa porausputki jää maahan ja vaippa 
injektoidaan sementtilaastilla. Poraus suoritetaan aina päältä lyövällä 
porakalustolla. Paalun asennus suoritetaan yhtenä työvaiheena: poraus ja 
injektointi tapahtuvat samanaikaisesti (kuva 2—16). Porauksen huuhtelu 
tapahtuu sementtilietteellä porausputken läpi. Porakruunu on porausputkea 
suurempi, jolloin paalun ympärille muodostuu porauskruunun kokoinen 
sementtivaippa, jonka muoto riippuu pohjasuhteista, huuhtelupaineesta ja -
määrästä sekä porausputken syöttö- ja pyöritysnopeudesta. [12] 
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Kuva  2-16 RR-CSG - ja RD-CSG -paalun tyyppikuvat [13] 

Paalun kantavana osana voidaan käyttää myös poratankoa porausputken 
sijasta, jolloin injektointi suoritetaan tangon keskellä olevan reiän kautta (kuva 
2—17) [12]. 

 

Kuva  2-17 Läpi-injektoitavan porapaalun, jossa on käytetty sydäntankoa, 
poikkileikkaus [12] 

Rakenteellisessa mitoituksessa voidaan ottaa huomioon vain porausputki. 
Nurjahdustarkastelussa paalua ympäröivän maan leveydeksi otetaan 
porakruunun halkaisija. Geoteknisessä mitoituksessa voidaan ottaa huomioon 
porakruunun halkaisijan suuruinen laastivaippa. [12] 
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2.5 Kaivettavat paalut 

2.5.1 Yleistä 

Kaivettavat paalut ovat maata syrjäyttämättömiä. Kaivettavat paalut kuuluvat 
suurpaaluihin. Suurpaalutusohjeiden mukaan suurpaalut ovat paaluja, joiden 
kantavuus on 1,5 MN tai enemmän ja halkaisija on vähintään 300 mm [17]. 
Rautaruukki Oyj:n tuotteita ovat teräsputkisuurpaalut, joiden halkaisija on 300—
1200 mm ja seinämän vahvuus 8-18 mm. Yhden jatkamattoman suurpaalun 
pituus voi olla 26 m. Suurpaaluihin tarkoitetut teräsputket tehdään 
kierresaumahitsattuna [7]. 

Suomessa suurpaalut tehdään yleensä tukipaaluiksi, jolloin voidaan käyttää 
materiaalien lujuudet tehokkaasti hyödyksi. Kitkapaalujen käyttö tulee 
kysymykseen silloin kallion päällä oleva karkearakeinen kerros tai 
moreenikerros on paksu. Kitkapaaluina käytetään pieniläpimittaisia suurpaaluja 
tai avoimia suuriläpimittaisia teräsputkipaaluja. [17] 

2.5.2 Kaivinpaalu 

Kaivinpaalu on paikalla valettu teräsbetonipaalu. Paalu asennetaan työputken 
avulla (kuva 2—18). Työputkea painetaan, hierretään tai lyödään maan sisään 
samanaikaisesti, kun kaivulaitteen avulla kaivetaan putken sisältä maata pois. 
Kun on saavutettu haluttu taso, putken sisälle asennetaan raudoitekehikko ja 
putki valetaan täyteen betonia contactor-menetelmää käyttäen. Työputki 
voidaan jättää maahan pysyväksi rakenteeksi, jolloin se toimii paalun 
rakenteellisena osana, tai se voidaan nostaa ylös hiertämällä tai täryttämällä 
samanaikaisesti betonivalun etenemisen kanssa. Suomessa kaivinpaalun 
läpimitta on 500—1800 mm, yleensä 900—1500 mm. [1, 2, 4] 

Kuva  2-18 Kaivinpaalun työvaiheet [17] 
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2.5.3 CFA-paalu 

CFA-paalu (Continous Flight Auger) on pitkällä auger-kairalla tehtävä maata 
syrjäyttämätön paalu. Kairaa kierretään maahan. Kun tavoitesyvyys on 
saavutettu, kairaa nostetaan ylös ja samanaikaisesti kairan varren läpi 
syötetään betonia paalureiän pohjalle. Ylösvedettäessä kaira nostaa mukanaan 
loput sen siipien varaan jääneen maa-aineksen. Kun kaira on nostettu 
kokonaan ja reikä on täynnä betonia, betonin sekaan painetaan 
raudoitekehikko. Paalu voidaan jättää myös ilman raudoitusta. 

CFA-paalua käytetään paljon Euroopassa ja yleensä kitkapaaluna. Paalun 
halkaisija on 500—800 mm. [3] Auger-kairalla on tehty paaluja joiden läpimitta 
on ollut jopa 3 m [8]. 

2.5.4 Kelly bar -paalu 

Kelly bar -paalu on rakenteeltaan samanlainen kuin kaivinpaalu, mutta maan 
kaivaminen tehdään eri tekniikalla. Kaivaminen suoritetaan kiertämällä tankoa 
(kelly bar), jonka alapäässä on kaivurasia (bucket). Kaivurasia leikkaa maata 
sisäänsä, kun tankoa kierretään. Rasian tullessa täyteen, se nostetaan maan 
pinnalle ja tyhjennetään. 

2.6 Muut paalutyypit 

2.6.1 Franki-paalut 

Franki-paalu kuuluu suurpaaluihin ja on maata syrjäyttävä. Franki-paalun 
alapäähän muodostetaan anturalevitys maahanlyönnin loppuvaiheessa, ja se 
asennetaan teräksisen työputken avulla (kuva 2—19). [17] 

Putken pää on suljettu vesitiiviillä betonitulpalla. Työputki lyödään maahan 
pudottamalla järkälettä tulpan päälle putken sisällä. Kun tavoitetaso on 
saavutettu, työputki kiinnitetään paalutuskoneeseen ja tulppa lyödään irti putken 
päästä. Putken alapäähän valetaan betonia ja lyömistä jatketaan pitäen 
työputkea paikallaan. Betoni leviää ympäröivään maahan muodostaen 
anturalevityksen. Anturalevitys on maaperästä ja työ tavoista riippuen 1,2—2,5-
kertainen työputken halkaisijaan nähden. [17] 
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Kuva 2-19 Franki-paalun työvaiheet [17] 

 

Paalun varsiosa yleensä betonoidaan paikan päällä. Ennen betonointia putkeen 
asennetaan raudoitekehikko. Betonoinnin jälkeen työputki nostetaan ylös 
tärytystä apuna käyttäen. Varsi on mahdollista tehdä myös 
teräsbetonielementistä, jolloin kyseessä on Franki-mixte-paalu. [17] 

Jos käytetään työputken sijasta maahan jätettävää teräsputkea, jota voidaan 
käyttää hyväksi paalun mitoituksessa, kyseessä on Franki-putkipaalu. Franki-
paalun läpimitta on 400—600 mm, yleensä 500—600 mm. Franki-mixte-paalun 
läpimitta on 420 mm. [17] 

