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ALKUSANAT 

Ohje Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa on tarkoitettu tielaitoksen 
siltojen perustuksien ja maahan tukeutuvien rakenneosien suunnittelua 
varten. Ohjetta voidaan soveltuvin osin käyttää myös suunniteltaessa 
varasiltojen ja tukitelineiden perustamista. 

Ohje täydentää Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry:n julkaisun RIL 121 
Pohjarakennusohjeet 1 988 suosituksia, jonka kappalenumerointia on 
käytetty. 

Ohje uusittiin kauttaaltaan vuonna 1991 otettua toista painosta varten. 
Samalla sitä laajennettiin erityisesti kohdista 6.2 Pohjarakennussuunnitel-
man sisältö, 8.5 Maapohjan, rakenteiden ja perustusten vakavuus, 8.7 
Routasuojaus, 9 Kallionvarainen perustaminen, 1 0 Perustaminen paaluilla 
ja 1 3 Maanpaine ja tukirakenteet. Vuonna 1 996 painettiin eripainoksena 
uusittu luku 10, Perustaminen paaluille. 

Tässä painoksessa on luku 10 yhdistetty muuhun julkaisuun ja ohjeviittauk-
set luvussa 1 on tarkistettu. Muilta osin ohjetta ei ole muutettu. 

Ohjetta käsitelleen toimikunnan jäseninä ovat olleet Matti Kuusivaara 
T/EH/Sss (p1.),  Markku Nousiainen TIEH/Sss, Matti Ko/hinen TIEH/Tg, Aarno 
Valkeisenmäki TIEH/Tg, Jouko Lämsä TIEH/Tt, Jorma Putaala TIEL/Oulun 
piiri ja Jorma Immonen TIEH/Tg (siht.). Osa 8.7 Routasuojaus perustuu 
VTT:n geotekniikan laboratorion tätä ohjetta varten tekemään tutkimuk-
seen. Osan 1 0 tarkistuksen ovat yhteistyössä tehneet Pentti Salo tie- ja 
liikenne tekniikas ta ja Matti Kuusivaara silta yks ikös tä. 

Helsingissä marraskuussa 1 999 

Tiehallinto 
Siltayksikkö 
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YLEISTÄ 

1 YLEISTÄ 

1.1 OHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 

Tämän soveltamisohjeen tarkoitus on täydentää Suomen Rakennusinsinöö-
rien Liitto ry:n julkaisun RIL 1 21 Pohjarakennusohjeet 1 988 /23/ suosituksia 
Tielaitoksen sillansuunnittelua varten. Ohjetta voidaan soveltuvin osin 
käyttää varasiltojen ja tukitelineiden suunnittelussa. 

Tässä ohjeessa on esitetty hyväksyttäviä laskentamenetelmiä suunnittelus-
sa käytettäviksi ja ohjeesta voidaan poiketa, jos suunnittelija perustellusti 
muuta esittää. 

Tässä ohjeessa on noudatettu julkaisun Pohjarakennusohjeet 1 988 kap-
palenumerointia. Vain ne kohdat on esitetty, joita on haluttu täydentää. 

1.2 OHJEEN LIITTYMINEN MUIHIN OHJEISIIN 

Ohjetta täydentävät mm. seuraavat siltojen tai niihin liittyvien rakenteiden 
pohjatutkimuksia, pohjarakenteiden suunnittelua ja rakentamista sekä 
valvontaa käsittelevät julkaisut tai julkaisujen pohjarakennusta koskevat 
kohdat: 

- 	Siltojen pohjatutkimukset TIEL 3200537, 1 999 
- 	Sillansuunnittelun lähtötiedot TIEL 2172054, 2000 (tekeillä) 
- 	Siltojen suunnitelmat TIEL 2172067, 2000 (tekeillä) 
- 	Siltojen kuormat TIEL 21 72072, 1999 
- 	Lyöntipaalutusohjeet LPO-87, SGY, 1 987 
- 	Suurpaalutusohje SPO-95, RIL, 1995 
- 	Teräsputkipaalut TIEL 2173448, 1999 
- 	Pohjarakennussuunnitelmat, esitystapa TIEL 703435, 1 990 
- 	Geotekniset laskelmat TIEL 2180002, 1996 
- 	Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Maa- ja pohjarakenteet, 

TIEL 2210004-96, 1996 
- 	Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, 

Leikkaukset, kaivannot ja avo-ojarakenteet, TIEL 221 2459, 1991 
- 	Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, 

Penger- ja kerrosrakenteet, TIEL 221 2460, 1991 
- 	Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, 

Perustus-, tukemis- ja lujitustyöt, TIEL 221 2456, 1991 
- 

	

	Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, 
Kalliorakenteet, TIEL 2212458, 1991 

- 	Sillanrakentamisen valvontaohje, TIEL 2220002, 1 993 
- 	Tienrakennustöiden valvontaohje, pohjanvahvistustyöt, 

TVH 732177, 1988 
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MAA- JA KALLIOPERÄ 

2 MAA- JA KALLIOPERÄ 

2.2 MAAKERROSTEN GEOTEKNISET OMINAISUUDET 

Teknisesti vaativissa ja taloudellisesti merkittävissä kohteissa on maaker -
rosten geoteknisiä ominaisuuksia kuvaavat suureet ja geoteknisten ominai-
suuksien väliset riippuvuudet määritettävä mandollisuuksien mukaan maa-
perässä "in situ" mittaamalla suoraan tutkittavaa ominaisuutta. Tämä on 
tarpeen erityisesti silloin, kun pohjamaa on silttiä, silttistä hiekkaa tai löyhää 
kitkamaata ja siltaa suunnitellaan perustettava ksi maanvaraisesti. 

Ellei käytettävissä ole suoriin määrityksiin perustuvia geoteknisiä mitoi-
tusarvoja, voidaan kitkamaiden ja tiivistettyjen täytteiden geotekniset omi-
naisuudet arvioida taulukkojen 1 ja 2 avulla. Ominaisuuksien lukuarvot ovat 
luonteeltaan varovaisia keskiarvoja. 

Tauliikossa 1 karkearakeiset maakerrokset on jaettu kolmeen ryhmään 
rakeisuuden perusteella; sora, hiekka sekä hienoainespitoinen hiekka (d 10  
^ 0,06 mm). Kukin rakeisuusryhmä on kairausvastuksen perusteella jaettu 
kolmeen tiiviysluokkaan: löyhä (L), keskitiivis (K) sekä tiivis (T). Kairaus-
vastukselle on löyhässä kerrostumassa annettu minimiarvo. Vastukseltaan 
pienemmät, erittäin löyhät kerrostumat eivät yleensä sovellu siltojen 
maanvaraiseen perustamiseen. 

Moreenit on jaettu kairausvastauksen perusteella neljään ryhmään. 
Moreenien kitkakulmalle on kussakin tiiviysluokassa esitetty raja-arvo, jota 
ei ilman luotettavia selvityksiä saa ylittää. Kitkakulman voidaan olettaa 
olevan vähintään rakeisuudeltaan (d 50) ja tiiviysluokaltaan vastaavan 
kitkamaan mukainen. Moreenien leikkauslujuuden voidaan yleensä otaksua 
muodostuvan vain kitkasta. 
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MAA- JA KALLIOPERÄ 

Taulukko 1. Karkearakeisten maa/ajien ariiointi rakeisuuden ja kairausvastusten pe,vs-
teella. 

Tilavu.paino (kNIm3 ) Kitka- Mo.LJLi- Kairausvastukset 1) 
Maalaji pohjavedenpinnan kulma 

Luku eksp. painok. .heijarik. 

yläpuoL. alapuol. (ast.) B pk/0,2 m 1/0,2 rn 

Hienohiekka hHk 	L 15...17 9... 30 50... 	150 0.5 20... 50 5... 	15 

d10 	0,06 K 33 100... 200 0.5 50...100 15... 	30 
T 16...18 11 36 150... 300 0.5 100.. 30... 

Miekka Hk 	1 16...18 10... 32 150... 300 0.5 10... 	30 5... 	12 
d10  > 0,06 K 35 200... 400 0.5 30... 	60 12... 	25 

T 17...19 12 38 300... 600 0.5 60... 25... 

Sora Sr 	1 17...19 10... 34 300... 600 0.5 10... 	25 5... 	10 

K 37 400... 800 0.5 25... 	50 10... 	20 
T 1$. ..20 12 40 600.. .1200 0.5 50... 20... 

Moreeni Mr 	ML 16.. .19 10.. .12 . . .34 300... 600 0.5 ... 	40 ... 	20 

L 17...20 10...12 ...36 600... 0.5 40...100 20... 60 
K 18...21 11...13 ...38 800... 0.5 100... 60...140 
T 19...23 11...14 ...40 1200... 0.5 työmälLä 140... 

2)Tiivistetty Louhe 15...18 9.. .11 45 1200 0.5 
täyte perus- Murske 19...22 11...13 42 1200 0.5 
tusten aLLa Sora 18...21 11...13 40 1200 0.5 

1) Maalajien tiiviyttä ei moreeneja lukuunottamatta saa yleensä arvioida pelkkien heijari-

kairaustulosten perusteella. 

2) Näiden arvojen käyttö edellyttää, että työn suoritus ja materiaalit ovat Sillanra-

kentamisen yleisten laatuvaatimusten - SYL 2 kohdan 2.7.1.2 /24/ mukaiset. 

Taulukko 2. Kitkakulmat kairausvastuksen pe&rusteel/a  ohjeen Teräsputkipaa/ut TIEL 
2173448 mukaan /19/. 

Suhteellinen Hei jari- Puristin- Paino- SPT- Kitka- Muodon- 
tiiviys kairaus kairaus kairaus kairaus kulma nuutos- 

1) 3) 2) nuduuli 
N 20  NHT Ed 

(L/0,2 m) (MPa) (pk/0,2 m) (LI0,3 m) (ast.) (MPa) 

Hyvin Löyhä <5 <2,5 < 	10 <4 29 - 32 < 	10 
Löyhä 3 - 	10 2,5 	- 	5,0 10 - 30 4 	- 	10 32 - 35 10 	- 	20 
Keskitiivis 8 - 17 5,0 	- 	10,0 20 - 50 10 	- 	30 35 - 37 20 - 30 
Tiivis 12 - 36 10,0 - 	20,0 40 - 90 30 - 	50 37 - 40 30 - 60 
Hyvin tiivis > 30 > 20,0 > 80 50 40 - 45 60 - 90 

1) Ennen suhteellisen tiiviyden määritystä siltissä tulee painokairausvastus jakaa 1,3:fla. 

2) Annetut arvot pätevät hiekalle. Siltille käytetään 3 °  pienempiä ja soralle 2 °  suurempia 
arvoja. 

3) Taulukkoon on lisätty SPT-kairausvastuksen arvot. 
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POHJATUTKIMUKSET, POHJARAKENNUSSUUNNITTELU 

5 POHJATUTKIMUKSET 

Pohjatutkimukset suunnitellaan ja tehdään julkaisun Siltojen pohjatutki-
mukset TIEL 3200537 mukaisesti /1 6!. 

6 POHJARAKENNUSSUUNNITTELU 

6.1 SUUNNITTELUTAVOITTEET 

Siltojen pohjarakenteet on suunniteltava siten, että sekä rakenteen tulevan 
käytön että rakennustyön eri vaiheiden aikana 

- 	varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä 
- 	siltarakenteet kestävät painumat ja painumaerot 
- 	routa- ja eroosiosuojaus on riittävä. 

Suunnittelijan tulee harkita pääpiirteittäin sillan rakentamistapa, jotta mitoi-
tukseen mandollisesti vaikuttavat työnaikaiset kuormitustilanteet voidaan 
ottaa huomioon ja silta pystytään tekemään turvallisesti. Rakentamisen ja 
rakenteen käytön aikaiset ympäristöhaitat on tiedostettava ja otettava 
suunnittelussa tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon. 

Tavanomaisten siltojen pohjarakenteet suunnitellaan periaatteessa 1 00 
käyttövuodelle. Tiedossa oleviin tulevaisuudessa toteutettaviin rakennus- 
vaiheisiin, esimerkiksi toisen ajoradan rakentamiseen, varaudutaan tapaus-
kohtaisen harkinnan mukaan. 

Sillan pohjarakennussuunnittelun yhteydessä on selvitettävä siltaan välit-
tömästi liittyvien tulopenkereiden sekä muiden maarakenteiden, esim. etu-
luiskien ja keilojen rakentamis- ja perustamistavat. Tulopenkereet, etuluiskat 
ja keilat ja niiden mandolliset pohjanvahvistukset on suunniteltava siten, 
etteivät ne aiheuta siltarakenteille ylimääräisiä kuormituksia tai liikkeitä. 
Lisäksi tulopenkereiden rakenteilla on tarvittaessa tasoitettava sillan ja 
penkereen välisiä painumaeroja. 

6.2 POHJARAKENNUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

6.21 Asiakirjat 

Pohjarakenteet ja pohjarakennustyöt esitetään 

- 	siltapiirustuksissa 
- 	pohjatutkimuspiirustuksissa 
- 	työkohtaisissa laatuvaatimuksissa 
- 	sillanrakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa (SYL) 
- 	tienrakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa ja työselityksissä. 

Työkohtaiset laatuvaatimukset laaditaan tarvittaessa. Ne kumoavat tai 
täydentävät yleisiä laatuvaatimuksia. 
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POHJARAKENNUSSUUNNITTELU 

Asiakirjojen tulee muodostaa ristiriidaton kokonaisuus. Tulopenkereiden 
pohjarakenteet voidaan esittää hankekohtaisen harkinnan mukaan joko 
sillan tai tien suunnitelmassa. Jälkimmäisessäkin tapauksessa silta-asia-
kirjoista tulee mm. erillistä siltaurakkaa silmällä pitäen selvitä siltatöiden 
niveltyminen tietöihin ja riippuvuudet niistä. 

6.22 Kallionvaraiset perustukset 

Kallionvaraisista perustuksista esitetään yleispiirustuksessa perustamistaso, 
louhinnan äärimitat ja pohja paine UmaX  (kPa) peruslaatan reunalla. 

Työkohtaisissa laatuvaatimuksissa esitetään louhintaa ja kallion tarkastus- 
ja lujittamistöitä koskevat ohjeet. 

6.23 Maanvaraiset perustukset 

Maanvaraisista perustuksista esitetään yleispiirustuksessa perustamistaso 
sekä tehokkaalle pinta-alalle määritetyt pohjapaineet (kPa) (pysyvistä 
kuormista) sekä amax  (kPa). 

6.24 Rakennetulle täytteelle perustaminen 

Rakennetulle täytteelle perustettaessa esitetään yleispiirustuksessa perus-
tamistaso sekä pohjapaineet kuten maanvaraisperustuksista. Lisäksi piirus-
tukseen on merkittävä kaivutaso, täytteen geometriset mitat ja täytteen 
laatu. Työkohtaisissa laatuvaatimuksissa voidaan esittää kaivua ja täyttää 
koskevia ohjeita elleivät yleisten laatuvaatimusten (SYL) ohjeet riitä. 

6.25 Perustaminen paaluilla 

Kaikilla paalutyypeillä esitetään yleispiirustuksessa paalukuormat max  ja 

min 

Lyöntipaaluja ja Lyöntipaalutusohjeitten (LPO-87) /1 7/ mukaisesti tehtäviä 
pieniä teräspaaluja käytettäessä on suunnitelmassa oltava esitettyinä mm. 
seuraavat asiat: 

	

- 	paalutusluokka 

	

- 	mandolliset työkohtaiset lyöntiohjeet 

	

- 	pohjatutkimuksien ja geoteknisten tarkastelujen perusteella tehty 
arvio paalujen todennäköisestä tunkeutumistasosta, kitka- ja kohee-
siopaaluilla vastaavasti määrätaso 

	

- 	paalujen jatkamistarve 

	

- 	jos paatutus on tarkoitettu tehtäväksi joltakin muulta kuin paaluantu- 
ran tasolta, esitetään tämä taso 

	

- 	maininta, sallitaanko apupaalun käyttö 

	

- 	kalliokärjet, lisäksi perustelut niiden käytölle (esim. liukumisvaaran 
vuoksi, tiiviiden maakerrosten tai paksun täytteen läpäisyn helpotta-
miseksi). 
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POHJARAKENNUSSUUNNITTELU 

Jos paalupituudet on tarkoitus tarkentaa koepaalutuksella tai koekuormi-
tuksella, on suunnitelmassa 

- 	mainittava koemenetelmä 
- 	määrättävä koepaalut 
- 	jos mandollista, mainittava koepaalujen arvioitu tilauspituus. 