2.6.2 Vibrex-paalut 

Vibrex-paalu on maata syrjäyttävä teräksisen työputken avulla tehtävä paalu, 
jonka halkaisija on 500—700 mm. Työputki, jonka alapää on suljettu vesitiiviisti 
teräksisellä pohjalevyllä, lyödään maahan diesel-, hydraulisella tai 
pudotusjärkäleen avulla (kuva 2—20). Kun tavoitetaso on saavutettu, putkeen 
asennetaan raudoitekehikko ja paalu betonoidaan. Betonoinnin jälkeen työputki 
nostetaan ylös tärytystä apuna käyttäen. [17] 
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Kuva 2-20 Vibrex-paalun työvaiheet [17] 

 

2.6.3 Vibrattavat paalut 

Lähes kaikki lyöntipaaluiksi tarkoitettuja paaluja voidaan asentaa myös 
täryttämällä eli vibraamalla. Vibraaminen tulee esimerkiksi silloin kyseeseen, 
kun halutaan vähentää ympäristölle koituvia melu- ja tärinähaittoja. Joissakin 
tapauksissa vibraamalla saadaan paaluun kohdistettua enemmän energiaa kuin 
pudotusjärkäleellä, esimerkiksi vinopaaluja asennettaessa.  
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3 TOUKORANNAN ESIRAKENTAMINEN 1 

3.1 Kohde 

3.1.1 Sijainti 

Kohde sijaitsee Toukorannassa, Toukolan kaupunginosassa, Helsingissä. 
Toukorannan esirakentaminen 1 on ensimmäinen osa koko Toukorannan 
esirakentamisesta. Kohteen rakentaminen toteutettiin urakkana, jonka tilaajana 
toimi Helsingin kaupungin rakennusviraston katuosasto ja urakoitsijana 
Skanska Tekra Oy. Kohteeseen rakennettiin paalulaatta liikenne- ja 
paikoitusalueita sekä putkilinjoja varten. 

3.1.2 Maaperä ja pohjatutkimukset 

Toukorannan alue on vanhaa merenpohjaa, jota on täytetty 1900-luvun alusta 
lähtien. Täyttöihin on käytetty erilaisia materiaaleja louheesta rakennusjätteisiin. 
Alueen maaperä on pintakerrokseltaan pilaantunutta. Toukorannassa on 
suoritettu pohjatutkimuksia useassa eri vaiheessa. Vanhimmat pohjatutkimukset 
ovat 1940-luvulta ja viimeisimmät vuodelta 2002. Tehtyjen pohjatutkimuksien 
perusteella on pystytty selvittämään alueen maalajit ja niiden kerrostumat. Myös 
maaperän liikkumista on seurattu inklinometriputkien avulla. 

Maaperän liikkuminen on ollut alueen erityispiirre. Liikkeet ovat johtuneet 
alueella olleista paksuista louhetäytöistä. Kohteen alueella oli kaksi 
louhepengertä, Mertakadun ja KTK -penger, joiden pohjaantäyttö 
rakentamisaikana ei ollut täysin onnistunut. Louheen ja kovan pohjan väliin oli 
jäänyt löyhä savikerros. Voidaan sanoa, että penkereet olivat jääneet 
kellumaan.  

3.1.3 Koealue 

Paalutuksen koealue sijaitsi kohdassa, jossa vanha Mertakatu kulki 
Roomanpihan läpi. Mertakadun kohdalla oli paksut louhetäytöt, joista osa 
pystyttiin poistamaan kaivamalla. Kaivun jälkeen täytön yläpinta oli tasolla -4…-
5, mikä todettiin työn aikana kaivutyötä tehneiden kaivukoneiden kuljettajien 
haastattelujen ja harjaterästangolla tehtyjen harauksien perusteella. 

Pohjatutkimuksien mukaan louheen alapinta oli tasolla -5… -12, jolloin 
läpäistävän louhetäytön oletettu paksuus oli 0…8 m. Täytön alapuolella on 
paksuudeltaan vaihteleva, löysä savikerros, jonka jälkeen on tiivis hiekkakerros 
ja moreeni. Paalujen oletettu tunkeutumistaso oli -10…-15. 
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3.2 Koepaalutus 

3.2.1 Yleistä 

Kohteessa tutkittiin teräsbetonisen lyöntipaalun louhetäytön läpäisykykyä. 
Paaluissa käytettiin viittä erilaista kärkeä: laatikkokärkeä, Leimet Oy:n 
valmistamaa irtokalliokärkeä, Leimet Oy:n valmistamaa ja Skanska Tekra Oy:n 
modifioimaa irtokalliokärkeä ja kahta hieman toisistaan poikkeavaa Skanska 
Tekra Oy:n valmistamaa irtokalliokärkeä. Koepaalutuksessa käytetty 
paalutyyppi oli 1B-luokan teräsbetonipaalu, jonka poikkileikkaus oli 300 x 300 
mm2. Paalujen valmistuksessa oli käytetty sulfaatin kestävää betonia maaperän 
aggressiivisuuden vuoksi. Paalut oli valmistanut Skanska Betoni Oy (liite 1).  

3.2.2 Kärkityypit 

Laatikkokärki (ltk) 

Laatikkokärki on kiinteä eli se asennetaan paalun kärkeen valun yhteydessä. 
Skanska Betoni Oy:n valmistamissa paaluissa laatikkokärki on malliltaan 
reunoilta ylös taivutettu teräslevy, jonka paksuus on 4 mm. Reunojen väliin on 
hitsattu päistään kaksi harjaterästankoa, joilla kärki kiinnittyy paalun 
betonivaluun (kuva 3–1).  

 

Kuva 3-1 Leimet Oy:n valmistama laatikkokärki eli levykenkä [11] 

Irtokalliokärki (kk-Leimet) 

Leimet Oy:n valmistama irtokalliokärki asennetaan paalun päähän paalutustyön 
yhteydessä, kun paalu on nostettu pystyyn. Kärki koostuu teräslevystä tehdystä 
laatikko-osasta, h = 300 mm, ja siihen kiinnitetystä kovametallitapista, φ = 60 
mm, l = 300 mm. Tapin kiinnitys on jäykistetty neljällä laipalla. Kärki asennetaan 
työntämällä paalun pää laatikko-osan sisään ja kiinnitys varmistetaan 
teräskiiloilla, jotka lyödään moskalla laatikko-osan yläreunassa olevista rei’istä 
paalun ja laatikon väliin (kuva 3–2). Kärki mittoineen on esitetty liitteissä (liite 2) 
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Kuva 3-2 Irtokalliokärki, Leimet Oy 

 

Irtokalliokärki (kk-ST03) 

Kärjen aihiona käytettiin Leimet Oy:n valmistamaa irtokalliokärkeä. 
Kovametallitapin laippoihin kiinnitettiin lisäpalat hitsaamalla. Lisäpalojen avulla 
laippojen reunat ulottuivat laatikko-osan kulmien ulkopuolelle 20—30 mm.  