Kallioon tukeutuvien kaivinpaalujen osalta esitetään määräyksenä, että 
paalut on saatava viedyksi kallioon, lisäksi esitetään pohjatutkimusten 
perusteella arvioitu kallionpinnan taso. Moreeniin tukeutuvien paalujen ja 
kitkapaalujen osalta esitetään moreeni- ja kitkamaakerrosten rajat ja tiiviys 
sekä paalun upotustaso ja upotuspituus tukikerrokseen. Vaippaputkea käy-
tettäessä on esitettävä tasoväli, millä vaippaputki on tarpeen. Edelleen on 
esitettävä paaluun sijoitettavat tarkastus- ja injektointi putket sekä paa 1 un 
varren ja kalliokontaktin tarkastustoimenpiteet. 

Teräsputkipaalujen suunnittelua varten on ohjeen Teräsputkipaalut TIEL 
2173448 119/ kohdassa 8 esitetty muistilista suunnitelman sisällöstä. 

6.26 Routasuojaus 

Routasuojauksista esitetään suunnitelmassa 

- 	massanvaihtojen rajat ja materiaalivaatimukset 
- 	eristeen paksuus-, leveys- ja pituusmitat sekä korkeussijainti 
- 	eristeen materiaalivaatimukset 
- 	eristeen ylä- ja alapuoliset rakenteet 
- 	mandolliset kuivatusra kenteet. 

Tavallisesti routasuojaus esitetään yleispiirustuksessa. 

6.27 Eroosiosuojaus 

Eroosiosuojaukset esitetään tavallisesti yleispiirustuksessa. Eroosiosuojauk- 
sista esitetään mm. suojaukseen käytettävät materiaalit ja niille asetetut 
vaatimukset, rakenteen kerrospaksuudet ja suojauksen täsmällinen tasoväli. 

6.28 Työnaikaiset rakenteet 

Työnaikaisia rakenteita ei tavanomaisissa kohteissa yleensä piirroksin esi-
tetä yleispiirustuksessa eikä pohjatutkimuspiirustuksissa. 

Työkohtaisissa laatuvaatimuksissa esitetään tarvittaessa tyänaikaisista 
rakenteista ja työjärjestyksestä mm: 

- 	luiskattujen kaivantojen työjärjestys 
- 	tuettujen kaivantojen tuentatapa (esim. vapaa, kaivannon sisäpuolel- 

ta tuettu tai ankkuroitu tukiseinä) sekä tukiseinien maanpaine- ja 
ankkurivoimakuviot rakentajan tarkemman suunnittelun pohjaksi 
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- 	kannen telineiden tuentatapa (esim. maanvaraiset, paalutetut tai 
siltatukiin tuetut tehneet) 

- 	peruskuoppien kuivatustapa (esim. kuopasta pumppaamalla tai poh- 
javedenalennus). 

Yksityiskohtainen suunnittelu jää yleensä työnsuunnittelun yhteydessä 
tehtäväksi. 

Va ativissa pohjara kennuskohteissa on työnai kaiset rakenteet ja työtavat 
suunniteltava sihlansuunnittelun yhteydessä. Tämä tarve harkitaan tapaus-
kohtaisesti. 

6.29 Muut huomioitavat seikat 

Työkohtaisissa laatuvaatimuksissa on esitettävä työjä rjestyskysymykset, 
ts. sillan perustustöiden niveltyminen tienrakennustöihin sekä tarkkailumit-
tauksia koskevat ohjeet. 

6.210 Tulopenkereiden pohjanvahvistukset 

Tulopenkereiden pohjanvahvistukset voidaan esittää joko sillan yleispiirus-
tuksessa tai erilhisissä piirustuksissa. Jälkimmäisessäkin tapauksessa on 
yleispiirustuksessa oltava tekstimaininta pohjanvahvistustavasta ja viittaus 
ko. erikoispiirustuksiin. 

6.211 Geotekniset laskelmat 

Geotekniset laskelmat on tehtävä tarpeen mukaan pohjamaan kantavuu-
desta ja painumista, koheesio- ja kitkapaalujen kantavuudesta, sillan 
etuluiskan ja keilojen vakavuudesta, peruskuopista ja niiden tuennoista jne. 
Geoteknisiä laskelmia koskee ohje Geotekniset laskelmat /30/. 

6.4 POHJARAKENTEIDEN MITOITUS 

6.41 Varmuus murtoon nähden (kantavuus, stabiliteetti) 

Rakenteiden mitoituksessa käytetään seuraavia perusteita: 

Kuormina käytetään ominaiskuormia. Kuormayhdistelmissä otetaan 
ominaiskuorman suuruisina huomioon kaikki pysyvät kuormat, pysty- 
suora liikennekuorma ja vaikutukseltaan määräävä yksi muuttuva 
kuorma. Muut muuttuvat kuormat otaksutaan vaikuttavaksi puolella 
ominaiskuorman arvolla. 

Kitkamaan lujuuden laskenta-arvot kantavuustarkastelussa määrite-
tään maakerrosten ominaisarvoista (kohta 2.2) käyttäen maan kitka- 
kulman tangentille varmuuskerrointa y= 1,25. Täytteen varaan 
perustettaessa voidaan täytteen kitkakulman tangentille käyttää 
varmuuskerrointa 1 ,2. Täyte on tällöin rakennettava Sillanra- 
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kentamisen yleisten laatuvaatimusten, Maa- ja pohjarakenteet - SYL 
2 kohdan 2.7.1.2 /24/ mukaisesti kuivatyönä kerroksittain tiivistäen. 

Maanpaine lasketaan käyttäen maan kitkakertoimen ominaisarvoa 
(kohta 13.1). Vedenpaine otetaan huomioon kohdan 6.44 mukaan. 

6.42 Onnettomuuskuorma 

Onnettomuuskuormasta (törmäyskuorma) aiheutuvat seuraukset on erik-
seen arvioitava ottaen huomioon se, että rakenteen kokonaisuutena on 
kestettävä sortumatta paikalliset vauriot. Erityisesti selvitetään, ettei 
rakenne kaadu eikä siirry niin paljon, että päällysrakenne voi pudota tuilta. 
Onnettomuuskuorman vaikuttaessa varmuuden kaatumista ja liukumista 
vastaan tulee olla ̂  1. Onnettomuuskuorman vaikuttaessa paalujen 
geoteknisen kantavuuden arvoina voidaan käyttää kaksinkertaisia arvoja 
kohdassa 10 ilmoitettuihin arvoihin nähden. Paalujen sivuvastuksena 
onnettomuuskuorman vaikuttaessa voidaan käyttää lyhytaikaisen tilanteen 
sivuvastuksia. Onnettomuuskuorma otetaan tarkasteluissa huomioon 
ominaiskuorman suuruisena. Samanaikaisesti otaksutaan vaikuttavan 
ominaiskuorman suuruisena pysyvät kuormat ja puolella ominaiskuorman 
arvolla pitkäaikaiset muuttuvat kuormat. Liukumisvarmuutta laskettaessa 
käytetään kitkakulman ominaisarvoa. 

6.43 Painumat 

Painumaa laskettaessa käytetään kohdassa 8.42 mainittuja perusteita. 

6.44 Vedenpinnan aseman huomioon ottaminen 

Vedenpinnan aseman vaikutus voidaan yleensä käsitellä seuraavasti: 

Vedenpinnan raja-arvoina käytetään alivedenpintaa NW ja yliveden-
pintaa HW. Vedenpaine ja veden aiheuttama noste voidaan käsitellä 
pysyvänä kuormana alivedenpinnan NW tasolla ja HW-tason ja 
NW-tason väliseltä osalta muuttuvana kuormana, joka otetaan 
huomioon koko arvollaan myös kuormia yhdisteltäessä. Maan 
tilavuuspaino vedenpinnan alapuolella saadaan taulukosta 1. 
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8.2 MAANVARAISTEN PERUSTUSTEN GEOTEKNINEN SUUNNIT-
TELU 

Varmuus maapohjan murtumista vastaan on osoitettava laskelmin. 
Painumalaskelma tarvitaan, jos pysyvästä kuormasta ja pystysuorasta 
liikennekuormasta anturan tehokkaalle pinta-alalle aiheutuva keskimääräinen 
pohjapaine a0  tasalaatuisella pohjamaalla ylittää taulukon 3 arvot. Taulukon 
maalajiryhmät ovat samat kuin kohdan 2.2 taulukossa 1. 

Painumalaskenta tehdään seuraavissa tapauksissa aina: 

- 	 pohjamaan painumaominaisuudet tai kerrospaksuudet vaihtelevat 
merkittävästi viereisten tukien tai saman tuen kohdalla 

- 	 sulassa on pitkiä jänteitä (> 50 m) tai korkeita pilareita. 

Taulukko 3. Pohjapaineen raja-arvo a  (MPa), jota suuremmi/la arvoi/la painumalaskelma 
tarvitaan. 

Maataji PainunaLaskennan tarve 

Hienohiekka L Pain.sna tarkistetaan aina 	aske1miUa 

d, 0  ^ 0,06 K Painuaa tarkistetaan aina 	LaskelmiLla 

T Painuna tarkistetaan Lasketmilla, 	jos a 	> 0,2 	MPa 
s 

Hiekka 1 Painuna tarkistetaan aina 	Laskelmitla 

d 10  > 0,06 K Painuna tarkistetaan LaskeLmiLLa, 	jos a 	> 0,25 MPa 

T Painisna tarkistetaan laskeLmitia, 	jos as > 0,3 	MPa 

Sora L Painuna tarkistetaan aina Lasketmitta 

K Painuna tarkistetaan Lasketmitla, 	jos a 	> 0,3 	MPa 

T Painuna tarkistetaan Lasketmitta, 	jos 
0S 

> 0,4 	MPa 

Moreeni HL Painuna tarkistetaan aina 	Lasketmitta 

L Painuna tarkistetaan aina 	Lasketmitla 

K Painuna tarkistetaan laskelmitia, 	jos a 	0,5 	MPa 

T Painuna tarkistetaan laskelmilla, 	jos 
7S 

> 0,6 	MPa 

8.3 PERUSTUSTEN SALLITUT PAINUMAT JA PAINUMAEROT 

Tavallisesti sillat suunnitellaan siten, että sillan päällysrakenteelle sallitaan 
tukien välillä 10 mm:n painumaero. Maanvaraisesti perustettavalla sillalla 
voidaan tuelle sallia tällöin 20 mm:n arvioitu painuma. Maaperän erityinen 
epähomogeenisuus voidaan ottaa huomioon siten, että sallittuna arvioidun 
painuman arvona käytetään 20 mm:n sijasta tätä pienempää arvoa. Jos 
viereinen tuki on painumaton (perustettu kallion tai paalujen varaan), 
voidaan arvioiduksi painumaksi sallia 10 mm:iä. 

Joskus silta on taloudellista suunnitella suuremrnalle painumaerolle kuin 20 
mm. Esimerkiksi sillan staattisesti määrätty rakenne, pitkä jännemitta tai 
teräksinen liittopalkki päällysrakenteena sallivat normaalia suuremman pai-
numaeron tukien välillä. 
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Kokonaispainuman ja painumaerojen ohella on tarvittaessa arvioitava 
epätasaisesta painumasta aiheutuva alusrakenteen kallistuminen. Antura voi 
kiertyä, jos pohjasuhteet ovat epähomogeeniset, kuormitusresultantti on 
vino tai epäkeskeinen. Tämä on tarpeen ottaa huomioon erityisesti korkeita 
siltatukia suunniteltaessa. Saman tuen perustamisolosuhteiden ollessa 
tasalaatuiset ei sillan poikkisuunnassa tarvitse ottaa huomioon painuma-
eroa. 

Siltatukien välinen sallittava painumaero määräytyy sillan päällysrakenteen 
salliman painuman mukaan. Mitoittavia painumia laskettaessa voidaan 
kitkamailla ja karkearakeisilla moreeneilla kokonaispainumasta vähentää 
tukien omasta painosta aiheutuva painuma. Myös kannesta aiheutuva 
painuma voidaan osaksi vähentään, jos tehneet tuetaan siltatukiin. 

8.4 ANTURAPERUSTUSTEN KANTAVUUS 

8.41 Maapohjan murtuminen 

8.411 Kantavuuskaava 

Varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä, jos kohdassa 6.41 
esitetyn kuormayhdistelmän aiheuttama perustuksen tehokkaalle pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen pohjapaine ei yhtä maapohjan kantokykyä. 
Perustapauksessa, jossa maanpinta oletetaan vaakasuoraksi ja maa tasa-
laatuiseksi, kantokyky kitkamailla lasketaan DIN-normin 401 7 /5/ käytäntöä 
vastaten kaavalla 

U0 f 	V'lDNDSDiD + V2BtNBsBB 	 (1) 

= maapohjan kantokyky, kN/m 2  
= maan tehokas tilavuuspaino perustamistason yläpuolella, kN/m 3  

v'2 maan tehokas tilavuuspaino perustamistason alapuolella, kN/m 3 
 D = perustamissyvyys, m 

B 	perustuksen tehokas leveys (murtosuunnassa), m 
ND 	entahl 	tan2(45°+/2) 
NB = (ND - 1)tan 
SD, SB = perustuksen muodosta riippuvat kertoimet 
'D' 1B 	= 	kuormitusresultantin kaltevuudesta riippuvat kertoimet. 

Kaava on voimassa matalaan perustetuille anturoille, joissa D ̂  2,5 x B. 
Perustuksen muodosta ja kuormitusresultantin kaltevuudesta riippuville 
kertoimille ei ole käytetty DIN-normin 401 7 mukaisia kirjaintunnuksia. 

Perustamistason yläpuolisen maakerroksen paino (y' 1 D) vaikuttaa rat-
kaisevasti kantokykyyn. Tämä kerros saadaan ottaa huomioon kantavuutta 
laskettaessa vain, kun se suunnitellaan pysyväksi ja sen rakentaminen ja 
pysyvyys on varma. 

Hyvin syvälle perustettaessa tulee kantavuuskaavalla saatavia suuria 
kantokyvyn arvoja käyttää kuitenkin harkiten ottaen huomioon mm. 
kiertymä riski. 
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LOPULLINEN MAANPINTA 

/ 
/ 

______________________ 	 - 	 / 

LIUKUPINNAN MUOTO 
RIIPPUU KITKAKULMASTA 

Kuva 1. Liukupinta murtotilassa 

Kantavuuskertoimet ND  ja NB riippuvat maan kitkakulmasta. Ne saadaan 
taulukosta 4 kitkakulman ominaisarvon perusteella. Kantavuuskertoimien 
arvot ovat laskenta-arvoja, joissa on jo otettu huomioon kantokykyä 
koskeva varmuuskerroin 1 ,25 siten, että 

tan Ø 
tanp = 	 (2) 

1,25 

Taulukko 4. Kantavuuskertoimet N0  ja N3  sekä tan Q  ja tan ,,. 

ki tkakutman 

ominaisarvo Ø 28° 300  320 34° 36° 38° 40° 42° 44° 46° 48° 

tan 0,53 0,58 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 0,90 0,97 1,04 1,11 

ki tkakuman 

laskenta-arvo 23,0° 24,8° 26,6° 28,4° 30,2° 32,0° 33,9° 35,8° 37,7° 39,6° 41,6° 
n 

tan 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58 0,63 0,67 0,72 0,77 0,83 0,89 
n 

8,7 10,4 12,6 15,3 18,8 23,3 29,0 36,7 47,0 61,1 80,8 

3,3 4,4 5,8 7,7 10,3 13,9 18,8 25,7 35,5 49,8 70,9 

Väliarvot interpoloidaan tarvittaessa suora viivaisesti. 

Maan kitkakulmaa arvioitaessa otetaan huomioon anturan alapinnasta pe-
ruslaatan tehokasta leveyttä vastaavaan syvyyteen ulottuvan kerroksen 
ominaisuudet. 

Jos maapohja perustamistason alapuolella ei ole tasataatuista, voidaan 
kerroksellisuus ottaa huomioon korjaamalla kantavuuskerrointa DIN-normin 
4017 /5/ tai lähteen /1 2/ käytäntöä noudattaen. 