Irtokalliokärki kk-ST06 

Kärki koostui samanlaisesta laatikko-osasta, kuin on kärjessä kk-Leimet. 
Laatikko-osaan oli hitsattu kovametallitappi, φ = 100 mm, l = 600 mm. Tappi oli 
jäykistetty laipoin. Kärkeä tehtiin kahta hieman toisistaan poikkeavaa mallia: 
mallissa B laipat ulottuivat tapin juuressa lähes laatikko-osan nurkkiin asti, ja 
mallissa A ne jätettiin noin 40 mm etäisyydelle reunasta  (kuva 3–3). Kärjen 
massa oli arviolta noin 70 kg. 
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Kuva 3-3 Kärkimalli kk-ST06 

3.3 Koejärjestelyt 

3.3.1 Esireikien teko 

Ennen varsinaista paalutusta tavoitteena oli selvittää louhetäytön rakenne sekä 
ylä- ja alapinnan korkeustaso. Välineinä käytettiin auger-kairaa, teräspiikkiä ja 
poraa. Samalla tavoitteena oli parantaa paalujen läpäisykykyä. 

Auger-kaira 

Kohteeseen kuului yleisesti paalulle tehtävän esireiän teko auger-kairalla. 
Koealueella kairalla pyrittiin kartoittamaan louhetäytön yläpinnan taso. Auger-
kaira oli kiinnitetty pyörityspään välityksellä paalutuskoneen (Junttan PM20) 
keiliin, järkäleen alapuolelle (kuva 3—4). Käytetty kaira oli 10 m pitkä ja sen 
ulkohalkaisija oli 325 mm. Kairaa pyöritettiin ja painettiin maahan, kunnes se 
pysähtyi louhetäyttöön. Maanpinnan taso merkittiin spray-maalilla kairaan. Kaira 
nostettiin ylös ja maalimerkistä mitattiin saavutettu syvyys rullamitalla. 
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Kuva 3-4 Esireikien teko auger-kairalla ja kairan kärki 

 

Teräspiikki 

Louhetäyttö yritettiin läpäistä teräspiikin (kuva 3—5) avulla. Paalutuskone löi 6 
metrin pituista putkesta valmistettua piikkiä maahan. Piikin halkaisija oli 400 mm 
ja kärkitapin halkaisija 100 mm. Paalutuskoneena oli Junttan PM20, jossa oli 40 
kN hydraulinen järkäle. Piikkiin merkattiin spray-maalilla pituus 1 metrin välein 
piikin kärjestä alkaen. Työn aikana laskettiin lyöntien lukumäärä suhteessa 
piikin kärjen syvyyteen maanpinnasta, ja seurattiin läpäisyn onnistumista.  
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Kuva 3-5 Teräspiikki 

 

Pora 

Klemm KR 904 -poravaunulla porattiin tutkimusreikiä maahan (kuva 3–6). 
Porauksessa käytettiin ainoastaan porausputkea, jonka kärkeen oli hitsattu 
kiinni porakruunu (kuva 3–7). Kruunun ulkohalkaisija oli 125 mm ja poraputken 
110 mm. Reiät porattiin 12 metrin syvyyteen maanpinnasta, kuitenkin vähintään 
louhetäytön alapintaan asti. Työn aikana mitattiin poran kärjen syvyys 
maanpinnasta ja kirjattiin ylös poraajan tekemät havainnot maaperästä eri 
syvyyksiltä. 

 

Kuva 3-6 Poravaunu Klemm KR 904 
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Kuva 3-7 Porakruunu 

 

3.3.2 Lyöntipaalutus 

Koepaalujen lyöminen tehtiin Junttan PM25HD paalutuskoneella, jossa oli 50 
kN kiihdytetty hydraulinen järkäle (HHK-5A) (kuva 3–8). Paaluun merkattiin 
spray-maalilla pituus metrin välein paalun kärjestä alkaen. Paalun upotuksen 
aikana laskettiin lyöntien lukumäärä suhteessa paalun kärjen syvyyteen 
maanpinnasta sekä seurattiin paalun käyttäytymistä ja läpäisyn onnistumista. 
Myös työsaavutusta pyrittiin seuraamaan. 

 

Kuva 3-8 Junttan PM25HD, HHK-5A -järkäleellä vatustettuna 
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Työjärjestys 

Paalutuksen työjärjestyksellä pyrittiin parantamaan paalujen läpäisykykyä. 
Paalutus aloitettiin keskeltä aluetta, kohdasta, jossa oli arvioiden mukaan 
paksuin vaikeasti läpäistävä kerros. Tästä edettiin ulospäin kohti alueen 
reunoja, jolloin läpäistävän kerroksen paksuus pieneni työn edetessä. Tällä 
tavoin tehtiin mahdollisimman helpoksi paalun syrjäyttämien kivien vapaa 
siirtyminen sivusuunnassa pois paalun kärjen edestä. 

3.3.3 Mittaukset 

Työn jälkeen mitattiin paalun kaltevuus kahteen suuntaan vesivaa’an ja 
rullamitan avulla. Kun paalu oli katkaistu suunnitelmien mukaisesta 
korkeudesta, suoritettiin tarkemittaus takymetrillä. Paalun ehjyys mitattiin PIT-
laitteella (Pile Integrity Tester) joko ennen tai jälkeen paalun katkaisun. Osasta 
paaluista suoritettiin ehjyysmittaus työn aikana, kun alapaalu oli lyöty. Osalle 
paaluista suoritettiin myös kantavuusmittaus PDA-laitteella ennen paalun 
katkaisua. 

3.4 Tulokset 

3.4.1 Yleistä 

Koealueeseen kuului kaikkiaan 116 paalua, joiden toimituspituudet olivat 
14…22 m. Laatikkokärkeä käytettiin 83 paalussa, kk-Leimet –kärkeä 17 
paalussa, kk-ST03 –kärkeä 11 paalussa ja kk-ST06 –kärkeä 5 paalussa. 
Jatkettuja paaluja oli 96 kpl, 83 % koko määrästä. Lyöntimäärät laskettiin 15 
paalusta. Toteutunut koepaalutusalue paalunumeroineen on esitetty liitteenä 
olevassa paalukartassa (liite 3) ja yksittäiset paalutiedot liitteenä olevissa 
tulosteissa (liite 4). 

Louhetäytön paksuus 

Aikaisempien pohjatutkimustuloksien sekä kaivutyön ja esireikien yhteydessä 
tehtyjen havaintojen perusteella määritettiin louhetäytön ylä- ja alapinnan taso 
koepaalutusalueella. Yläpinnan tasoksi saatiin -3,5…-5,5 ja alapinnan tasoksi -
4,5…-11,5. Läpäistävän louhetäytön paksuus oli 0…7,5 m. Havaintojen mukaan 
paksuimmillaan täyttö oli paalun nro 617 kohdalla. 

Louhetäytön läpäisy 

45 paalua sijaitsi louhetäytön kohdalla. Tähän kohtaan lyötiin yhteensä 57 
paalua, joista kaikki läpäisivät täytön. 12 paalua rikkoutui. 
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3.4.2 Paalun toteutunut sijainti ja kaltevuus 

Sijainti 

Toteutunut sijainti mitattiin kaikista paaluista. Mittaustuloksista oli käytettävissä 
85 paalun sijaintitiedot. Näistä tuloksista määritetyt keskimääräiset poikkeamat 
sijainnissa olivat dxka = 14 cm, dyka = 13 cm ja dkok,ka = 21 cm. Suurin 
yksittäinen poikkeama oli dkok,max = 124 cm. Tulokset sijaintipoikkeamista 
louhetäytön paksuuden suhteen on esitetty kuvissa 3–9 ja 3–10 ja 
keskimääräiset sijaintipoikkeamat kärkityypeittäin kuvassa 3–11. 

Kuva 3-9 Sijaintipoikkeamat louhetäytön paksuuden suhteen 

Kuva 3-10 Sijaintipoikkeamat louhetäytön paksuuden suhteen ja paalujen 
määrä 
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Kuva 3-11 Keskimääräiset sijaintipoikkeamat kärkityypeittäin 

Louhetäytön paksuus vaikutti sijaintiin merkittävämmin kuin kärkityyppi. Kun 
louhetäytön paksuus oli 3–7 m, sijaintipoikkeama oli noin kaksinkertainen 
verrattuna kohtaan, jossa louhetäytön paksuus oli alle 3 m. 

Kaltevuus 

Kaltevuus mitattiin 12 paalusta. Keskimääräinen kaltevuus oli valmiin rakenteen 
pituussuunnassa 40 mm/m ja poikittaissuunnassa 43 mm/m. Paalujen 
kaltevuudet on esitetty taulukossa 3–1 ja kaltevuudet louhetäytön paksuuden 
suhteen on esitetty kuvassa 3–12.  

Taulukko  3-1 Paalujen kaltevuudet 

 

paalu porattu kärkityyppi ehjyys

[m]
x y

1 568 A -28 -100 2 - ltk ehjä
2 592 A -35 -70 2,5 - ltk ehjä
3 602 5 - 4 - ltk ehjä
4 603 -5 43 0 - ltk ehjä
5 607 13 22 2 x kk-Leimet ehjä
6 617 - -70 7,5 x ltk poikki
7 621 53 -25 3,1 - kk-ST03 ehjä
8 632 85 -13 2,5 - kk-ST03 ehjä
9 633 B -83 -12 4,5 - kk-ST03 ehjä

10 635 -33 20 7 x ltk ehjä
11 636 22 - 5,3 - kk-ST06 ehjä
12 637 -78 -78 6,2 x ltk ehjä

Keskiarvo 40 43 (itseisarvoista)

kaltevuus

[mm/m]

louheen paksuus
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Kuva 3-12 Kaltevuudet louhetäytön paksuuden suhteen 

Kaltevuuden suunnassa ei havaittu yhdenmukaisuutta. Kaltevuuden arvot eivät 
olleet verrannollisia louheen paksuuteen.  

3.4.3 Ehjyys 

Paalujen ehjyys mitattiin kaikista lopulliseen rakenteeseen jäävistä paaluista. 
Mittaus suoritettiin Pile Dynamics, Inc:n valmistamalla PIT (Pile Integrity Tester) 
-laitteella. PIT-laite rekisteröi vasaran iskun aiheuttaman ääniaallon nopeuden 
vaihtelut paalussa. Tiedon perusteella voidaan analysoida paalun ehjyys.  
Mitatut paalut todettiin ehjiksi. Rikkoutuneiksi todetut paalut havaittiin pääosin jo 
lyöntityön aikana lyöntivastuksen pienenemisenä ja paalun sukeltamisena. Tätä 
edelsi usein myös paalun voimakas kallistuminen vinoon upotuksen aikana. 
Ehjyydeltään epävarmoiksi todetuille paaluille suoritettiin kantavuusmittaus PDA 
-laitteella, jolla pystyttiin varmistamaan paalun ehjyys ja toimivuus. 

Rikkoutuneita paaluja oli 17 % koko koepaalumäärästä. Paalujen ehjyys 
kärkityyppien mukaan luokiteltuna on esitetty taulukossa 3–2. Kuvaajat paalujen 
ehjyyksistä eri kärkityypeillä louhetäytön paksuuden suhteen on liitteenä (liite 5). 

Taulukko  3-2 Paalujen ehjyys kärkityypeittäin 

kärkityyppi rikkoutuneita

ehjä rikki summa
ltk 75 8 83 10 %
kk-Leimet 11 6 17 35 %
kk-ST03 7 4 11 36 %
kk-ST06 3 2 5 40 %
yhteensä 96 20 116 17 %

ehjyys
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Kalliokärjellä varustetuista paaluista rikkoutui reilu kolmasosa ja laatikkokärjillä 
varustetuista kymmenesosa. Kalliokärjillä varustettujen rikkoutuneiden paalujen 
suurempi suhteellinen osuus johtuu siitä, että juuri ne lyötiin kohtaan, jossa 
louhetäyttö oli paksuimmillaan. Eri kalliokärkityyppien välillä ei ole merkittävää 
eroa rikkoutumisprosentissa. 

Paalujen ehjyys ja lyöntimäärät on esitetty kuvassa 3–13. 

 

Kuva 3-13 Paalujen ehjyys ja lyöntimäärät 

Paalujen ehjyyden riippuvuudesta lyöntimäärästä ei voida vetää johtopäätöksiä, 
koska otantana oli 15 paalua. Tällä otannalla ei huomattu korrelaatiota ehjyyden 
ja lyöntimäärän välillä. 

Tieto paalun iästä eli ajasta vuorokausina valuajankohdasta lyöntiajankohtaan 
oli käytettävissä 103 paalusta. Näistä paaluista 15 oli rikkoutuneita. Ehjät ja 
rikkoutuneet paalut suhteessa paalujen ikään on esitetty kuvassa 3–14. 

Paalujen ehjyys ei riippunut paalujen iästä. Paalujen rikkoutuminen ei johdu liian 
nuoren paalun käytöstä, jos se kuitenkin on vähintään 6 vrk vanha tai muuten 
on todettu, että se täyttää sille asetetut lujuusvaatimukset. 
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Kuva 3-14 Paalujen ehjyys ja lyöntimäärät 

3.4.4 Kantavuus 

Kantavuusmittaus tehtiin PDA -laitteella 20 paalulle. Mittaukset suoritettiin 
useassa osassa. Yksittäiseltä paalulta vaadittu murtokuorma oli 1 620 kN. 
Kantavuusmittaustulokset on esitetty taulukossa 3–3. Kantavuuden ja ehjyyden 
arvot louhetäytön paksuuden suhteen on esitetty kuvassa 3–15. 