Koheesiomailla perustuksen kantokyky voidaan laskea kantavuuskaavaa 
käyttäen esimerkiksi RIL 166 Pohjarakenteet /8 s. 107/ mukaan, lähteen 
/1 2/ mukaan tai liukupintalaskelmin. 
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8.412 Perustuksen muodon ja kuormien resultantin kaltevuuden 
vaikutus 

Perustapauksessa, jossa kuormien resultantin vaakakomponentin edelly -
tetään vaikuttavan lyhyemmän sivun B  suunnassa, perustuksen muodosta 
riippuvat kertoimet kitkamailla ovat 

B 
SD = 1 + sinØ— 	 (3a) 

L 

SB = 1 - 0,3 - 	, joissa B  s  L. 	 (3b) 
L 

Kuormien resultantin kaltevuus otetaan huomioon kitkamailla kertoimilla 

H 
= (1 - 0,7 __)3 	 (4a) v 

H 
= (1 - _)3 	 (4b) v 

H = resultantin vaakakomponentti lyhyemmän sivun suunnassa 
V = resultantin pystykomponentti. 

Jos kuormien resultantilla on suuruudeltaan merkittävä vaakakomponentti 
sekä tehokkaan pinta-alan lyhyemmän että pidemmän sivun suunnassa, 
tarkistetaan kantavuus molemmissa suunnissa. Kuorman kaltevuudesta 
aiheutuva korjauskerroin lasketaan käyttäen vaakavoiman komponenttia 
tarkastelusuunnassa. 

Kun lasketaan kantavuutta pidemmän sivun L  suunnassa, kantavuuskaa-
vassa esiintyvä B  korvataan L :llä ja muotokertoimet ovat 

SD = 1 + sin 	 (5a) 

= 0,7 	 (5b) 

Jos kuormien resultantin vaakakomponentti vaikuttaa pidemmän sivun 
suunnassa, niin sivusuhteella L/B > 2 

iD = 8= 1–HN 	 (6) 

Mikäli sivusuhde on tällöin 2 > L/B > 1, voidaan kuormien resultantin 
kaltevuuskorjaukset laskea esim. RIL 166 Pohjarakenteet /8 s. 107/ 
mukaan. 
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8.413 Kiinteän pohjan syvyyden vaikutus 

Kantokyky kasvaa, jos kiinteä pohja (kallio tai hyvin tiivis pohjamoreeni, 
^ 40) on lähellä perustamistasoa. Kuvassa 2 on esitetty korjauskerroin 
f. jolla kantavuuskaavalla saatu kantokyvyn arvo voidaan kertoa kiinteän 
pohjan ollessa lähellä perustamistasoa /1 0,11 7. 

Kuva 2. Kiinteän pohjan syvyyden vaikutus kantokykyyn. Korjauskerroin f,. 

8.414 Pohjavedenpinnan aseman vaikutus 

Jos ylin pohjavedenpinta on etäisyydellä z 	B perustamistasosta mitat- 
tuna, lasketaan kantavuuskaavassa käytettävä tilavuuspaino (v' 2) lähteen 
/1 2/ mukaan yhtälöstä 

= y' + -(y - y') 	 (7) 

v = maan tilavuuspaino pohjavedenpinnan yläpuolella 
= maan tehokas tilavuuspaino pohjavedenpinnan alapuolella. 

Jos pohjavedenpinnan etäisyys z on pysyvästi ̂  B, niin )2 = y. 
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B 	 -y 

- 

Kuva 3. Merkinnät kaavassa kohdassa 8.414. 

8.415 Maanpinnan kaltevuus 

Maanpinnan ollessa kalteva, on kantavuuskaavalla vaakasuoralle maanpin-
nalle laskettua kantokykyä pienennettävä lähteen /9/ mukaan kertoimella 

g = (1 - 0,5 tan f) 5 	 (8) 

= on luiskan kaltevuus vaakatason suhteen. 

Kaltevuuskorjaus voidaan laskea seuraavien kuvien mukaisesti kandella 
vaihtoehtoisella tavalla. Mitoituskantokyvyksi valitaan suurempi näin 
saaduista arvoista. 

Laskentatapa 1: 	- 	 perustussyvyys D kantokykyä las- 
kettaessa kuvan 4a mukaisesti 

- 

Kuva 4a. Kalteva maanpinta, laskentatapa 1. 
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Laskentatapa 2: 	- 	 perustussyvyys D = 0 kantokykyä 
laskettaessa 

- 

Kuva 4ö. Kalteva maanpinta, laskentatapa 2. 

8.416 Muut perustuksen geoteknisen kantokyvyn laskentatavat 

Perustuksen geotekninen kantavuus voidaan laskea myös liukupinta-analyy-
sillä tai muilla geotekniikan numeerisilla menetelmillä. Näin saadaan otettua 
huomioon edellä esitettyä tarkemmin maan kerroksellisuuden, kiinteän 
pohjan syvyyden, pohjaveden pinnan aseman ja maanpinnan kaltevuuden 
vaikutukset. 

8.417 Perustaminen rakennetun täytteen varaan 

Täytteen laajuuden minimimitat on esitetty kuvassa 5. Täytteen laajuus 
mitoitetaan kantavuus-, vakavuus- ja painumalaskelmien perusteella. 

1:n = 1:2 TÄYITÖ MURSKETTA T 4AJ .  SORAA 
1:n = 1:1,5 TÄY1TÖLOUHETrA 

Kuva 5. Perustaminen rakennetun täytteen varaan (mitat metreinä). 

Kuva 5. Perustaminen rakennetun täytteen varaan (mitat metreinä). 
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Penkereen varaan perustetun sillan päätytuen vakavuuslaskentaa on 
käsitelty yksityiskohtaisemmin laskentaesimerkissä 2. Liukupinnat on 
laskettu Bishopin menetelmällä. 

Maatäytteet rakennetaan yleensä kuivatyönä /24/. Tiivistämisen onnistumi-
seksi täyte on rakennettava ja tiivistettävä sulana aikana. Veteen suun-
nitelmallisesti rakennettujen louhetäytteiden varaan voidaan perustaa myös 
siltoja. Louhetäytteiden rakentamisohjeet on esitettävä aina työkohtaisessa 
työselityksessä. 

8.42 Painumat 

Anturaperustusten painumat lasketaan käyttäen kuormina pysyviä kuormia 
sekä pystysuoria liikennekuormia. Luotettavimmin kitkamaiden painumien 
suuruus voidaan arvioida kuormituskoe-, pressometrikoe- tai puristin-
kairaustulosten perusteella. Painumien suuruus voidaan laskea myös 
taulukoista 1 ja 2 paino- ja heijarikairausvastuksien ja maalajimääritysten 
perusteella arvioituja painumaparametreja käyttäen. 

Puristinkairaustuloksista painuman suuruus voidaan laskea esim. Schmert-
mannin menetelmällä /8 s. 1 21/, /20 s. 11 6/, /26/. 

Pressometrikoetuloksista painuman suuruus voidaan arvioida esim. 
Menardin /20 s. 11 5/, /26/ tai Marangosin /26/ menetelmällä. 

8.421 Painuman laskenta muodonmuutosmoduulin Ed  perusteella 

Muodonmuutosmoduuliin Ed  perustuva laskentamenetelmä vastaa 3-ulot-
teista muodonmuutostilaa. Muodonmuutosmoduuli määritetään kuormitus- 
kokeilla tai arvioidaan kairausvastuksista ja maalajimäärityksistä. 

Laskennan voi tehdä kerroksittain /21 s. 365/ tai likimääräisesti kaavalla 
(9). Kaavaa (9) johdettaessa on pohjamaan suppeumaluvuksi v oletettu 
0,33. Tätä oletusta tulee käyttää myös laskettaessa painumia kerroksittain 
lähteen /21/ mukaan. 

iqB 
5 = - CT 	 (9) 

Ed 

s 	perustuksen painuma, mm 
= perustuksen muotokerroin (kuva 6) 

q = pohjapaine, kN/m 2  
B = perustuksen leveys, m 
Ed = maapohjan muodonmuutosmoduuli, MPa 
CT = kerroin kokoonpuristuvan kerroksen paksuudelle (kuva 7) 

Kaavaa (9) käytettäessä muodonmuutosmoduuli Ed  määritetään painotetun 
kairausvastuksen perusteella (kaava (10) ja kuva 8). Jos ns. aktiivisen 
vyöhykkeen (2B) alapuolella on kokoonpuristuvampia maakerroksia, on 
painuman suuruus laskettava kerroksittain. 



s 

1,5 

1,0 
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-4,  

L 

B 

Kuva 6. Perustuksen muotokertoimen i riippuvuus perustuksen muodosta /26/. 

c 
T 

1,0 

1 	 2 	 3 	T/B 

Kuva 7. Kertoimen c,. riippuvuus painuvan kerroksen paksuudesta /26/. 

Painotettu kairausvastus saadaan kaavalla (10) /8 s. 121/, kaavan mer-
kinnät selviävät kuvasta 8. 

1 
N = —(3N 1  + 2N 2  + N 3 ) 	 ( 10) 

Esimerkki menetelmän käytöstä on esitetty liitteen laskentaesimerkissä 3. 
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B 

(.'J 

Kuva 8. Kairausvastuksen painotus Parryn mukaan /8 s. 121/. 

8.422 Tangenttimoduulimenetelmä 

Tangenttimoduulimenetelmä (Ohde-Janbun kaava) /8/edustaa 1 -ulotteista 
muodonmuutostilaa, vaikka painuminen tapahtuu aina 3-ulotteisessa muo-
donmuutostilassa. Menetelmän käyttö on perusteltua laskelmien yksinker-
taistamiseksi. Tangenttimoduulimenetelmää käytetään myös koheesiomai-
den konsolidaatiopainuman laskentaan. Menetelmä soveltuu parhaiten 
tapauksiin, joissa painuva maakerros on ohut verrattuna anturan tehokkaa-
seen leveyteen. 

Jännityseksponentin arvolla l=O,5 ja vertailujännityksen arvolla a,= 100 
kPa Ohde-Janbun kaava on muotoa 

0,2 
= 	(Vo - 

m 
(11) 

= syvyydellä z olevan maakerroksen suhteellinen kokoonpuristuma, 
% 

m 2  = moduuliluku syvyydellä z 
= perustuksen ja maan oman painon aiheuttama tehokas pystysuora 

normaalijännitys syvyydellä z, kPa 
= tehokas esikuormituksesta aiheutuva pystysuora normaa lijännitys 

syvyydellä z, kPa. 

Painumien laskemista varten on perustuksen alapuolinen maa jaettava 
geoteknisesti tasalaatuisiin maakerrostumiin, joissa moduuliluku m voidaan 
otaksua vakioksi. Jako voidaan kitkamailla tehdä tämän ohjeen kohdan 2.2 
taulukon 1 mukaisesti rakeisuuden ja kairausvastuksen perusteella. 

Jännitys a on tarkasteltavan, syvyydellä z olevan kerroksen yläpuolisten 
maakerrosten painosta aiheutuva tehokas jännitys ennen rakentamista 
vallinneessa tilanteessa. Pohjaveden noste otetaan huomioon tehokasta 
jännitystä laskettaessa veden keskimääräisellä korkeudella. 

Tehokas pystysuora kokonaisjännitys u syvyydellä z saadaan lisäamällä 
jännitykseen 	perustuksesta aiheutuva lisäjännitys tci syvyydellä z 
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= 	+ 	Perustuksesta aiheutuva lisäjännitys perustamistasossa 
saadaan vähentämällä perustuksen tehokkaalle pinta-alalle lasketusta 

pohjapaineesta perustamistasossa esi kuormituksesta aiheutuva jännitys a 0  

= - 

Jännityksen Lo 0  oletetaan jakautuvan maassa kimmoteorian mukaisesti. 
Kuvassa 9 on esitetty suorakaiteen muotoisen taipuisan laatan ns. tunnus- 
pisteen ala puolella esiintyvän pystysuoran normaalijännityksen ja kautumis-
käyrät. Tunnuspiste on se taipuisan laatan piste, joka painuu yhtä paljon 
kuin jäykkä laatta. Sillan peruslaatta voidaan olettaa jäykäksi ja laatan 
painuma laskea taipuisan laatan tunnuspisteen painuman avulla. 

7o  
- 	----- - - 

1 	Iz 

L/ 

rI ----•t _:ijJo.74 

L - _1 - - - - 
B1  <L1  

=5 

ii 
UI 

• UI 
a li 

II 
. s I 

0,1 	0,2 0,3 	0,5 z!B, 	2 	3 	5 	10 	20 

Kuva 9. Pyslysuoran jännityksen jakautuminen suo,-akaiteen muotoisen taipuisan laatan 
tunnuspiseen (Ci alla. 

Kuvasta 9 saadaan laatan tehokkaan pinta-alan muodon ja koon perusteefla 
syvyydellä z laatan alapinnasta vaikuttava lisä jännityksestä La0  aiheutuva 
tehokas pystysuora lisäjännitys 

Jännitys a2  pienenee nopeasti syvyyden kasvaessa. Tämän takia on 
geoteknisesti tasalaatuinenkin maa jaettava tarvittaessa erillisiin, riittävän 
ohuisiin laskentakerroksiin. Laskentakerroksen paksuus ei saa yleensä olla 
suurempi kuin laatan tehokas leveys B.  Lähinnä anturaa oleva maa on 
syvyyteen z = 2 B jaettava laskentakerroksiin, joiden paksuus on 
O,3...O,5 B. Syvemmällä kuin z = 4 . B olevien kerrosten vaikutus painu-
maan on vähäinen, elleivät ne ole selvästi löyhempiä kuin yläpuoliset 
kerrokset. 

LO 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,4 
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8.43 Perustuksen tehokas pinta-ala 

Epäkeskisesti kuormitetun perustuksen kantokyky ja painuma lasketaan 
Pohjarakennusohjeet 1988:n mukaisesti pystykuormien resultanttiin nähden 
symmetrisen ns. tehokkaan pinta-alan perusteella. Tämän alueen pohjapaine 
oletetaan tasaiseksi. Jos tehokas ala ei muodoltaan ole suorakulmio, 
käytetään kohtien 8.2 ja 8.4 laskelmissa kuvien lOa ja lOb mukaisesti 
muodostettua pinta-alaltaan vastaavaa suorakulmiota. 

— r71 

L 

j/ A 

L 	 __ 

I4J 

K(JV lOa. Perustuksen tehokkaan pinta-alan A r  = 	L määrittäminen. Perustus ympyrän 
muotoinen. 

ri 
--- 1 —! 

ii z 

6 	 _____ y  4' _____ 
" ______ '1 

I-t-I 
j=t- 

2 	2 L 

Kz2va. 1O&Penjstuksen tehokkaan pinta-alan A = 	L määrittäminen. Perustus 
suunnikkaan muotoinen. 
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8.5 MAAPOHJAN, RAKENTEIDEN JA PERUSTUSTEN VAKAVUUS 

8.51 Maapohjan ja rakenteen stabiliteetti 

Siltaperustusten kantokyvyn varmistamiseksi on selvitettävä 

- 	 tulopenkereiden vakavuus sivulle ja silta-aukkoon, kuvat 1 icja 1 Id 
- 	 etuluiskan ja keilojen vakavuus, kuva lib 
- 	 rinteiden ja rantojen alueellinen vakavuus, kuva lie 
- 	 tulopenkereiden ja sillan painumaero. 

Tarvittaessa tehdään laskelmia. Stabiliteettitarkastelu on suoritettava, 
vaikka silta perustetaan paalujen varaan. Vakavuus lasketaan kokonaisjän-
nityksiin perustuvalla = 0 -menetelmällä tai tehokkaisiin jännityksiin 
perustuvalla c'-' -menetelmällä. 

0 -menetelmä soveltuu parhaiten koheesiomaan varaan perustettujen 
penkereiden vakavuuden arviointiin. Kokonaisvarmuuskertoimen on oltava 
F > 1 ,8, jos liukupinnan sisään jää paaluja tai mandollinen sortuma 
vaurioittaisi siltarakenteita. Muissa tapauksissa riittää kokonaisvarmuusker-
toimen arvoksi F ̂  1 ,5. 