Taulukko  3-3 Kantavuusmittaustulokset 

paalu Louheen
paksuus Kantavuus Ehjyys

[m] [kN] [%] ehjä poikki
1 603 0,0 3180 100 1
2 630 0,0 2170 100 1
3 631 0,0 2770 100 1
4 622 1,3 1990 100 1
5 532 1,5 1830 57 1
6 607 2,0 4540 100 1
7 632 2,5 2850 100 1
8 557 2,7 2950 100 1
9 602 4,0 2420 100 1

10 617 A 4,5 3090 85 1
11 633 B 4,5 2200 73 1
12 620 4,8 910 57 1
13 590 5,0 2480 100 1
14 618 5,1 1920 79 1
15 636 5,3 1850 89 1
16 604 A 5,5 1730 87 1
17 619 5,5 1820 73 1
18 634 5,8 2110 53 1
19 635 7,0 2180 80 1
20 617 7,5 2040 36 1

Maksimi 7,5 4540 100
Minimi 0,0 910 36 16 4

EhjyysPDA

Yhteensä
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Kuva 3-15 Kantavuuden ja ehjyyden arvot louhetäytön paksuuden suhteen 

Alueella, jossa louhetäyttö oli 4,5–7,5 m paksu, sijaitsi 11 PDA -mitattua paalua. 
Näistä 7:ssä oli lieviä vaurioita ja 3 tulkittiin olevan poikki. Alueella, jossa 
louhetäyttö oli alle 4,5 m paksu, sijaitsi 9 PDA -mitattua paalu. Näistä yksi 
tulkittiin olevan poikki ja loput täysin ehjiä. Kantavuuden arvot eivät riippuneet 
louhetäytön paksuudesta. 

3.4.5 Työsaavutus 

Koealueelle lyötiin seitsemän päivän aikana 97 paalua (1 678 m), joista 
louhetäytön kohdalla sijaitsi 47 paalua (789 m). Keskimääräinen paalupituus oli 
17 m ja työsaavutus 14 kpl (240 m) työvuorossa. Yksityiskohtaisemmat tiedot 
päivittäisistä työsaavutuksista on esitetty taulukissa 3–4 ja 3–5. Paalupituutena 
on ilmoitettu paalun lyöntipituus eikä paalun lopullinen pituus. 

Taulukko  3-4 Päivittäiset työsaavutukset, koko koealue 
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[kpl] [m] [kpl] [m] [kpl] [m]
ma 17.11. 9 135 11 180 20 315
ti 18.11. 0 0 11 176 11 176
ke 19.11. 0 0 18 311 18 311
to 20.11. 0 0 18 336 18 336
pe 21.11. 0 0 4 78 4 78
ma 24.11. 0 0 18 324 18 324
ti 25.11. 1 12 7 126 8 138
Yhteensä 10 147 87 1531 97 1678
Keskimäär. pituus 15 18 17
Työsaavutus/työvuoro [kpl/tv, m/tv] 14 240

YhteensäJatketut
paalutpaalut

Päivä Jatkamattomat
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Taulukko  3-5 Päivittäiset työsaavutukset, louhetäyttöalue 

 

Paalun upottamiseen kulunut aika mitattiin 15 paalusta. Jatkamattomien 
paalujen upottaminen kesti 3—8 min louhetäytön paksuuden ollessa 0—3,1 m. 
Keskimääräiseksi upotusajaksi saatiin 5 min. Louhetäytön paksuus ei 
vaikuttanut merkittävästi upotusaikaan. Jatkettujen paalujen upotusajaksi saatiin 
16—37 min louhetäytön paksuuden ollessa 1,7—6,2 m, ja keskimääräinen 
upotusaika oli 27 min. Louhetäytön paksuuden vaikutus upotusaikaan on 
esitetty kuvassa 3–16. 

Kuva 3-16 Louhetäytön paksuuden vaikutus upotusaikaan 

 

LOUHETÄYTTÖALUE

[kpl] [m] [kpl] [m] [kpl] [m]
ma 17.11. 5 75 11 180 16 255
ti 18.11. 0 0 10 160 10 160
ke 19.11. 0 0 7 116 7 116
pe 21.11. 0 0 4 78 4 78
ma 24.11. 0 0 8 144 8 144
ti 25.11. 0 0 2 36 2 36
Yhteensä 5 75 42 714 47 789
Keskimäär. pituus 15 17 17
Työsaavutus/työvuoro [kpl/tv, m/tv] 8 132
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3.4.6 Johtopäätökset 

Tuloksien luotettavuutta olisi saatu paremmaksi, jos otanta eri kärkityypeittäin 
olisi ollut isompi jokaista louheen paksuutta kohti. Tämä olisi vaatinut 
laajemman koealueen, jossa olisi ollut tasapaksu ja homogeeninen vaikeasti 
läpäistä kerros.  

Louhetäytön läpäisy onnistui 73 %:ssa 45 paalusta, joten hukka oli 27 %, kun 
lasketaan paalujen kappalemääriä. Tämä on tyydyttävällä tasolla, kun kyseessä 
on halpa paalumateriaali.  

Tuloksien perusteella lyöntipaalutustyö teräsbetonipaalulla onnistuu vaikeasti 
läpäisevän täytön kohdalla tyydyttävästi, jos 

− paalutustyö suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti ja 
pohjaolosuhteet huomioiden, 

− paalutuskalusto on kunnossa, 

− paalun lyönti suoritetaan aina siten, että paalu ja järkäle ovat 
yhdensuuntaiset (tässä on apumiehellä tärkeä rooli), 

− paaluun lisätään lisävarusteita, jotka parantavat sen kärjen 
läpäisyominaisuuksia, 

− läpäisyä helpotetaan etukäteen tehtävillä esirei'illä (esim. piikillä 
tai poraamalla) ja 

− varmistetaan paalujen kantavuus ja ehjyys jatkuvilla PDA - ja 
PIT -mittauksilla  

Lisäksi paalun jäykkyyttä voidaan parantaa lisävarustein esimerkiksi 
asentamalla irtoteräsvaippa paalun alaosaan, jolloin paalun rakenteellinen 
kestävyys paranee ja samalla alaosa tulee suojattua ulkoisilta vaurioilta. Tämä 
asia vaatisi kuitenkin lisätutkimuksia. 
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4 WEAP-ANALYYSI 

4.1 Yleistä 

4.1.1 Analyysin tarkoitus 

Tutkimuksen työmaaosuudessa käsiteltiin varsinaisesti vain yhtä paalutyyppiä, 
teräsbetonipaalua, jossa käytettiin erilaisia kärkityyppejä. Tarkoituksena on 
tutkia useamman eri paalutyypin soveltuvuutta vaikeasti läpäistävien täyttöjen 
kohdalla tapahtuvaan paalutukseen. Tämän vuoksi tehtiin WEAP -analyysi 
kolmelle vaihtoehtoiselle paalutyypille, jotka olisivat voineet tulla kyseeseen 
kohteessa. Analyysin tarkoituksena oli tutkia näiden paalutyyppien 
soveltuvuutta. Tavoitteena oli selvittää 

− paalun läpäisykyky ja 

− paalun jännitykset lyöntityön aikana.  

4.1.2 WEAP -ohjelma 

WEAP (Wave Equation Analysis of Pile Driving) on järkäleen iskusta paalun 
aiheutuvaan iskuaaltoon perustuva paalutuksen analysointimenetelmä. 
Ensimmäinen  WEAP -tietokoneohjelma valmistui vuonna 1976. Tässä 
tutkimuksessa käytetään vuoden 2003 versiota (GRLWEAP version 2003). 
WEAP -analyysin avulla käyttäjä voi laskea annetuista lähtötiedoista erilaisia 
haluttuja tietoja, joiden tuloksena voidaan määrittää mm. 

− tarvittava siirtymä loppulyöntien aikana halutun kantavuuden 
saavuttamiseksi  (loppulyöntiehto), 

− paaluun syntyvät veto- ja puristusjännitykset lyöntityön aikana 
mahdollisen paaluvaurion arvioimiseksi sekä 

− paalutustyön kannalta optimaalinen paalutuskalusto, -tapa ja 
paalutyyppi. 

WEAP ei ole kuitenkaan kantavuuden laskentaohjelma, vaan 
kantavuusparametrit ja oletettu paalun tunkeutumissyvyys on määritettävä 
etukäteen. 

Tässä työssä ei käydä läpi WEAP -ohjelman käyttöä, periaatteita, laskentatapaa 
ja lähtötietojen valintaa. Niitä on selvitetty tarkemmin Tapio Ranta-ahon 
diplomityössä "WEAP analyysin käyttö paaluperustuksen suunnittelussa" [14] 
sekä WEAP -ohjelman käyttöohjeessa [2]. 
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4.2 Analysoinnissa käytetyt lähtötiedot 

4.2.1 Yleistä 

Seuraavassa on käyty läpi oleellisimmat ja lopputulokseen eniten vaikuttavat 
lähtötiedot, joita käytettiin analyysin suorittamisessa. Lähtökohtana oli, että 
lähtötiedot vastaavat mahdollisimman tarkasti koepaalutuksen tilannetta 
paalutuskalustoltaan ja maamalliltaan. Tässä ei selvitetä jokaista analyysissä 
tarvittavan lähtötiedon taustaa ja valintaperusteita. Lähtötietojen valinnasta ja 
vaikutuksesta lopputulokseen on kerrottu tarkemmin Ranta-ahon diplomityössä 
[14] ja ohjelman manuaalissa [2]. 

4.2.2 Paalutuskalusto 

Paalutuskalusto mallinnettiin seuraavilla perustiedoilla: 

Järkäle:  Junttan HHK-5A 
Iskutyyny:  Monocast MC 901  
Iskusuoja:  vaneri, paksuus t = 5 cm (teräsbetonipaaluille) 
Lyöntienergia: 10–12 kNm (pudotuskorkeudella H = 0,35 m) 

Esimerkki ohjelman tulosteesta, jossa on kuvattu paalutuskalusto, paalumalli ja 
vaippavastusjakauma, on esitetty liitteissä (liite 6). 

4.2.3 Maamalli 

Analyysissä käytettiin työmaakohteesta pohjatutkimustulosten, koekaivujen ja 
koepaalutuksen perusteella laadittua maamallia (taulukko 4–1).  

Taulukko  4-1 Maamalli 

Syvyys 
z 

Paksuus 
h 

Maalaji Tilavuuspaino 

γ 

SPT 
N-luku 

Vaippavastus 
fs 

Kärkivastus 
ft 

[m] [m] [-] [kN/m3] [-] kPa kPa 

0       

4,5 4,5 täyte 16,0 12   

10,7 6,2 louhe 24,0 60 90 10 000 

19,0 8,3 savi 15,2 5   

25,0 6,0 moreeni 22,0 60 90 15 000 

 

Pohjaveden pinnan tason syvyys maanpinnasta oli 2,0 m. Ohjelmasta tulostettu 
kuva maamallista on liitteenä (liite 7). 
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Ohjelman SPT (Standard Penetration Test) N-luku on ohjatutkimustuloksista 
saatava luku. Se ilmaisee tietyllä kalustolla tehtävässä tutkimuksessa lyöntien 
määrän 30 senttimetriä kohden. Suomessa vastaavasta tutkimuksesta 
käytetään nimitystä heijarikairaus. Sen tuloksena ilmoitetaan lyöntiluku 20 
senttimetriä kohden. Tässä tapauksessa SPT N-luvut valittiin koepaalutuksen 
tulosten perusteella siten, että kokeiltiin eri N-lukuja, kunnes niiden arvojen 
antavat tulokset vastasivat koepaalutuksen mukaisia lyöntilukuja. 

Louhetäytön mallintaminen suoritettiin poikkeavasti verrattuna muiden 
maalajien mallintamiseen. Maan kärkivastus lasketaan kaavalla 

 t tR f A=      (1) 
  Rt on kärkivastus, kN 
  ft kärkivastus, kN/m2 
  At paalun kärjen ala, m2 

WEAP -ohjelma laskee automaattisesti kullekin maalajille sen kärkivastuksen 
SPT N-arvon mukaan. Jos maalajin N-arvo ylittää arvon 60, käyttäjä määrittelee 
vaippa- ja kärkikärkivastuksen itse. Ohjelma laskee automaattisesti 
kärkivastuksen resultantin arvon. Louhetäytön kärkivastuksen arvo haettiin 
kohdalleen kokeilemalla eri voiman arvoja koepaalutuksen mukaiselle paalulle, 
kunnes lyöntiluku vastasi koepaalutuksen tuloksia. Tällöin saatiin 
kärkivastukseksi Rt = 900 kN. Tätä samaa arvoa käytettiin kaikille paaluille, 
vaikka niiden kärkivastukset kaavalla (1) laskettuna poikkesivatkin tästä. 

4.2.4 Paalutyypit 

Analyysiin valittiin neljä eri paalutyyppiä: teräsbetoniputkipaalu (TBPP), 
teräksinen putkipaalu (RR), sydänteräspaalu (STP) sekä putkipaalun ja 
teräsbetonipaalun yhdistelmä (TB+RR). Paalujen tiedot on esitetty taulukossa 
4–2. 

Taulukko  4-2 Paalutiedot 

Paalutyyppi Sivu-
mitta 

a 

Ulko-
halk. 

D 

Seinämän 
vahvuus 

t 

Pituus
 

L 

Kärki Kimmo-
moduuli 

E 

Lujuus 
 
f 

Tilavuus-
paino 

γ 

[-] [mm] [mm] [mm] [m] [-] [MPa] [Mpa] [kN/m3] 

TBPP  400 97 12+8 levy 44 000 78 24,5 

RR  170 12,5 12+8 levy 210 000 355 78,5 

STP  110 - 12+8 - 210 000 355 78,5 

TB + 

RR 

300  

220 

 

12,5 

8+ 

12 

 

levy 

37 000 

210000 

50 

355 

24,5 

78,5 
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4.3 Tulokset 

4.3.1 Yleistä 

Weap -ohjelmasta tulostetut analyysin tulokset on esitetty liitteissä (liite 8). 
Jokaisesta paalutyypistä on esitetty kuvaajina paalun upotussyvyyden funktiona 

− kantavuus (Ult. Capacity, kN), 

− lyöntien määrä upotettua metriä kohden (Blow Count, blows/m), 

− maksimi puristusjännitys (Comp. Stress, Mpa), 

− maksimi vetojännitys (Tension, Mpa), 

− järkäleestä paaluun siirtynyt energia (ENTHRU, kJ) ja 

− pudotuskorkeus (Stroke, m).  