C'-q' -menetelmä soveltuu erityisesti luiskien vakavuuden arviointiin. 
Varmuus suositellaan laskettavaksi ns. osavarmuuskerroinmenetelmällä 
käyttäen koheesiolle osavarmuuskerrointa y = 1 ,8 ja kitkakulman tangentille 
osavarmuuskerrointa y=l,25, jos liukupinnan sisään jää paaluja tai 
mandollinen sortuma vaurioittaisi siltarakenteita. Muissa tapauksissa riittää 
osavarmuuskertoimien arvoksi y=l ,5 ja y= 1,2. 

C'-' -menetelmän parametrien puuttumisen takia vakavuutta joudutaan 
usein arvioimaan pelkästään p=O -menetelmällä. Tällöin on varmuuskertoi-
mien valinnan oltava varovaista ja harkitsevaa. 

Sillan tulopenger on perustettava siten, etteivät tulopenkereen painumat tai 
sivusiirtymät vaaranna maatuen perustuksen kantokykyä. Jos sillan maatuki 
on perustettu tukipaaluina toimivien paalujen varaan, on tulopenkereet 
perustettava niin, etteivät ne painu sillan maatuen rakentamisen jälkeen. 
Tarvittaessa rakennuspaikkaa (mm. tulopengertä, etuluiskaa, keitoja) on 
va hvistettava. 

8.52 Perustuksen liukumisvarmuus 

Tarkistettaessa liukumisvaaraa perustuksen ja maapohjan välissä valitaan 
perustuksen ja maan välinen kitkakerroin tan 5 Pohjarakennusohjeet 1 988:n 
mukaan seuraavasti: 

maan varaan valettu tai rakennettu perustus; tan 6 = tan 
sileä elementtiperustus; tan 6 = 0,75 tan q ( = kitkakulman 
ominaisarvo). 

Kohdan 6.41 mukaisen kuormayhdistelmän vaikuttaessa kokonaisvarmuu-
den liukumista vastaan tulee olla vähintään 1 ,5. 
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a) 

c) 

,'\ 

i '' '1........1 
..............................'.: ........ 1 

b) 

d) 
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-- 

SIL 

e) 

.... 

/ 	/ 	/ 

Kuva 71. a) Paalutystyön aikainen vakavuus; paaluanturan tason ja/tai paalutust yön 
(ekotason määrittäminen. 

b) Etuluiskan ja kello/en vakavuus; luiskapaalutta van alueen määrittäminen. 
ci Tulopenke,-een vakavuus sil(a-a ukko on ja sivulle; kevennyksen mittojen 

määrittärninen. 
di Maan varaisesti (etukäteen) perustetun tu/openkereen vakavuuden määrittä-

minen. 
ei Rinteiden ja rantojen alueellisen vakavuucfe,i määrittäminen. 
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8.7 ROUTASUOJAUS 

8.71 Yleisiä ohjeita ja määritelmiä 

Siltojen routasuojausta mitoitettaessa oletetaan si ilat ns. kylmiksi raken-
teiksi. Routivan maan routiminen on estettävä alueella, joka sijaitsee 
anturan (tai vastaavan) alareunasta kaltevuuteen 2:1 kuvitellun tason 
alapuolella (kuva 12). Samoin seinämäisten rakenteiden takana on routi-
minen estettävä /22/. 

Routasuojauksella tarkoitetaan tässä ohjeessa rakennetta, jolla estetään 
maan routiminen. Siltojen routasuojaus voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa 
joko viemällä perustukset roudattomaan syvyyteen tai vaihtamalla routivat 
maamassat routimattoma ksi perustuksen alla tai käyttämällä routaeristettyä 
rakennetta. Routaeristysrakenne käsittää sekä varsinaisen eristemateriaalin 
(routaeristeen) että sen ylä- ja alapuoliset routimattomat kerrokset /22/. 

Routaeristysrakenteella pyritään hidastamaan kesäaikana maahan 
varastoituneen lämmön poistumista. Lumipeite toimii routaeristeen tavoin 
ja hidastaa roudan tunkeutumista. Lumen eristävää vaikutusta ei yleensä 
oteta huomioon siltojen routasuojausta mitoitettaessa. 

Sillan routasuojaus voidaan mitoittaa myös siltakohtaisiin routalaskelmiin 
perustuen. Routalaskelmien tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon se, 
että silloilla on routimaton perustussyvyys yleensä hieman pienempi kuin 
laskennallinen routasyvyys. 

Kuva 12. Rou(imise'ta suojattavan alueen rajaus ja routasuojauksen mitoitusperiaate /22/- 
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8.72 Mitoittava pakkasmäärä 

Siltojen routasuojauksen suunnittelussa mitoittavana pakkasmääränä (Fmj ) 
käytetään kuvan 13a mukaista kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää 
(F50). Silloissa, joiden aukkomitta on 6,0 m tai pienempi, voidaan mitoitta-
vaa pakkasmäärää redusoida tau/ukon 5 mukaisesti /22/. 

F50  

_ 0000 

60 

Kem\\ N 
45000 

""^ 0000 

Raahe\ 	\ 	( 
\N 

kkola \ 	ss0000 

Vøa 
\\ 

Sidjoki Kuo; 

7 5000 

/ Ta.,pe,e 
15000 

45000 

40000 r .,(ku 

•• .1 I.ink 

Kuva 13a. Kerran 50 vuodessa toistuva 
pakkasmäärä F, Kh /231. 

+fT,L 
•1l 	Sodo*yla '- 

.1 	niemi 
Kemi 

.35•• 	okkota 

•1 (.Seok 0:\ , 

\\ 	JyvskyLa 

LoIti 
Turku 	 , 

-- L.—. -_ 	KOtOO - 	etsinki 
.5.5 ho.nko.1_ 

Kuva t3h. Vuoden kesk/lämpötila /8/. 

Taulukko 5. Mitoittavan pakkasmäärän re-
dusointi sillan aukkomitan pe-us-
tee/ja. 

Aukkotoitta Redusoitu pakkasmäärä 

2 -4m 0.85xF50  
4-6m 0.95xF50  
yli 6 m 1.0 	x F50  

2.4 

25-0QflkVtC 

2.4' 	Kemijärni 

1 (Sn< \o) 

k \ 	Jy%tä 

Tur 	
Kotø 0 

Kuva 13c. Kylmien rakenteidei pevstusien 
keskimääräinen routimaton pe-
rustamissyvyys /29/. 
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8.73 Routimaton perustussyvyys 

Perustamissyvyys määritetään kuvasta 13c tai 14. Näitä perustamissyvyy-
den ohjeita käytettäessä routa saattaa epäedullisissa olosuhteissa 
tunkeutua hieman myös routivaan pohjamaahan. Tämän ei ole kuitenkaan 
havaittu aiheuttaneen vaurioita, koska siltojen anturoiden alla vallitseva 
suurehko pystyjännitys vähentää roudan vaikutusta. Yleensä voidaan 
käyttää kuvan 13c mukaista perustamissyvyyttä, joka vastaa kuvan 14 
käyrää 1. 

Z. m 

4 

3 

2 
	 -.----- 	1 	I_ 	h = 0m 

- 	----- 

1 
- — — . — — — TI. - - - 	-- - - 

o 	 ___________ 	 routiva pohja 

20000 
	

30000 	40000 	50000 
	

60000 	70000 

Mitoittava pakkasmäärä F50, Kh 

1. Routiva pohjamaa 
2. Erittäin routiva pohjamaa ja routaliikkeille herkkä siftarakenne. 

Louhetäyttö, routiva pohjamaa. 
3. Louhetäyttö, pohjamaa erittäin routiva ja routaliikkeille herkkä siltarakenne. 
4. Vesialueella perustamissyvyys määräytyy vesipinnasta, virtaavan veden tapauksessa 

voidaan perustamissyvyys määrittää eri vesisyvyyksiflä katkoviivojen mukaan. 

Kuva 14. Siltojen routimattoman perustamissyvyyden määrittäminen. 

Jos pohjamaa on erittäin routivaa ja silta vaurioituu herkästi jo pienistä 
roudan aiheuttamista liikkeistä, käytetään kuvan 14 käyrää 2. 

Avoimen (verhoilemattoman) louhetäytteen yhteydessä routasuojaus 
mitoitetaan ottamatta huomioon louhepenkereen mandollista eristysvaiku-
tusta. Kun louhe verhoillaan joka puolelta vähintään 0,3 m paksulla 
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maatäytteellä ja täytteen variseminen louheen sisään estetään, voidaan 
tarvittava routimaton perustamissyvyys määrittää kuvasta 14. Aina, kun 
louhe otetaan huomioon routimatonta syvyyttä määritettäessä, on louheen 
alle rakennettava vähintään 0,3 m paksu hiekka- tai sorakerros, joka 
voidaan ottaa mukaan routimattomien kerrosten kokonaispaksuuteen /22/. 

Vesistösilloissa tarvittava perustamissyvyys saadaan kuvasta 14. Jos vesi 
ei virtaa lainkaan tai jos vesisyvyys on alle 30 cm, käytetään käyrää 1. Jos 
vesi virtaa myös talvella, määritetään routivuuden kannalta riittävä 
perustamissyvyys veden syvyyskäyrien avulla. 

8.74 Routaeristetyn rakenteen mitoitus 

Routaeristetyn rakenteen (routaeriste + routimattomat kerrokset) mitoitus 
jakaantuu kahteen osaan, routaeristeen lämmönvastuksen (m r) ja leveyden 
(b) määritykseen. Tarvittava routaeristeen läm m önvastus saadaan taulu-
kosta 6 mitoituspakkasmäärän sekä eristeen yläpuolisen (d v) ja alapuo-
lisen (d 8) routimattoman kerroksen paksuuden perusteella. Kuvasta 13a 
saatavaa mitoituspa kkasmäärää redusoidaan tarvittaessa taulukon 5 mu-
kaan. Jos routaeriste ja tuleva maanpinta eivät ole saman suuntaisia, mää-
ritetään mitat d ja da  kuten kuvissa 12 ja 15 on esitetty. Eristeleveys 
määritetään kuvan 12 mukaisesti siten, että lyhin etäisyys perustuksen alle 
2:1 tasoon asti mitattuna on suurempi tai yhtäsuuri kuin pakkasmäärällä 
Fm i t  saavutettava roudan syvyys Zmjt  kyseisissä olosuhteissa (kuvat l3cja 
14) /22/. 

Taulukko 6. Routaeristeen lämmönvastuksen (m,. ) ja routaeristeen paksuuden (d 1 määrit -
täminen /22/ 

F 	Kh . 30000 40000 50000 65000 
mi t 

Atapuolinen 
kerros d , m 0,2 0,4 0,2 0,4 03 05 04 06 

a ___ -___ ____ ____ 	____ ____ ____ ____ 

Ytäpuotinen Routaeristeen tarvittava Lännönvastus 	m, m2K/W 
tayttö d, m ja vastaava eristepaksuus d, rmn, kun Ar = 0,045 W/rr 

0,4 1,5 1,1 2,3 1,7 3,0 2,4 5,1 3,9 
70 50 110 80 140 110 230 180 

0,8 1,4 0,9 2,1 1,5 2,9 2,2 4,9 3,6 
70 50 100 70 130 100 220 170 

1.2 1,1 0,6 1,9 1,2 2,8 1,9 4,7 3,4 
50 30 90 60 130 90 220 160 

Taulukossa 6 on lämmönvastuksen lisäksi annettu tarvittava eristeen 
paksuus (lihavoidut numerot), kun eristemateriaalina käytetään suulakepu-
ristettua polystyreeniä, jonka mitoituslämmönjohtavuus on 0,045 W/mK. 
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Muita eristemateriaaleja käytettäessä eristepaksuus saadaan taulukon 6 
mukaisen lämmönvastuksen ja eristeen mitoituslämmönjohtavuuden avulla 
kaavasta 

d r  = mr Ä r 	 (12) 

d r  = routaeristeen paksuus, m 
m r  = eristeen lämmönvastus taulukosta 6, m 2 KIW 

= eristeen mitoituslämmänjohtavuus, W!mK 

8.75 Routaeristemateriaalien ominaisuudet ja mitoitusarvot 

Siltojen routaeristeenä käytetään yleensä routasuojaukseen tarkoitettuja 
suulake puristettuja polystyreenilevyjä. 

Maanvaraisen perustuksen alle sijoitettavan eristeen pitkäaikaisen puris-
tuslujuuden tulee olla vähintään yhtäsuuri kuin perustuksen alla vaikuttava 
suurin reunapohjapaine, joka saadaan kantavuustarkastelussa mitoittavan 
kuormayhdistelmän avulla olettamalla pohjapaineen jakautuvan koko antu-
ran leveydelle kolmiomaisesti. Suulakepuristettujen polystyreenilevyjen 
pitkäaikaisia puristuslujuuksia on ilmoitettu taulukossa 7 /22/. Hyvin 
paksuja eristekerroksia käytettessä tulee tarvittaessa tarkistaa myös 
eristeen kokoonpuristumisen (2 %) vaikutus siltarakenteiden mitoitukseen. 

Taulukko 7. Siltojen routaeristeenä käytettävän polystyreenin kuivatiheyden ja puristus- 
lujuuden vähimmäisvaatimukset sekä joitain tuotemerkkejä. 

Routaeristeen sijainti Kuivatiheys Pitkäaikainen Tuotteita nn. 
perustukseen ja liikenne- puristusujuus 
alueeseen nähden 

3 
kg/m kN/m 

Perustuksen alta 45 230 Finnfoam FI-5 
Styrofoam HD-300 

Perustuksen sivulta lii- 38 1 	130 Ecoprim HO 
kennealueetta sekä paatu- Finnfoam FI-4 
tetun perustuksen alla Styrofoam H1-50 

Perustuksen sivulla 	lii -  32 	80 Finnfoam Fl-3 
kennealueen ulkopuolelta Styrofoam HI-30 

8.76 Routaeristetyn perustuksen kuivatus sekä eristettä suojaavat 
rakenteet 

Routaeriste asennetaan tasatun hiekka- tai sorakerroksen päälle (maksimi 
raekoko ̂  64 mm). Kerroksen paksuus on perustuksen alla vähintään 
0,2.. .0,4 m mitoituspakkasmäärästä riippuen taulukon 6 mukaisesti (mitta 
da) ja muualla vähintään 0,1 m. Sen lisäksi, että hiekka tai sora tasaa 
pohjamaan epätasaisuuksia, se toimii roudan tunkeutumista vastustavana 
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lämpövarastona sekä veden kapillaarisen nousun katkaisevana salaojitus-
kerroksena. Eristeen pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi hiekka- tai 
sorakerroksen yläosa tulee kuivattaa aina, kun se on mandollista. 

Suojauskykyä ajatellen routaeriste on edullisinta asentaa lähelle maanpintaa. 
Vaurioitumisriskin pienentämiseksi eristeen päälle tulisi kuitenkin aina 
rakentaan vähintään 0,3 m paksu täyttökerros. Jos eriste ulottuu ajoneu-
voliikenteelle tarkoitetun tien alle, on eristeen yläpuolisen täytön oltava 
vähintään 0,7 m paksu ja eristeen reuna-alueille on suunniteltava siirtymä- 
rakenteet tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten (osa 
Leikkaukset, kaivannot ja avo-ojarakenteet) /25/ mukaan. 

Vaakasuorien routaeristeiden yläpinnalle suositellaan asennettavaksi muovi- 
kalvo (paksuus ̂  0,2 mm) vajovesien eristeeseen pääsyn estämiseksi. 

Vinoon asennettavien eristeiden päälle rakennettavat maakerrokset liukuvat 
herkästi, jos eristelevyn kaltevuus on jyrkempi kuin 1:2. Liukuminen on 
estettävä erityisrakentein esim. luiskakennoilla. 

Solupolystyreeni ei kestä mm. bensiiniä, öljyä (poikkeuksena öljynkestävä 
laatu) eikä bitumiliuoksia. Työn ajaksi routaeriste on tarvittaessa suojattava, 
jotta esimerkiksi betonin vesieristykseen käytettävä bitumi ei pääse 
vaurioittamaan routaeristettä. 

8.77 Routasuojaustavan valinta 

Routasuojaustavan valintaan vaikuttavat 

- 	 rakenteen tekninen toimivuus 
- 	 pohjasuhteet 
- 	 vesipinnan korkeus 
- 	 työnaikainen routasuojaustarve 
- 	 peruskuoppien kaivantoihin käytettävissä oleva tila 
- 	 kustannukset. 

Routasuojauksen kannalta tämän ohjeen mukaan mitoitettuja routasuojaus-
rakenteita voidaan pitää tekniseltä toimivuudeltaan yhtä hyvinä. 