Jokaisesta paalutyypistä on esitetty taulukkona samat tiedot sekä 

− vaippavastus (Friction, kN), 

− kärkivastus (End Bearing, kN), 

− lyöntien kokonaismäärä (Total Number of Blows) ja 

− paalun lyöntiin kuluva aika (Driving Time, min) eri 
lyöntitaajuuksilla (Blow Rate, b/min). 

4.3.2 Läpäisykyky 

Analyysin mukaan kaikki paalun läpäisivät louhekerroksen. Lyöntimäärät 
louhetäytön kohdalla vaihtelivat paalutyypeittäin ja olivat 209–1619 lyöntiä 
metriä kohden. Paalukohtaiset lyöntimäärät louhetäytön kohdalla on esitetty 
taulukossa 4–3. 

Taulukko  4-3 Lyöntimäärät 

Paalutyyppi Lyöntimäärän 
pienin arvo 

 
syvyydellä

Lyöntimäärän 
suurin arvo 

 
syvyydellä

[-] [kpl/1 m] [m] [kpl/1 m] [m] 

TBPP 335 4–5 406 6–7 

RR 367 4–5 1542 9–10 

STP 209 4–5 320 9–10 

TB+RR 251 4–5 1619 9–10 
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Pienimmät lyöntimäärät ovat kohdassa, jossa louhetäyttö alkaa, ja suurimmat 
louhetäytön alapinnan läheisyydessä, kuten on syytä olettaakin. 
Teräsputkipaalun ja teräsbetoni- ja teräsputkiyhdistelmäpaalun lyöntimäärät 
kasvavat keskimäärin viisinkertaisiksi, kun lähestytään louheen alapintaa. 
Teräsbetoniputkipaalun ja sydänteräspaalun lyöntiluvut kasvavat 1,2–1,5 -
kertaisiksi. 

Ero johtuu paalun joustosta. Molempien paalutyyppien alapäät koostuvat 
teräsputkipaalusta. Se joustaa enemmän kuin teräsbetoninen tai 
umpiteräksestä koostuva paalu. Järkäleen energiasta kuuluu suurempi osa 
paalun joustoon kuin paalun etenemiseen. Näin ollen joustavampi paalu vaatii 
enemmän työtä eli energiaa, jotta se saadaan vaikeasti läpäistävän louhetäytön 
läpi. 

4.3.3 Paalujännitykset 

WEAP -analyysin tuloksena saatiin paaluissa esiintyvät maksimipuristus- ja 
vetojännitykset sekä niiden esiintymiskohdat. Tulokset ja WEAP -ohjelman 
ohjekirjan [2] mukaan lasketut sallitut puristus- ja vetojännitykset on esitetty 
taulukoissa 4–4 ja 4–5. Sallittujen jännityksien laskentakaavat on esitetty 
liitteissä (liite 9) 

 

Taulukko  4-4 Paalujen puristusjännitykset 

Paalutyyppi Paalun kärjen 
etäisyys 

maanpinnasta

Maksimi 
puristus-
jännitys 

Etäisyys  
paalun 

yläpäästä 

Sallittu 
puristus-
jännitys 

[-] [m] [MPa] [m] [MPa] 

TBPP 20 25 7-8 66 

RR 10 270 1-2 320 

STP 9 202 3-4 320 

TB+RR 11 197 5-6 320* 

 * sallittu puristusjännitys määräytyy teräsputkipaalun mukaan, koska ko. 
 hetkellä teräsbetonista yläpaalua ei ole vielä kiinnitetty teräsputkipaaluun 

 

 

 

 



 

 48

Taulukko  4-5 Paalujen vetojännitykset 

Paalutyyppi Paalun kärjen 
etäisyys 

maanpinnasta

Maksimi 
veto-

jännitys 

Etäisyys 
paalun 

yläpäästä 

Sallittu 
veto-

jännitys 

[-] [m] [MPa] [m] [MPa] 

TBPP 6 8 4-5 -* 

RR 17 71 14-15 320 

STP 10 75 4-5 320 

TB + 20 4,9 4-5 5,3 

RR 17 40 15-16 320 

 * sallittua vetojännitystä ei voitu laskea, koska paalun raudoitus ei ollut 
 tiedossa 

Paaluissa syntyneet lyöntityön aiheuttamat puristus- ja vetojännitykset pysyivät 
sallituissa rajoissa. Teräsbetoniputkipaalulle ei voitu määrittää sallittua 
vetojännitystä, koska paalun raudoitus ei ollut tiedossa. Suurimmat 
puristusjännitykset syntyivät, kun paalua oltiin lyömässä louhetäytön läpi. 
Suurimmat vetojännitykset syntyivät, kun paalun alapää oli louhetäytön 
alapuolisessa löysässä savikerroksessa ja yläpää tiukassa puristuksessa 
louhetäytön keskellä. Jännitystarkastelun perusteella paalut säilyivät ehjinä 
louhetäytön läpäisystä. 

4.3.4 Johtopäätökset 

Tässä analyysissä tutkitut paalut läpäisivät louhekerroksen ja säilyivät ehjinä. 
Analyysin perusteella kaikki paalutyypit ja valittu paalutuskalusto soveltuvat ko. 
kohteeseen. Näistä paras vaihtoehto on teräsbetoniputkipaalu. Se saavutti 
parhaimman kantavuuden Rm = 3123 kN tavoitetasolla (-20 m). Tähän tarvittiin 
4 457 lyöntiä. Sydänteräspaalun upottamiseen tavoitetasoon tarvitsi käyttää 
vain 1 746 lyöntiä, mutta sen kantavuudeksi saatiin vain 484 kN. Pelkkä 
läpäisykyky huomioiden sydänteräspaalu olisi paras vaihtoehto.  

WEAP -ohjelman avulla pystyttiin selvittämään valittujen paalujen louhetäytön 
läpäisykyky. Analyysi on kuitenkin teoreettinen ja siinä ei pystytä mallintamaan 
todellisen tilanteen olosuhteita ja paalutustyön kulkua. Se ei ota huomioon 
läpäisyvaiheessa paalulle mahdollisesti aiheuttavia vaurioita, kuten esimerkiksi 
teräsbetonisen paalun vaipan lohkeilua sen osuessa lohkareisiin. Se ei 
myöskään huomioi paalun kääntymistä ja kiertymistä ja niistä johtuvaa 
epäkeskeistä lyöntiä, jonka johdosta paalu voi helposti vaurioitua. 

Maaperän ja paalutuskaluston mallintaminen ovat oleellisimmat tekijät analyysiä 
valmistellessa. Paalutuskaluston mallintamista helpottavat aikaisemmat PDA -
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mittaukset. Niiden avulla pystytään määrittämään kalusto niin, että lyönnistä 
paaluun siirtyvä energia vastaa todellista tilannetta. Maamallin luomista 
helpottavat pohjatutkimukset, aikaisemmat koepaalutukset ja analyysit. 