Tiiviin ja kantavan pohjamaan kaivamista voidaan välttää käyttämällä 
routaeristeitä. Pehmeällä pohjamaalla voidaan perustuksen kantokykyä 
parantaa toteuttamalla routasuojaus perustuksen alapuolelle ra kennettavalla 
massanvaihdolla. 

Käyttämällä routaeristeitä voidaan joskus välttää työskentely veden alla tai 
työnaikainen pohjavedenalennus. 

Sillan työnaikainen routasuojaus on toteutettava niin, ettei perustuksen 
alapuolinen täyttö tai pohjamaa pääse jäätymään. Jos sillan alusrakenteita 
rakennetaan talvella, voidaan työnaikaista routasuojaustarvetta helpottaa 
käyttämällä routasuojauksena routaeristerakennetta. 
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Routaeristetyillä rakenteilla voidaan pienentää perustusten kaivantoja. Tämä 
voi vähentää joskus kaivantojen tuenta- ja pohjavedenalennustarvetta ja 
vähentää ratkaisun riskialttiutta. 

Kustannusvertailuissa on otettava huomioon suojausrakenteiden materiaali- 
kustannusten ohella myös kaikki niiden rakentamisesta aiheutuvat välilliset 
kustannukset. 

8.8 EROOSIOSUOJAUS 

Eroosiosuojauksella tarkoitetaan rakennetta, jolla suojataan maarakenteet 
virtaavan veden, jään tai aallokon aiheuttamaa eroosiota vastaan. Rakenteet 
suunnitellaan yleensä ilman eroosiovaroja ja suojataan eroosiolta. Ta-
vanomaisissa tapauksissa, virtausnopeuden ollessa alle 2 mts, voidaan 
eroosiosuojaus tehdä rakenteilla A tai B. Rakenteet ovat aihaalta lukien 
seuraavat: 

RAKENNE A 

Jokiuomat, purot, yms. ei aallokkoa, virtausnopeus alle 1 m/s 

hiekka (suodatinhiekka, TYT 1 600) 	 1 5 cm 
karkea sora tai murske (max. raekoko 50 ... 150 mm) 	25 cm 

yht. 	40 cm 

Pohjamaan ollessa hiekkaa tai hiekkamoreenia toimii eroosiosuojauksena pelkkä sora- tai 

murskekerros. 

Hiekkakerroksen sijasta voidaan suodattimena käyttää työnvalvojan luvalla 
suodatinkangasta, jolloin sora- tai murskekerroksen paksuutta tulee 

suurentaa harkinnan mukaan. 

RAKENNE B 

Eroosiosuojaus aaUokkoa vastaan tai virtausnopeus 1 ... 2 m/s 

hiekka (suodatinhiekka, TYT 1 600) 	 15 cm 
karkea sora tai murske (max. raekoko 50 ... 1 50 mm) 	25 cm 

louhe (max. raekoko 200 ... 300 mm) 	 40 cm 
yht. 	80 cm 

Pohjamaan ollessa hiekkaa, hiekkamoreenia tai tätä karkeampaa ainesta, jätetään 
hiekkakerros pois. Pohjamaan ollessa soraa tai tätä vastaavaa moreenia muodostaa 
eroosuojauksen pelkkä louhekerros. 

Suodatinkerrokset (hiekka, sora murske) voidaan korvata III ... IV lujuusluo-

kan suodatinkankaalla työnvalvojan ohjeiden mukaisesti, jolloin louhekerrok-

sen paksuutta tulee suurentaa harkinnan mukaan. 

Mikäli veden virtausnopeus on yli 2 mis tai jään lähtö tai aallokko aiheuttaa 
erityisen suurta kulutusta, on suojauksen rakenne ja laajuus määritettävä 
erikseen suunnitelmassa esim. lähteiden /27, 28/ mukaan. 

Työnaikaiset eroosiosuojaukset esitetään työkohtaisessa työselityksessä. 
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9 KALLIONVARAINEN PERUSTAMINEN 

Kallionvaraisen perustuksen osalta osoitetaan, että sillä on riittävä varmuus 
murtumista, kaatumista ja liukumista vastaan. Kuormitusyhdistelmä 
muodostetaan kohdan 6.41 mukaisesti. 

Pohjapaineen oletetaan jakautuvan kolmiomaisesti. Varmuus murtumista 
vastaan on riittävä, ellei pohjarasitus laatan reunalla yhtä kallion geoteknistä 
kantavuutta, jonka sahlittuna arvona Pohjarakennusohjeet 1988:n mukaises-
ti voidaan pitää ehjässä kalliossa 10 MPa, hiekka- ja kalkkikivikalhioilla 
kuitenkin 5 MPa. Tavanomaisessa suunnittelutyössä suositellaan käytettä-
väksi kallion geoteknisenä kantavuutena ehjässä tai vain 'tavanomaisesti" 
rikkoutuneessa kalliossa puolta em. arvoista. Suurempia arvoja käytettäessä 
on kallion laatu selvitettävä tarkemmilla tutkimuksilla ja kailiosuunnitteluun 
perehtyneen suunnittelijan on tarkistettava tilanne sekä suunnittelu- että 
ra kennusvaiheessa. 

Varmuus kaatumista vastaan tarkistetaan perustuksen uloimman reunan 
suhteen. Kaatumisvarmuuden tulee olla vähintään 1 ,5. Kaatumisvarmuutta 
voidaan parantaa ankkuroinnilla. Tätä suositellaan käytettäväksi vain 
poikkeustapauksessa. Tällöin kaatumisvarmuuden pysyville kuormihle tulee 
olla ilman ankkurointia vähintään 1 ,O. 

Liukumisvarmuutta laskettaessa voidaan kitkakertoimena louhitun kallio-
pohjan ja sitä vasten valetun betonin välillä käyttää 0,75. Varmuuden 
hiukumis -ta vastaan tulee olla vähintään 1 ,5. 

Kalliopinnan suurin sallittu vinous on 1 50  laskettuna kuormitusresultantin 
suunnan normaalitasosta. Vinoille kalliopinnoihle on suunniteitava louhimalla 
tehtävä porrastus. Kalliotartuntoja suositehlaan käytettäväksi vain 
poikkeustapauksessa. 

Perustettaessa jyrkän louhitun luiskan tai luonnonluiskan yläpuolelle on 
perustuksen sijainti tapauskohtaisesti harkittava ottaen huomioon kuorm i-
tuksen suuruus ja kallion laatu. Kallion laatu ja rakosuunnat on tarkistettava 
sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa. Perustuksen etureunan etäi-
syydeksi louhittavasta jyrkästä kalliohuiskasta suositellaan tavanomaisissa 
tapauksissa 1 ,5. . .2,0 m. Jos luiskassa on heikkousvyöhykkeitä tai eteen-
päin kalhistuvia rakoja, on kalliomekaanisiin mitoituksiin perehtyneen 
henkilön suoritettava vakavuustarkastehut. Hyvin rikkonaisessa kahhiossa 
tulee perustukset suunnitella ripoja tai seinämiä käyttäen leikkauksen 
pohjan tasolle. 

Jos kalliossa on merkittävä heikkousvyöhyke, suunnitellaan perustus Siten, 
että kuormitus siirtyy heikkousvyöhykkeen yli ehjihle kailionosihle. Vaihtoeh-
toisesti voidaan suunnitella kallio lujitettavaksi joko pultittamaila, injektoi-
maila tai ruiskubetonoimalla tai näiden yhdistelmillä. Näiden suunnittelun voi 
tehdä vain kalliosuunnitteluun perehtynyt suunnittelija. Erittäin ri kkonaiseile 
kalhiolle perustukset suunnitellaan kuten maanvaraisperustukset. 

Siltatuki perustetaan joko kokonaan kalliolle tai kokonaan maanvaraisesti. 
Maavaraisperustusta käytettäessä perustustason yläpuolelle kohoavat 
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kallionosat louhitaan vähintään 300 mm perustamistason alapuolelle ja väli 
täytetään tiivistetyllä murskeella. 

Mikäli samalla tuella jyrkästi viettävän kallion vuoksi joudutaan käyttämään 
kallioon ulottuvia perustusrakenteita ja paaluja, on paalutus suunniteltava 
ensisijaisesti kallioon tukeutuvia kaivinpaaluja käyttäen. 

10 PERUSTAMINEN PAALUILLA 

10.1 PAALUPERUSTUKSEN SUUNNITTELU 

Teräsbetonisten lyöntipaalujen sekä pienten teräslyöntipaalujen osalta 
paaluperustuksen suunnittelussa noudatetaan Suomen geoteknillinen 
yhdistys ry:n julkaisussa LPO-87 Lyöntipaalutusohjeet esitettyjä ohjeita. 
Suurpaalujen (läpimitta ̂  300 mm ja kantavuus ̂  1 ,5 MN) suunnittelussa 
noudatetaan julkaisuissa Suurpaalutusohje 1 995 (SPO-95, RIL-21 2-1 995) 
ja Teräsputkipaalut (TIEL 2173448, Hki 1999) esitettyjä ohjeita. 

10.2 PAALUN KANTAVUUS JA KUORMITUKSET 

Laskettaessa paaluperustuksen geoteknistä kantavuutta kuormayhdiste$mä 
muodostetaan seuraavasti: 

kohdan 6.41 mukaisesti, kun mitoituksessa käytetään sallittujen 
jännitysten menetelmää (10.51, 10.62 ja 10.631) 

kun mitoituksessa käytetään rajatilamenetelmää, otetaan kuormayh-
distelmään pysyvä kuorma ominaiskuorman suuruisena, vaikutuksel-
taan määräävä muuttuva kuorma 1 ,3-kertaisena ja muut muuttuvat 
kuormat 0,8-kertaisina (kohdat 10.632, 10.64, 10.66 ja 10.67). 
Muuttuva kuorma voi esiintyä myös arvolla nolla, jos tämä on mää-
raava. 

Laskettaessa paaluperustuksen rakenteellista kantavuutta noudatetaan 
kuormien osalta tielaitoksen julkaisua Siltojen kuormat. 

Paalun osalta on erikseen tarkistettava rakenteellinen ja geotekninen kanta-
vuus. Edelleen on tapauskohtaisesti otettava huomioon: 

Paalun nurjanduskestävyys mitoitetaan lyöntipaaluilla LPO-87 koh-
dan 3.475 ja RakMK B4 kohdan 2.2.5 mukaan. Näitä ohjeita sovelle-
taan myös suurpaalujen nurjandusmitoituksessa. Teräsputkipaaluilla 
ja muilla lyötävillä suurpaaluilla otetaan lisäksi huomioon Teräsput-
kipaalut-ohjeen kohta 5.2. 

Taivutusrasitukset, jotka johtuvat kuormien epäkeskisyydestä, tois-
puoleisesta maanpaineesta, maan siirtymisestä, paalun tai paalute-
tun tuen pakkoliikkeistä tai maan sivuvastuksen hyväksikäyttämises-
tä otetaan huomioon luvussa 1 3 esitetyllä tavalla. 



Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa 

PERUSTAMINEN PAALUILLA 

- 	 Maan painumisesta aiheutuva negatiivinen vaippahankaus otetaan 
huomioon LPO-87 kohdan 3.49 mukaisesti. Suurpaaluilla on lisäksi 
otettava huomioon, mitä SPO-95:n kohdassa 7.2.13 on sanottu. 

10.3 LYÖNTIPAALUJEN RAKENTEELLINEN KANTAVUUS 

10.31 Teräsbetonipaalut 

Teräsbetonipaaluina käytetään RTT:n tuotelehden 1 999 mukaisia siltapaa-
luja (paalutusluokka II, koot 250x250 ja 300x300 mm 2  tai paalutusluokka 
IB, koko 300x300 mm 2 ) tai siltasuunnitelmassa erikseen esitettyjä paaluja. 

Jos on odotettavissa lyöntivaikeuksia, voidaan paalujen tunkeutuvuutta ja 
lyöntikestävyyttä parantaa käyttämällä 

- 	 paalujen lyöntipäissä LPO-87 kohdan 4.321 mukaista teräsvannetta 
- 	 lujempaa (K 50) betonia 
- 	 kalliokärkiä. 

Paalujatkoksien tulee olla tielaitoksen hyväksymää jäykkäjatkostyyppiä. 
Kalliokärjillä tulee olla Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntä. Poikkeavat 
jatkokset ja kallionkärjet tulee hyväksyttää rakennuttajalla. 

Jos käytetään edellisistä poikkeavia teräsbetonisia lyöntipaaluja, tehdään 
niiden rakenteellinen mitoitus LPO-87 kohdan 4.3 ja Suomen rakentamis-
määräyskokoelman betonirakenteita koskevien määräysten ja ohjeiden 
mukaisesti. 

10.32 Teräspaalut 

Pienten lyötävien teräspaalujen rakenteellinen mitoitus tehdään LPO-87 
kohdan 4.4 ja suurten teräsputkipaalujen (kantavuus ̂  1 ,5 MN ja läpimitta 
^ 300 mm) vastaavasti SPO-95:n kohtien 7.5 ja 7.7 sekä Teräsputkipaa-
lut-ohjeen kohdan 5 mukaisesti. 

Ellei korroosiota estetä suojaustoimenpiteillä, käytetään normaaleissa 
korroosiotilanteissa kaikenkokoisilla teräspaaluilla Teräsputkipaalut-ohjeen 
kohdan 5.3 mukaisia korroosiovaran arvoja. Vaikeissa ja ennalta tuntemat- 
tornissa olosuhteissa on korroosiovähennyksen suuruus määritettävä 
tapauskohtaisesti erikseen (Vrt Teräsputkipaalut-ohje, kohta 2.2.6). 

10.33 Puupaalut 

Pysyvissä siltarakenteissa ei käytetä puupaaluja. Poikkeuksen muodostaa 
vanhojen siltatukien hyväksikäyttö, ks. kohta 10.512. 
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10.4 SUURPAALUN RAKENTEELLINEN KANTAVUUS 

Suurpaalujen rakenteellinen mitoitus tehdään SPO-95:n kohtien 7.5 - 7.7 
mukaisesti. Betonipaaluilla otetaan huomioon RaMK B4:n määräykset ja 
liittorakennepaaluilla Liittorakenteet BY 26:n ja Liittorakenteiden sovellus- 
ohjeet BY 36:n määräykset sekä ottamalla huomioon paalun valmistusta- 
vasta johtuvat erikoispiirteet. 

Kaivinpaaluja käytettäessä on aina selvitettävä vaippaputken tarve sekä 
tasoväli, millä vaippaputki on tarpeen, ks. SPO-95 kohdat 7.5, 8.5.1 ja 
8.5.5. 

10.5 LYÖNTIPAALUJEN GEOTEKNINEN KANTAVUUS 

10.51 Tukipaalun geotekninen kantavuus 

10.511 	Paalutusluokka 

Teräsbetonisia lyöntipaaluja siltapaaluina käytettäessä paalutusluokka on 
joko II tai IB. Normaalitapauksessa suunnitellaan paalutusluokkaa II käyttä-
en. 

Paalutusluokkaa IB voidaan käyttää seuraavilla edellytyksillä: 

- 	kohteessa on tehty perusteellinen pohjatutkimus 
- 	kysymyksessä on tukipaalutus 
- 	paalujen lyöntityö muodostuu kohtuulliseksi, ts. 

- 	maakerrokset ovat helposti läpäistäviä 
- 	paaluja ei lyödä paksun täytteen esim. penkereen tai massanvaihto- 

täytteen läpi 
- 	paalut lyödään selväpiirteiseen kovaan pohjakerrokseen 

- 	kova pohja ei ole jyrkästi viettävä eikä kallio ole suoraan pehmeiden 
maakerroksien alapuolella 

- 	paalutus voidaan tehdä ilman apupaalun käyttöä 
- 	siltaan liittyvät maarakenteet suunnitellaan erityisen huolellisesti 

sellaisiksi, että ne eivät aiheuta lisäkuormia tai taivutusta siltapaa-
luille. 

Pienten LPO-87:n mukaisesti tehtävien teräspaalujen osalta paalutusluokka 
harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. 

10.512 Geotekninen kantavuus 

Teräsbetonisentukipaalunsallittuna puristusjännityksenä käytetään LPO-87 
kohdan 3.422 mukaisesti paalutusluokassa II 7 MPa ja paalutusluokassa IB 
9 MPa ottaen kuitenkin huomioon 

- 	paalutukselle määrättävät tarkastustoimenpiteet 
- 	vaikeat pohjasuhteet 
- 	pienet paaluryhmät 
- 	paalun pituus 
- 	negatiivinen vaippahankaus. 
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Pienten teräslyöntipaalujen sallitun puristusjännityksen ylärajaksi on LPO-8-
7:n kohdassa 3.423 määritelty paalutusluokassa II 70 MPa ja paalutusluo-
kassa IB 100 MPa. Tällaisia sallitun puristusjännityksen arvoja ei voida 
saavuttaa, ellei paaluja lyödä kallioon tukeutuviksi. Teräslyöntipaalut on 
aina lyötävä geoteknisen kantavuuden saavuttamiseksi riittävällä lyön-
tienergialla ylittämättä teräspaaluille sallittuja lyöntijännityksiä ja paalun 
rakenteellinen kantavuus on korroosiovähennys huomioon ottaen erikseen 
mitoitettava. Teräslyönti paalujen kantavuus tulee mitoittaa ta pauskoh-
taisesti paalutyypistä vastaavissa maa peräolosuhteissa saatujen kokemus-
ten perusteella. Mitoitusohjeita on esitetty valmistajien laatimissa suunnit-
teluohjeissa. Myös pienillä lyötävillä teräsputkipaaluilla on edellä esitetyssä 
luettelossa mainitut näkökohdat sekä ainepaksuudesta LPO-87 kohdassa 
3.4231 annetut ohjeet otettava huomioon. Kantavuus on varmistettava 
staattisin tai dynaamisin koekuormituksin. 

Siltoja uusittaessa voidaan vanhoja paaluja käyttää hyväksi seuraavilla 
edellytyksillä: 

- 	Paalutuksesta on käytettävissä luotettava piirustus. 
- 	Tuki todetaan paikallaan pysyneeksi. Peruslaatan ja tukien kunto on 

tyydyttävä tai ne on mandollista korjata. 
- 	Mikäli kysymyksessä ovat puupaalut, voidaan vedenkorkeustietojen 

perusteella päätellä paalujen olleen pysyvästi vedenpinnan alapuo-
lella. 

- 	Vanhojen paalujen hyväksikäyttö helpottaa ratkaisevasti raken- 
nustöitä ja aiheuttaa merkittävän kustannussäästön. 

Jos vanha paalutettu antura käytetään sellaisenaan hyväksi, voidaan 
sallittuna puristusjännityksenä käyttää kohdan 6.41 mukaisesti muodoste-
tulla kuormayhdistelmällä puupaaluilla 7 MPa ja teräsbetonisilla lyöntipaa-
tuula 7 MPa. Kaivinpaaluille voidaan sallia pienehköjä ylityksiä aikaisempiin 
kuormiin verrattuna. Mikäli vanhaa paalutusta täydennetään, on vanhojen 
ja uusien paalujen yhteistoiminta ja sallittavat kuormitukset selvitettävä 
kussakin tapauksessa erikseen. 

10.52 Kitkapaalun geotekninen kantavuus 

Teräsbetonisen lyöntipaalun geotekninen kantavuus kitkapaaluna selvite-
tään LPO-87 kohtaa 3.43 soveltaen tapauskohtaisten geoteknisten tarkas-
telujen perusteella. Suunnitteluvaiheessa on tehtävä kantokykylaskelmat 
geostaattisia kantavuuskaavoja soveltaen ja painumalaskelmat sekä laadit-
tava alustavat lyöntiohjeet, jotka tarkistetaan rakennusvaiheessa koepaalu-
tuksin ja mandollisesti dynaamisin koekuormituksin. 

10.53 Koheesiopaalun geotekninen kantavuus 

Koheesiopaaluja mitoitettaessa tulee varmistaa, että valittu siltatyyppi 
kestää odotettavissa olevat painumat. Paalujen kantavuus ja paaluryhmän 
painuma selvitetään geoteknisillä laskelmilla LPO-87 kohdan 3.44 ohjeita 
sekä yleisesti käytössä olevia laskentatapoja soveltaen. 
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10.6 SUURPAALUJEN GEOTEKNINEN KANTAVUUS 

10.61 Mitoitusperiaatteet 

Käytettävä kuormayhdistelmä valitaan kohdan 10.2 mukaan. 

Kallioon tukeutuvan kaivinpaalun kantavuus määritetään aina sallittujen 
jännitysten menetelmää käyttäen. Moreeniin tukeutuvan tuki paalun kanta-
vuus voidaan määrittää sallittujen jännitysten menetelmää käyttäen. 

Kitkapaaluna toimivan kaivinpaalun kantavuus mitoitetaan aina SPO-95:n 
kohdassa 7.2 esitettyjä rajatilamitoituksen periaatteita noudattaen. Tuki-
paaluna toimivan kaivinpaalun kantavuus voidaan haluttaessa myös mitoit-
taa rajatilamitoitusta noudattaen. Geotekninen mitoituskantavuus (R) 
määritetään paalun kärkivastuksen (R b) ja vaippavastuksen (R) summana 
SPO-95:n kohdan 7.2.4 mukaisesti. Paalun kärjen poikkileikkausalan 
yksikköä (A b) kohti laskettu mitoituskantavuus (R C/A b) ei saa ylittää jäljem-
pänä annettua raja-arvoa. 

Franki- ja Vibrex- paalun kantavuus mitoitetaan SPO-95:n kohdassa 7.2 
esitettyjä rajatilamitoituksen periaatteita noudattaen. Paalun anturan tai 
kärjen poi kkileikkausalan yksi kköä kohti laskettu mitoituskantavuus (R/A) 
ei saa ilman iskuaaltomittauksella suoritettua paalun kantavuuden varmis-
tusta ylittää jäljempänä annettua raja-arvoa. 

Teräsputkipaalun kantavuus mitoitetaan SPO-95:n kohdassa 7.2 esitettyjä 
rajatilamitoituksen periaatteita noudattaen. Teräsputkipaalun kantavuusmi-
toitus varmistetaan iskuaaltomittauksilla. 

Paatun kantavuus voidaan iskuaaltomittauksessa määrittää luotettavasti 
vain käyttämällä paalun yläpäähän lyövää, riittävän painavaa pudotusjärkä-
lettä. 

10.62 Kallioon tukeutuva kaivinpaalu 

Kallioon tukeutuvan kaivinpaalun sallittu puristusjännitys on normaalisti 
enintään 7 MPa. 

Kallioon tukeutuvaksi suunniteltu kaivinpaalu voidaan tarvittaessa jättää 
välittömästi kallionpinnan päällä olevan, erittäin tiiviiksi iskostuneen 
pohjamoreenin varaan. Tällöin paalun sallittu puristusjännitys voi olla enin-
tään 7 MPa. Moreeni voidaan luokitella erittäin tiiviiksi iskostuneeksi 
pohjamoreeniksi vain paalutustyön yhteydessä tehtävien havaintojen mm 
kaivuvaikeuden perusteella. 

Mikäli moreenikerros kallion pinnalla on erittäin ohut, tulee kallionpinnan 
muoto paalun lähiympäristössä selvittää riittävän yksityiskohtaisesti ja 
ottaa pinnan muoto huomioon paalun suunnittelussa. 

Paalun kärjen luistaminen kallion pinnalla estetään ottamalla huomioon, 
mitä SPO-95:n kohdassa 7.2.10 on sanottu. 
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Kallioon tukeutuvan suurpaalun kantavuutena voidaan käyttää 10 MPa 
seuraavilla edellytyksillä: 
- 	Pohjatutkimusvaiheessa tehdään jokaisen erillisen paalun kohdalta 

vähintään 3 m kallioon ulottuva porakone- tai kallionäytekairaus, 
jonka on osoitettava, että kallio on ehjää. 

- 	Käytetään riittävän tehokasta, pohjaolosuhteisiin soveltuvaa paalu- 
tuskalustoa. 

- 	Kalliokontakti tarkistetaan ja tarvittaessa injektoidaan tielaitoksen 
erillisohjeiden mukaisesti. 

- 	Varsi tutkitaan ultraäänimittauksella tai iskuaaltomittauksella. Tulok- 
sien perusteella varsi on tarvittaessa injektoitava tielaitoksen eril-
lisohjeiden mukaisesti. 

10.63 Moreeniin tukeutuva kaivinpaalu 

10.631 	Mitoitus sallittujen jännitysten menetelmällä 

Sallitun jännityksen 	periaatetta 	noudatettaessa 	käytetään mo- 
reenikerrokseen tukeutuvaa kaivinpaalua aina tukipaaluna. Moreeniker-
rokseen riittävältä pituudelta upotetun kaivinpaalun sallittuna puristusjänni-
tyksenä voidaan käyttää 5 MPa. 

Upotuspituus moreeniin määritetään taulukkoa 8 käyttäen. Moreeniker-
rosten tiiveys saadaan taulukosta 1 (liite 1). Taulukko sisältyy alkuperäi-
seen ohjeeseen, jossa se on esitetty luvussa 2. 

Taulukko 8 Moreenikerrokseen tukeutuvan kaivinpaalun vähimmäisupotuspituus 
moreenikerrokseen, kun paalun sallittu puristusjännitys on 5 MPa ja 
kärjen painuma <5 mm. Moreenikerrosten tiiveys saadaan taulu kos-
ta 1 (liite 1). 

Paalun läpi- 
mitta [mml 

Upotuspituus moreenikerrokseen [ml 

Löyhä [LI Keskitiivis [KI Tiivis [TI 

900 4,0 3,0 1,5 

1200 5,0 4,0 2,0 

1500 6,0 5,0 2,5 

Suunnitteluvaiheessa voidaan paalun upotuspituudeksi valita pelkkien poh-
jatutkimustulosten perusteella joko löyhän tai keskitiiviin moreenin mukai-
nen arvo. Upotuspituutta voidaan tarkistaa tiiviin moreenin mukaiseksi, jos 
työnaikaiset havainnot, mm. kaivuvaikeudet, tätä puoltavat. 
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10.632 	Mitoitus rajatilamenetelmällä 

Moreeniin tukeutuvan kaivinpaalun geotekninen kantavuus voidaan määrit-
tää myös rajatilamitoitusmenetelmää käyttäen. Mitoitus tapahtuu SPO-95:n 
kohdan 7.2 mukaisesti. Geotekninen mitoituskantavuus R  lasketaan SPO-
95:n kohdan 7.2.4 mukaan. Geotekniseen kantavuuteen kuuluva siirtymä- 
tarkastelu suoritetaan SPO-95:n kohdan 7.2.11 mukaisesti. 

Rajatilamitoitusta käytettäessä paalun kärjen poikkileikkausalan yksikköä 
kohti laskettu mitoituskantavuus (R/A) saa olla enintään 7 MPa. Maaker- 
rosten ominaisuudet otetaan huomioon SPO-95:n kohdan 7.2.5 mukaisesti. 

10.64 Karkearakeiseen maakerrokseen tukeutuva kaivinpaalu 

Karkearakeiseen maakerrokseen tukeutuva kaivinpaalu mitoitetaan pää-
sääntöisesti kitkapaaluna. Mitoitus tapahtuu SPO-95:n kohdan 7.2 mukai-
sesti rajatilamitoitusmenetelmää käyttäen. Geotekninen mitoituskantavuus 
R lasketaan kohdan SPO-95 kohdan 7.2.4 mukaan. Maakerrosten ominai-
suudet otetaan huomioon SPO-95:n kohdan 7.2.5 mukaisesti. Geotekni-
seen kantavuuteen kuuluva siirtymätarkastelu suoritetaan SPO-95 kohdan 
7.2.11 mukaisesti. 

Paalun kärjen poikkileikkausalan yksikköä kohti laskettu mitoituskantavuus 
(R/A) saa olla enintään 7 MPa. 

Kitkapaalun upotuspituuden mitoituksessa voidaan käyttää hyväksi SPO-
95:nlisäksi Teräsputkipaalut-ohjeessa esitettyjä mitoitusmenetelmiä. Mikäli 
vaippaputkea ei käytetä kitkamaa-osuudella, voidaan paalun ja maan 
välisenä kitkakulmana käyttää maan kitkakulmaa. 

10.65 Kaivinpaalu koheesiopaaluna 

Siltarakenteissa kaivinpaalua ei saa käyttää koheesiopaaluna. 

10.66 Franki- ja Vibrex-paalut 

Franki-paalun ja Vibrex-paalun geotekninen kantavuus määritetään SPO-95 
kohdan 7.2 mukaisesti rajatilamitoitusta käyttäen kuten kohdassa 10.65. 

Kun Franki-paalulla käytetään anturaa, lasketaan kantavuus anturan 
suurimman läpimitan mukaan määritettyä pinta-alaa kohti. 

Paalun kärjen poikkileikkausalan yksikköä kohti laskettu mitoituskantavuus 
(R/A) saa olla enintään 7 MPa. 

Mikäli paalun kantavuus varmistetaan iskuaaltomittauksin tai staattisin koe-
kuormituksin, voi paalun kantavuus (R/A) olla enemmän kuin 7 MPa. 
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Kalliokärjellisen, Franki-tekniikalla lyötävän teräsputkipaalun kantavuus mi-
toitetaan kuten teräsputkipaalun kantavuus, kohta 10.68. 

10.67 Suuret teräsputkipaalut 

Suurien teräsputkipaalujen geotekninen kantavuus määritetään SPO-95 
kohdan 7.2 mukaisesti rajatilamitoitusta käyttäen ja ottaen huomioon 
paalun tyyppi (avoin vai suljettu) ja toimintapa (tukipaalu vai kitkapaalu). 
Teräskuorellinen betonipaalu mitoitetaan kuten kaivinpaalu ottaen kuitenkin 
huomioon kitkapaaluilla vaippamateriaalin vaikutus vaippavastukseen (SPO-
95, kohta 7.2.6, kuva 9). 

Teräsputkipaalun kantavuusmitoitus varmistetaan iskuaaltomittauksilla. 

Teräsputkipaalun geoteknistä kantavuutta selvitettäessä on tarkasteltava 
myös paalutuskalustolta vaadittava lyöntienergia sekä putken kestävyys 
lyöntivoimalle. 

Siltarakenteissa teräsputkipaaluja ei saa käyttää koheesiopaaluina. 

10.7 VETOPAALU 

Teräsbetonisille ja pienille teräksisille lyöntipaaluille tulevaan vetorasituk-
seen nähden noudatetaan LPO-87 kohtien 2.25 ja 3.45 ohjeita. 

Suurpaalujen osalta noudatetaan SPO-95 kohdan 7.2.1 4 ja Teräsputkipaa-
lut-ohjeen kohdan 4.5 ohjeita. 

10.8 PAALURYHMÄN KANTOKYKY JA PAINUMINEN 

Kitka- ja koheesiopaalujen osalta koko paaluryhmän kantavuus ja siirtymät 
on tarkistettava yleisesti käytössä olevia laskentamenetelmiä noudattaen, 
sekä otettava tulokset huomioon rakennesuunnittelussa. 

10.9 PAALUANTURA JA PAALUPERUSTUKSEN RAKENNESUUN-
NITTELU 

10.91 Lyöntipaalutusohjeiden (LPO-87) mukaisesti tehtävät paalut 

Paaluryhmää muodostettaessa tulee pyrkiä saamaan pysyvistä kuormista 
johtuvat paaluvoimat mandollisimman samansuuruisiksi. 

Paaluvoimia paaluryhmässä laskettaessa voidaan yleensä tehdä seuraavat 
olettamukset: 

paaluantura on täysin jäykkä 
paaluanturan ja maan välillä vaikuttavaa pohjapainetta ei oteta 
huomioon 
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paaluihin kohdistuvaa sivuvastusta ei oteta huomioon paalukuormia 
pienentävänä tekijänä 
paalut ovat päistään nivelellisesti kiinnitetyt 
paalut ovat tasapaksuja ja noudattavat Hooken lakia. 

Paalujen keskiöetäisyyksissä, peruslaatan reunan etäisyydessä paaluista, 
paalujen kaltevuuksissa ja sallituissa mittapoikkeamissa noudatetaan 
LPO-87 kohdan 3.54 ohjeita. Jos paalujen sijaintipoikkeamiin esitetään 
suunnitelmakohtaisia edellisestä poikkeavia vaatimuksia, niiden tulee olla 
pohjasuhteet ja paalutustyön toteuttamistapa huomioon ottaen realistiset. 