Analyysin avulla pystytään selvittämään kullekin paalutyypille sopiva 
paalutuskalusto ja paalutustapa, jotta paalutustyö saadaan tehtyä onnistuneesti 
ja paaluja rikkomatta. Tässä ovat apuna analyysin tuloksena saatavat paaluun 
aiheutuvat puristus- ja vetojännitykset. Niiden pysyessä alle sallittujen 
jännityksien paalu säilyy normaaliolosuhteissa todennäköisesti ehjänä 
paalutustyön ajan. 
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5 YHTEENVETO 
Paalutustyön suorittamisen voi tehdä vaikeaksi maaperässä olevat esteet ja 
kerrokset, jotka on vaikea läpäistä tavanomaisin keinoin. Normaalitilanteessa 
edullinen paalutustyö voi tällöin muuttua odotettua kalliimmaksi toteuttaa, koska 
joudutaan käyttämään enemmän aikaa ja materiaaleja vievää paalutustapaa. 
Lyöntipaalutus on edullisempi toteuttaa kuin porapaalutus, mutta lyöntipaalulla 
on vaikeampi läpäistä esimerkiksi kivinen sorakerros ilman, että osa paaluista 
rikkoutuisi ja joutuisi näin ollen hylätyksi. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää 
paalutusmenetelmiä, joilla pystytään suorittamaan paalutustyö onnistuneesti ja 
edullisesti vaikeasti läpäistävien täyttöjen kohdalla.  

Tietoa eri paalutusmenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta kerättiin sekä 
suomalaisesta että ulkomaisesta kirjallisuudesta kirjallisuusselvityksellä. Koska 
ei ollut olemassa koottua kirjallisuustietoa aiheesta, hyödynnettiin lisäksi 
internetiä. Tutkimuksen aiheen liittyminen vahvasti käytäntöön antoi suuren 
painoarvon haastatteluille ja julkaisemattomalle aineistolle. 

Koekohteena käytettiin Toukorannan aluetta Helsingissä. Koepaalutyypit ja 
koekalusto määräytyivät tutkimuksen edetessä. Kohteessa oli 0–8 metrin 
paksuinen louhetäyttö 4–5 metrin syvyydellä maanpinnasta. Koekohteessa 
suoritettiin louhepenkereen yläpinnan korkeustason kartoitusta, louhetäytön 
koostumuksen ja paksuuden selvitystyötä sekä paalujen sijainti-, kaltevuus-, 
kantavuus- ja ehjyysmittauksia. Koepaalutyyppinä käytettiin 1B-luokan 
teräsbetonipaalua (300 x 300 mm2), jonka läpäisykykyä tutkittiin neljällä eri 
kärkityypillä varustettuna. Koepaalutuksen aikana tutkittiin paalun läpäisyn 
onnistumista, mitattiin paalun lyöntimääriä ja työsaavutusta. Lisäksi määritettiin 
rikkoutuneitten paalujen määrä suhteessa ehjinä säilyneisiin. 

Louhetäytön läpäisy onnistui tyydyttävästi valituilla menetelmillä. Koealueella 
paalujen hukka eli rikkoutuneiden paalujen osuus kaikista paaluista oli 17 % 
kappaleissa laskettuna. Koealueeseen kuului 116 paalua. Louhetäytön 
kohdalla, jossa sijaitsi 45 paalua, hukka oli 27 %. Hukkaprosentti on 
tavanomaisissa kohteissa yleensä alle 1 %. Kärkityyppien välillä ei havaittu 
merkittäviä eroja, kun laatikkokärkeä, joka on paalun kiinteä osa, ei oteta 
huomioon. Keskimääräiseksi työsaavutukseksi koko koealueella saatiin 14 kpl 
(240 m) työvuorossa, kun keskimääräinen paalupituus oli 17 m. Louhetäytön 
kohdalla työsaavutus oli 8 kpl (162 m) työvuorossa keskipituuden ollessa sama. 
Keskimääräinen työsaavutus tavanomaisissa kohteissa on 200–600 m 
työvuorossa. 

Koska koepaalujen määrät eri kärkityypeittäin olivat vähäiset ja koealue suppea, 
tuloksista tehdyn analyysin kattavuus jäi tavoiteltua alhaisemmaksi. 
Kokonaisuutena kalliokärkityyppien käyttäminen ja esireikien tekeminen 
kohteessa tukivat paalutustyön onnistumista ja näin ollen vältyttiin käyttämästä 



 

 51

kalliimpaa ja aikataulullisesti hankalampaa paalutusmenetelmää, joka tässä 
tapauksessa olisi ollut porapaalutus. 

Tutkimuksen työmaaosuudessa käsiteltiin varsinaisesti vain yhtä paalutyyppiä, 
teräsbetonipaalua, jossa käytettiin erilaisia kärkityyppejä. Tarkoituksena on 
tutkia useamman eri paalutyypin soveltuvuutta vaikeasti läpäistävien täyttöjen 
kohdalla tapahtuvaan paalutukseen. Tämän vuoksi tehtiin WEAP -analyysi 
kolmelle vaihtoehtoiselle paalutyypille, jotka olisivat voineet tulla kyseeseen 
kohteessa. Analyysin tarkoituksena oli tutkia näiden paalutyyppien 
soveltuvuutta. Tavoitteena oli selvittää 

− paalun läpäisykyky ja 

− paalun jännitykset lyöntityön aikana.  

Analyysissä käytettiin työmaakohteesta pohjatutkimustulosten, koekaivujen ja 
koepaalutuksen perusteella laadittua maamallia. Paalutuskalusto mallinnettiin 
koekohteessa käytetyn kaluston mukaisesti. WEAP -analyysi suoritettiin neljälle 
eri paalutyypille: teräsbetoniputkipaalu (TBPP), teräksinen putkipaalu (RR), 
sydänteräspaalu (STP) sekä putkipaalun ja teräsbetonipaalun yhdistelmä 
(TB+RR). Analyysin perusteella testatuista paaluista soveltuvin vaihtoehto olisi 
joko teräsbetoninen putkipaalu tai sydänteräspaalu riippuen siitä, kuinka suuri 
kantavuus paalulla tulee saavuttaa. 
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LIITTEET 
1 Paalutuotelehti, Skanska Betoni Oy, 2 s. 

2 Leimet Oy:n valmistama kalliokärki, 1 s. 

3 Paalukartta ja koepaalutusalue, 1 s. 

4 Paalukohtaiset koepaalutuksen tulokset, 15 s. 

5 Kuvaajat paalujen ehjyyksistä eri kärkityypeillä louhetäytön paksuuden 
suhteen, 4 s. 

6 Weap -analyysissä käytetty maamalli (ohjelman tuloste), 1 s. 

7 Esimerkki WEAP -ohjelman tulosteesta (paalutuskalusto, paalumalli ja 
vaippavastusjakauma), 1 s. 

8 WEAP -analyysin tulokset: kuvaajat ja taulukot, 8 s. 

A Teräsbetoniputkipaalu 400/206 

B Teräsputkipaalu RR 170/10 

C Sydänteräspaalu 110 

D Teräsbetonipaalu 300 x 300 mm2 + teräsputkipaalu RR 220/12,5 

9 Sallittujen jännityksien laskentakaavat, 1 s. 