Paaluryhmä suunnitellaan normaalitapauksessa siten, että paalujen sijainnin 
ollessa suunnitelman mukainen sallitut paalukuormat eivät ylity. Paalutus-
työn jälkeen tehtävillä mittauksilla selvitetään todelliset mittapoikkeamat. 
Jos ne ylittävät sallitut arvot, tehdään tarkistuslaskelmat. Tällöin yksittäi-
selle paalulle voidaan LPO-87 kohdan 5.75 mukaisesti sallia 15 %:n ylitys 
kantavuuteen. Tätä suuremmat ylitykset on korvattava lisäpaaluilla. Vain 
muutaman paalun muodostaman paalupukki- tms. rakenteen mitoitus teh-
dään siten, että suunnitelmassa edellytettyjen sijainti- ja suuntapoikkeami-
en toteutuessa sallitut paalukuormat eivät ylity. 

Paaluryhmän ja paaluanturan suunnitteluvaiheessa voidaan harkinnan 
mukaan varata paikkoja mandollisesti tarvittaville lisäpaaluille. 

Jos paalupituudet poikkeavat toisistaan huomattavasti, on myös niiden 
vaikutus otettava huomioon paalurasituksia laskettaessa. 

Jos paaluryhmää laskettaessa em otaksumista poiketaan, on otettava 
huomioon myös paalujen saamat taivutus-, leikkaus- ja vääntörasitukset. 

Paalujen muodonmuutoksien aiheuttamat perustuksenja laakeritason siirty-
mät tulee määrittää. Kitkapaalujen painumien vaikutus tulee arvioida 
erikseen. 

Niissä tapauksissa, joissa paalun nurjandustarkastelu on tarpeellinen, vrt. 
kohta 10.2, on välttämätöntä ottaa huomioon myös paalun alkukäyristyk- 
sestä tai jatkoksissa esiintyvästä kulmanmuutoksesta johtuvat vaikutukset. 

10.92 Suurpaalutusohjeiden (SPO-95) mukaan tehtävät paalut 

Paalujen valmistustoleransseissa ja sijoituksessa noudatetaan SPO-95 
kohdan 7.3 ohjeita. Sallitut toleranssit otetaan huomioon paalukuormissa 
ja rakennesuunnittelussa. Jos paalujen sijaintipoikkeamiin esitetään suunni-
telmakohtaisia SPO-95:stä poikkeavia vaatimuksia, niiden tulee olla poh-
jasuhteet ja paalutustyön toteuttamistapa huomioon ottaen realistiset. 

Teräsputkipaalujen etäisyydet muista rakenteista on esitetty suurpaa-
lutusohjetta tarkemmin Teräsputkipaalut-ohjeen kohdassa 7.2. 
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13 MAANPAINE JA TUKIRAKENTEET 

13.1 MAANPAINE 

Sillan maatukeen tai välitukeen kohdistuva maanpaine lasketaan pääsään-
töisesti lepopaineena, jonka oletetaan kasvavan suoraviivaisesti syvyyden 
kasvaessa ja vaikuttavan vaakasuorassa suunnassa. Lepopainekerroin K0  
saadaan kaavasta 

K0  = 1 —sinØ 
	

(13) 

= kitkakulman ominaisarvo. 

Jos suunnitelmassa on annettu erityisohjeita maatuen tai välituen tausta-
täytteen materiaalista, maanpaine lasketaan käyttäen kyseiselle materiaalille 
ominaisia kitkakulman ja tilavuuspainon arvoja, jotka vastaavat käytettävää 
materiaalia ja tiiviyttä. 

Sillan maatukeen penkereestä aiheutuvaa maanpainetta laskettaessa käyte-
tään tilavuuspainoina ja kitkakulman ominaisarvoina eri taustatäytteen 
materiaaleille seuraavia arvoja: 

materiaali 	tilavuuspaino 	kitkakulma 	 lepopainekerroin 
kN/m 3  

pengertäyte 	21 	 38 	 0,38 
kevytsora 	6 	 35 	 0,43 
polystyreeni 	1 	 - 	 0,2 

Maatuen taustan tiivistyksestä aiheutuva lepopaineen lisäys otetaan 
huomioon kuvan 16 mukaan. Jos kevytsorakerroksen väliin rakennetaan 
sorakerros, on myös sille ja sen alapuolella otettava huomioon lepopaineen 
lisäys. Tulopenkereen kevennyksen vaikutus lepopaineeseen voidaan ottaa 
huomioon täysimääräisenä, jos kevennys on riittävän laaja (ks. kuva 16d). 



a) 	16 kN/m2 
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b) 	l6kN/m2  

LEPOPAINEEN LISÄYS 
polystyreeni 

c) 	l6kN/m2  

sora 

0,75 m 

kevytsora 

0,75 rL 

0,5 m 

LEPOPAINEEN USÄYS 

LEPOPAINE 

d) 

kevennnI.Uu7zLiL_iLi 	

:..' 

2m 

Kuva 16. Maatuen taustan tiivistyksestä aiheutuva lepopaineen lisäys 
a) sotatäyte 
bi soralpolystysreenitäyte 
ci sora,kevytsoratäye. 
di Kevennyksen minimilaajuus. jolloin maanpaineen vähennys voidaan ottaa 

täysimääräisenä huomioon. 
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Kevennyksen pienentävää vaikutusta maanpaineeseen ei voida ottaa 
huomioon mitoituksessa, jos kevennyksen pituus on yläpinnaltaan pienempi 
kuin kevennyksen korkeus. 

Jos määräävän vaikutuksen antaa pienempi maanpainekuorma, tarkistetaan 
mitoitus myös maanpaineelle, jonka suuruus on 0,7 lepopaine. 

Jos maanpinta on kalteva, lepopainekerroin lasketaan kaavasta 

K 	= K0(1 + sin 	 (14) 

= maanpinnan kaltevuus asteina (f. on positiivinen, kun maanpinta 
laskee tukiseinää kohti). 

Luiskassa sijaitsevaan sillan tukipilariin maanpaineen voidaan otaksua 
kohdistuvan pilarin kolminkertaiselta leveydeltä. Pilari mitoitetaan sen eri 
puolilta vaikuttavan maanpaineen erotuksella, jolloin pilarin etupuolella oleva 
maa otetaan huomioon siltä osin, kun sen voidaan katsoa olevan pysyvää. 

Stabiiliin maahan lyötyyn tai kaivettuun paaluun (esim. paalupukin paalu) 
ei otaksuta vaikuttavan maanpainetta sitä ympäröivästä maasta. Liikenne- 
kuormasta tai paalun yläpuolelle tehtävästä toispuoleisesta täytöstä voidaan 
otaksua aiheutuvan paaluun toispuoleisen maanpaineen. 

Jos rakenne pakotetaan siirtymään maata vastaan, on passiivipaine 
otettava huomioon kuormana. Pohjarakennusohjeet 1 988:n mukaisesti 
voidaan olettaa, että täysi passiivipaine on kehittynyt, kun siirtymä on alla 
olevan jaotelman mukainen (H on sen seinän osan korkeus, johon 
passiivipaine kohdistuu): 

maalaji 	 passiivisen maanpaineen kehittymiseksi 
tarvittava siirtymä 

tiivis hiekka 0,002 H 
löyhä hiekka 0,006 
kiinteä savi 0,02 H 
pehmeä savi 0,04 H 

Kun passiivista maanpainetta käytetään hyväksi rakenteen tukemiseen, 
oletetaan täyden passiivisen maanpaineen kehittymiseen tarvittavaksi 
liikkeeksi 1 % seinämän sen osan korkeudesta, johon passiivipaine 
kohdistuu, kun taustatäyttö on tiivistettyä soraa. Väliarvot interpoloidaan. 
Tiivistetyllä soralla passiivipainetta laskettaessa oletetaan soran kitkakul-
maksi =38° (K=4,2). 

Luiskan vaikutusta passiivipaineeseen voidaan arvioida kuvan 1 7 mukaan. 

Siirtymän ja maanpaineen välistä vuorosuhdetta voidaan tutkia tapauskoh-
taisesti esim. elementtimenetelmällä. 

Jos maa tai paalu liikkuvat toisiinsa nähden, arvioidaan siitä paaluille 
aiheutuvaa sivukuormaa tai sivuvastusta LPO-87:n kohdassa 3.48, 
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SPO-95:n kohdissa 7.2.15, 7.2.16, 7.2.17, 7.2.18 ja 7.2.19 sekä 
PPO-89:n kohdassa 4.6 esitetyillä menetelmillä. Ohjeita voidaan käyttää 
toisiaan täydentäen paalutyypistä riippumatta. Siltapaalujen sivukuormaa 
ja sivuvastusta määritettäessä on otettava huomioon pengerrakenteiden 
pohjanvahvistustoimenpiteet, esim. massanvaihdot. 

c0s 2  

[ _v/sin 0 . sn 	2 

cos Fi 

z 
0 

Ui 

z 
Ui 
Ui z 
a. 
> 
(Ij) 

0 

KTKAKULM 0 

Kuva 17. Passiivinen maanpainekerroin (K) luiskan ka/tevuuden funktiona. 
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LASKENTAESIMERKKI 1. Maanvarainen sillan maatuki 

1 Mitat 

3400 
	

600 

1u 
1. 

MAATUEN LEVEYS 9,0 M 

PERUSLAATTA 
BxL = 4,5 x 10,0 M 

SUPIMUURIN PAKSUUS 0,40 M 

Perusmaa; tiivis hiekka, 0=36 ° . 

Kuva 1. 	Maanvarainen sillan maatuki, mitat. 

Maatuki sijoitetaan koordinaatistoon, jonka origo sijaitsee laakerilinjalla 
peruslaatan alapinnan tasossa. X-akseli on laatan sivun B suuntainen. 
Akselien ja voimasuureiden positiiviset suunnat ovat oheisen kuvan mu-
kaiset. 

x, H 

Kuva 2. 	Koordinaatisto. 
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2 Kuormat ja maata koskevat arvot 

2.1 Kuormat 

Yhteenveto kuormista on esitetty tau/ukossa 1. Siinä on esitetty myös 
kuormien yhdistelykertoimet kantokykytarkastelussa ip 1  ja liukumisvar-
muustarkastelussa 4'2• 

Taulukko 1. Yhteenveto kuormista sekä yhdistelykerloimet. 

Kuorma V 
(MN) 

H 
(M) (MW) 

H 
(Mx) 

M 
(MNi) 

Yhdistetykerroin 
'1 

1. Oma paino -2,09 -1,05 
2. Täyte -2,36 -3,02 
3. Päattysrakenne -2,37 
4. Maanpaine 

- Lepopaine 1) +1,46 +3,19 
- 70 % Lepopaineesta 1) (+1,02) (+2,23) 

5. Veden noste (NW) 
- Oma paino +0,53 +0,23 
- Täyte +0,26 +0,18 
- Maanpaine -0,06 -0,04 

Pysyvät kuormat -5,93 +1,40 -0,51 1 1 
(+0,96) (-1,47) 

6. Liikenrtekuorma 
- Pystysuora kanneLta 2) -1,32 +1,65 1 
- Raskas erikoiskuorma 2) -1,22 +2,44 
- Pystysuora penkereelLä -0,27 -0,47 +0,14 
- Maanpaine Liikenteestä +0,33 +1,00 1 1 
- Jarrukuorma +0,18 +0,82 0,5 0,5 

7. Laakerikitka +0,12 +0,55 0,5 0,5 
8. Veden noste (HW-NW) 

-Oma paino +0,17 +0,05 1 
-Täyte +0,35 +0,52 1 
-Maanpaine -0,17 -0,26 1 

9. Sivusysäys +0,05 +0,20 0,5 0,5 
10. Tuutikuorrna +0,04 +0,18 0,5 0,5 

1) ja 2) keskenään vaihtoehtoisia kuormia. 

2.2 Maata koskevat arvot 

Sillan taustan täytteen paino lasketaan käyttäen täytteen tilavuuspainona 
21 kN/m3 . Vastaava kitkakulman ominaisarvo on =38°. Maanpaine las-
ketaan käyttäen kitkakulman ominaisarvoa. 

Maapohjan kantokyky lasketaan käyttäen kitkakulman laskenta-arvoa Ø,,, 
joka saadaan ottamalla huomioon kitkakulmaa koskeva varmuuskerroin 
y= 1,25. Kerroin on otettu huomioon laskettaessa soveltamisohjeen 
taulukossa 4 annettuja arvoja ND  ja  NB. 
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3 Painumatarkastelu 

Lasketaan pohjapaine tehokkaalle pinta-alalle pysyvästä kuormasta ja 
pystysuorasta lii kennekuormasta. Saatua arvoa verrataan soveltamisohjeen 
taulukon 3 arvoihin. Jos pohjapaine on siinä esitettyä raja-arvoa suurempi, 
on painuma laskettava. 

Kuormien epäkeskisyys 

v = — 7,52 MN 

M = —0,98 MNm 

—0,98 

	

e = 
	

7,52 = —0,130m 

Tehokas pinta-ala ja pohjapaine 

L = 10,Om 

B = 2 (1,8 + 0,130) = 3,860 m 

7,52 

	

= 	 = 0,195 MN/m 2  < 0,3 MN/m 2  
10,0 3,86 

Painuman laskeminen ei ole tarpeellista. 

4 Kantokykytarkastelu 

4.1 Tarkastelun sisältö 

Kantokykytarkastelulla osoitetaan, ettei perustuksen tehokkaalle pinta-alalle 
laskettu pohjapaine yhtä kantavuuskaavalla saatua maapohjan kantokykyä. 

Kantavuuskaava 

= v'rDNDsDiD+v'2BNBsBiB 

Koska perustuksen pidemmän sivun suuntaiset kuormat ovat merkityksel-
tään vähäisiä, on tässä tapauksessa tarpeen suorittaa tarkastelu vain 
perustuksen lyhyemmän sivun suunnassa. 
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Laskennassa käytettävät arvot 

M L = 2.(5__x) 
v 
M 

B = 2(a–-") v 

D = 1,Om 

v'l = 11 kN/m 3  
= 11 kN/m 

0 	= 36° 
= 30,2° 

= 18,8 
NB = 10,3 

B 
S0 = 1 +sin - 

L 

SB = 1-0,3 

1D 	= 	( 1 - 0,7-) v 

1B 	= 	(1 __)3 
v 

4.2 Määräävä kuormayhdistelmä 

Laskennassa käytetään määräävää kuormayhdistelmää. Alustavilla laskel-
milla on todettu, että määräävä kuormayhdistelmä aiheutuu kohdan 6.41 
yhdistelysäännön perusteella seuraavasti; 

täydellä arvolla vaikuttaa 	- 	pysyvät kuormat 

puolella arvolla vaikuttaa 	- 

pystysuora liikennekuorma kannella 
maanpaine liikennekuormasta, 

jarrukuorma x-suunnassa 
laakerikitka x-suunnassa 
sivusysäys y-suunnassa 
tuulikuorma y-suunnassa. 

4.3 Pohjapaineen laskeminen 

Kuormat määräävässä kuormayhdistelmässä (yhdistelykerroin Wi) 

V 	= –7,25MN 
H 	= +1,88MN 
M = +1,18MNm 
M = +1,84MNm 

Kuormien epäkeskisyys 

1,18 
e 	= —=0,163m 

7,25 

1 ,84 
e 	= —=0,254m 

7,25 
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Tehokas pinta-ala 

B = 2 (1,8 - 0,163) = 3,274 m 
L = 2 (5,0 - 0,254) = 9,492 m 
A = B L = 31 ,08 m 2  

Pohjapaine tehokkaalle pinta-alalle 

7250 

= 31,08 
= 233,3 kN/m 2  

4.4 Kantokyvyn laskenta 

Perustuksen muodosta johtuvat kertoimet SD  ja SB 

3,274 
SD = 1 + sin 30,2° 	= 1,174 

9,492 

3,274 
SB = 1 —0,3 	 =0,896 

9,492 

Kuormien resultantin kaltevuudesta johtuvat kertoimet 1D  ja 1B 

1 ,88 
= (1 - 0,7 	)3 = 0,548 

7,25 

1,88 
= (1 _____)3 	= 0,406 

7,25 

Maapohjan kantokyky 

0of = 111,01 8,81,1 740,548 + 11 3,2741 0,30,8960,406 
= 133,0 + 134,9 = 267,9 kN/m 2  > 233,3 kN/m 2  

Varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä. 

5 Liukumisvarmuus 

Liukumisvarmuustarkastelulla osoitetaan, että rakenteella on riittävä var-
muus liukumista vastaan. Riittävä varmuus saavutetaan, kun kitkaker-
toimella kerrottujen pystykuormien summa on vähintäin 1 ,5 kertainen 
vaakakuormiin nähden. 

Kitkakerroin maan ja peruslaatan välillä otaksutaan olevan tan , jolloin 
ehto riittävälle liukumisvarmuudelle on 

1 

______ ̂ 1,5. 

V H + H2 
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Vaarallisin kuormayhdistelmä kohdan 6.41 yhdistelysäännön mukaan on 
seuraava; 

täydellä arvolla vaikuttaa 	- 	pysyvät kuormat 

	

- 	maanpaine liikennekuormasta 

	

- 	veden noste (NW - HW) 

puolella arvolla vaikuttaa 	- 	jarrukuorma 

	

- 	laakerikitka 

	

- 	sivusysäys 

	

- 	tuulikuorma. 

Kuormat määräävässä kuormayhdistelmässä (yhdistelykerroin qi2 ) 

V 	= —5,41 MN 
H 	= +1,71 MN 
H 	= + 0,045 MN 
tan Ø = 0,727 

0,727 5,41 
= 2,30 > 1,50. 

V1,71 2  + 0,0452 

Varmuus liukumista vastaan on riittävä. 
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LASKENTAESIMERKKI 2. Penkereen varaan perustaminen, 
vakavuuslaskenta 

1 Siltatyyppi, perustuksen mitat ja kuormat 

Jännitetty elementtisilta 1 (JBeI), L=24 m 

MURSKE: 	
-1 	 - 

= 42° 	= 36,9° ('Y, = 1,2) 

Hk 
- 34° 	- 28 4° ( - 1 25) - 	 , 
= 9 kN/m 3  

Mr ----------- ------ 
= 38° • = 32,0° ('Yö  = 1,25) 
= 2! kN/m 3  

Kuy 1. Penistuksen mitat sekä rakennetun täytteen ja pohjamaan mitoitusparametrit. 

Täu/ukko 1. Kuormat ja yhdiste/ykerroin. 

Kuorma v 
(MM) 

H 
x 

(MM) 

M 
y 

(MNffi) 

M 
x 

(MM) 

YhdsteLy- 

kerroin 

1. Päatytuki -0,635 0 
2. Tayte -0,230 -0,193 
3. Päätlysrakenne -2,200 0 
4. Maanpaine 0,349 0,157 

Pysyvät kuormat -3,065 0,349 -0,036 0 1 
5. Liikennekuornia 

- Pystysuora kannelta -1,284 0 1,605 1 
- Raskas erikoiskuorma -1,142 0 2,570 
- Pystysuora penkereellä -0,145 -0,122 0,5 
- Maanpaine Liikenteestä 0,067 0,040 0,5 
- Jarrukuorma ±0,085 ±0,102 0,5 

6. Laakerikitka +0,117 +0,140 1 

-0,059 -0,070 

Kijormien koordinaatisto kuten Iaskentaesimerkjssä 1. 

Kuormat yhdistellään kohdan 6.41 mukaisesti. 
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Kuormat määräävässä kuormayhdistelmässä 

V 	= —4,422 MN 
= + 0,542 MN 

M +0,114MNm 
M = +1,6O5MNm 

Kuormien epäkeskisyys 

0,114 
e = 	 =0,026m 

4,422 

1,605 
e = 	 =0,363m 

4,422 

Tehokas pinta-ala 

B 	= 2 	(1,250 - 0,026) = 2,448 m 
L 	= 2 	(5,0 - 0,363) = 9,274 m 
A 	= B 	L 	 = 22,70 m 2  

Pohjapaine tehokkaalle pinta-alalle 

4422 
= 	 = 195 kN/m 2  

22,70 

Vaakavoima 

H 0,542 
H = -= 	=59kN/m 

L 	9,274 

2 Maaperä 

Maatuki perustetaan tiivistetyn mursketäytteen varaan. Täytteen alla on 
keskitiivistä hiekkaa ja tiivistä moreenia. Edellisen sivun kuvassa on esitetty 
kerrosrajat ja suunnitteluparametrit. 

3 Vakavuustarkastelu 

Vakavuustarkastelu on tehty liukupinta-analyysillä käyttäen Bishopin me-
netelmää ja TIEL:n geo-atk-ohjelmiston vakavuuslaskentaohjelmaa. Ohjel-
man kuvaus, lähtätietojen syöttä, laskennan suoritus ja laskentatietojen 
tulostus on esitetty yksityiskohtaisesti ohjelman käyttöohjeessa /1 5/. 

Maa kerrosraiat annetaan koordinaatteina maakerrosrajataulukkoon. Vaaka- 
akselin (= x-akseli) ja pystyakselin (= h-akseli) arvot voidaan valita väliltä 
—999.99 ... 999.99 (metreinä). Maastomallin tiedot pitää antaa niin suurel-
ta alueelta, että se annetussa mittakaavassa (ks. kohta kuva-alan rajaus) 
ylettyy kuvaruudun molempiin reunoihin asti. Matalilla maatuilla penkereen 
pinta voidaan laskelmissa olettaa anturan alapinnan tasolle. 
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tIE- 	JA 	VESIRAKEMMUSLAITOS 

31-12-1990 	 VAKAVUUSANALYYSI C-FI 1 MENETELMALLA 

PIIRI .......- 

KOHDE.......Esimerkki 2 

LASKENTA...: 1 

LASKIJA...: JI 

Maanpinta 

X 	5.00 13.20 	19.20 	22.20 	60.00 
4 	10.00 10.00 	7.00 	6.30 	6.30 

Gangna= 22.0 C= 	0.0 	fii= 36.9 

Kerrosraja 1 	(korjattu edellisen perusteella) 
X 	5.00 19.20 	22.20 	60.00 
H 	7.00 7.00 	6.30 	6.30 

Ganna= 19.0 C= 	0.0 	fii= 27.4 

Kerrosraja 2 

X 	5.00 40.00 	60.00 
H 	5.00 3.50 	3.50 

Gaana 21.0 C= 	0.0 fii= 31.0 

PYSTYKUORPIAT 

q kN/rn2 	X-vasen X-oikea 

195.00 	8.6 	10.0 

'iA A K A KUORMA T 

QkN 	 X 	H 

59.00 	9.0 	10.0 

Ulkoisen veden taso 	9.00 	 Lamellin leveys = 0.50 rn 

YMPYRAHILA (keskipiste: X 	15.0> 19.0 H 14.0> 20.0 
Liukupinnat sivuavat pistetta 	8.55 / 10.00 

nro varimius X H R 

1 t..tl 15.00 14.00 7.59 
2 1.T.4 15.00 15.00 8.16 
3 1.24 15.00 16.00 8.81 
4 L24 15.00 17.00 9.52 
5 1.26 15.00 18.00 10.28 
6 .29 15.00 19.00 11.07 
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7 1.33 15.00 20.00 11.90 
8 1.06 16.00 14.00 8.46 
9 1.04 16.00 15.00 8.97 

10 1.07 16.00 16.00 9.57 
11 1.12 16.00 17.00 10.22 
12 1.23 16.00 18.00 10.93 
13 1.25 16.00 19.00 11.68 
14 1.26 16.00 20.00 12.47 
15 1.10 17.00 14.00 9.35 
16 1.05 17.00 15.00 9.82 
17 1.03 17.00 16.00 10.36 
18 1.04 17.00 17.00 10.97 
19 1.08 17.00 18.00 11.64 
20 1.13 17.00 19.00 12.35 
21 1.18 17.00 20.00 13.09 
22 1.29 18.00 14.00 10.26 
23 1.15 18.00 15.00 10.69 
26 1.07 18.00 16.00 11.19 
25 1.04 18.00 17.00 11.76 
26 1.04 18.00 18.00 12.38 
27 1.05 18.00 19.00 13.05 
28 1.08 18.00 20.00 13.76 
29 1.53 19.00 14.00 11.19 
30 1.38 19.00 15.00 11.58 
31 1.24 19.00 16.00 12.05 
32 1.12 19.00 17.00 12.58 
33 1.08 19.00 18.00 13.16 
34 1.06 19.00 19.00 13.79 
35 1.06 19.00 20.00 14.46 

nro 1? 	 Uax"Muus: 1.3 

-;---------------------------- 
1:15 

.1.... 	 .1 	. 
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Maakerrosten ominaisuudet annetaan maakerrostietotaulukkoon. Ohjelma 
vähentää itse nosteen vaikutuksen ulkoisen veden tason mukaan, joten 
maakerrostiedoissa nostetta ei vähennetä maan tilavuuspainosta. Kitka- 
kulman varmuuskertoimina on käytetty kohdan 6.41 mukaisesti täytteelle 
arvoa v7 = 1,2 ja muille maakerroksille arvoa y=  1,25. 

VesiDinta on sijoitettu HW:n tasolle (+ 9.00) ja annetaan ulkoisen veden 
tasona. 

Kuormat annetaan kuormitustietotaulukkoon. Pystykuorma voidaan antaa 
vain maanpinnalle. Pystysuorana kuormana on käytetty anturan tehokkaalle 
alalle laskettua keskimääräistä pohjapainetta (u0  = 195 kN/m 2). Vaaka-
kuormana käytetään anturan 1 metrin levyiselle kaistalle laskettua vaaka- 
voimaa (H=59.0 kN/m). Vaakakuorman oletetaan vaikuttavan tietyssä 
pisteessä. Vaakakuorman ohjelma huomioi vain, jos annettu piste on 
liukuvassa kappaleessa. 

Kuva-alan ralauksessa annettavat kuvan vasemman atakulman koordinaatit 
ja mittakaava määräävät laskennassa käytettävän maastomallin koon, ks. 
kuva sivulla 61. Annettu vasen reuna on aina lamellin keskikohta. Ohjelma 
jakaa kuvaruudun noin 40 pystysuoraan lamelliin. 

Ohjelma piirtää maastomallista kuvan kuvaruudulle, kun kaikki tarvittavat 
lähtötiedot on annettu. Jos kuvan piirto ei onnistu, voi kuvasta päätellä, 
missä tiedoissa virhe on. Ohjelma ei siirry laskentavaiheeseen, jos lasken-
tamalli ei ole laskentakelpoinen. 

Laskennassa on valittu liukupinnan muodoksi ympyräliukupinta. Liukuym-
pyröiden keskipisteiden antamisen jälkeen on ympyrän säde asetettu 
kulkemaan anturan tehokkaan alan takareunan kautta. Pienimmän varmuu-
den löytämiseksi on yleensä laskettava myös liukupintoja, jotka kulkevat 
tehokkaan alan takareunan ja etuluiskan välistä (esim. luohepenkereelle 
suunniteltu perustus, joka sijaitsee hyvin lähellä etuluiskaa). Ohjelma 
tulostaa laskennan lähtötiedot ja kaikkien laskettujen liukupintojen 
varmuuden printterille, ks. sivut 60ja 61. 

Vaarallisimman liukupinnan varmuudeksi on laskentaesimerkissä saatu 
F= 1,03 ̂  1,00, joten päätytuen vakavuus on riittävä. 
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LASKENTAESIMERKKI 3. Painuman laskeminen 

1 Painuman laskeminen muodonmuutosmoduulin Ed  perusteella 

5 	
.1' 

PERUSTAMISTASO - _______ 

J ».1.--: € 
== 

B x L = 4 x 8 m 2  

POH.JAPAINE 200 kN/m2  

N = 81 pk/0,2 m 

N= 42 plI0,20 m 

N= 23 pQ'0,20 m 

0 20 	40 	60 	80 100 	pk/0,2 m 

Kuva 1. Maapohjan jako kerroksiin ja kerros ten keskimääräiset kairausvastukset. 

i 5 qB 
Painuma lasketaan kaavalla s = 	CT , ks. ohjeen sivu 22. 

Ed 

Perustuksen pituuden suhde leveyteen on 2,0, joten muotokertoimeksi i 
saadaan ohjeen kuvasta 6 i=1,1. 

Kokoonpuristuvan kerroksen paksuus perustu ksen alla on 1 0 metriä. 
Kokoonpuristuvan kerroksen paksuuden suhde perustuksen leveyteen on 
tällöin T/B = 10/4 = 2,5, joten kerroin CT  saa ohjeen kuvan 7 mukaan arvon 
CT = 0,94. 

Muodonmuutosmoduuli Ed  määritetään painokairausvastuksen perusteella 
painotetun kairausvastuksen avulla. Maapohja jaetaan kerroksiin ohjeen 
kuvan 8 periaatteella ja kullekin kerrokselle määritetään kairausdiagrammis-
ta keskimääräinen kairausvastus, ks. kuva 1 yllä. 

Painotetuksi kairausvastukseksi saadaan ohjeen kaavan (10) perusteella: 

1 	 1 
N = 	-(3N 1  + 2N 2  +N 3 ) = —(3 81 + 2 - 42 + 23) = 58 

Muodonmuutosmoduuli Ed  voidaan määrittään ohjeen taulukosta 2 painote-
tun kairausvastuksen perusteella, moduulin arvoksi saadaan Ed=35  MPa. 

Perustuksen painumaksi saadaan 

1,1 -200-4,0 
s = 	 =25mm. 
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2 Painuman laskeminen tangenttimoduulimenetelmällä 

2.1 Perustuksen mitat ja kuormat 

Perustuksen leveys B = 2,0 m ja pituus L = 20,0 m. Perustuksen tehokas 
ala on 1 ,9 20,0 m 2 . Pysyvistä kuormista ja pystysuorasta liikenne- 
kuormasta aiheutuva pohjapaine on 106 kN/m 2  tehokkaalle alalle lasket-
tuna. 

2.2 Maaperä 

Perustamistason alapuolinen maa on hienoainespitoista hiekkaa ja silttiä. 
Rakeisuuden ja kairausvastuksen perusteella maa on jaettu geoteknisesti 
tasalaatuisiin kerroksiin, joiden tilavuuspaino y (y')  ja moduuliluku m on 
arvioitu ohjeen taulukon 1 avulla. 

Laskelman tarkentamiseksi on käsinlaskennassa yksi kerroksista jaettu 
kahteen osaan 3 ja 4. Perustamisolosuhteet on esitetty sivun 66 kuvassa. 

2.3 Painuman laskeminen 

Tässä esimerkissä painumalaskenta esitetään tangenttimoduulimenetelmäl-
lä. Lähteessä /26/ on esitetty laskentaesimerkkejä muilla menetelmillä. 

Laskentakerrosten suhteellinen kokoonpuristuma lasketaan kaavalla 

0,2 - - 
Ez = 	(V'o-2 - 

m 

Laskelmassa tarvitaan kunkin kerroksen tehokas esikuormitus a sekä 
pystysuora kokonaisjännitys u = + a. Perustuksen kuormasta 
aiheutuva tehokas lisäjännitys a2  saadaan määritettyä eri syvyyksillä 
ohjeen kuvan 9 avulla. Käsinlaskennalla määritetty jännitysten jakautuminen 
maassa on esitetty kuvassa sivulla 66 ja painuman laskenta on tässä 
esimerkissä esitetty taulukon muodossa sivulla 67. 

Laskelma antaa painuman suuruudeksi 17,6 mm. 

Painuma on laskettu myös TIEL:n geo-atk-ohjelmiston painumalaskentaoh-
jelmalla. Ohjelman yksityiskohtainen kuvaus selviää ohjelman käyttöohjees-
ta /15/. 

Ohjelmalla voidaan laskea 1 ... 8 kerrosta omaavan maan painumat tan-
genttimoduuli-, kokoonpuristuvuusindeksi- tai vesipitoisuusmenetelmällä. 
Ohjelmassa ei ole rajoitettu kuormitusten lukumäärää eikä laskentapisteiden 
sijaintia kuormituksiin nähden. Kuormat annetaan erilliseen kuormi-
tustiedostoon ja jokaisesta laskentapisteestä tehdään oma laskentapistetie-
dosto. 

Tietyissä kuormitustapauksissa voidaan laskenta suorittaa laskentapistetie-
dostossa annettavilla kuormilla. Kuormista aiheutuvat lisäjännitykset maa- 



Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa 
	 67 

LIITE 3 

perään lasketaan Boussinesqin kaavalla. Laskentapiste voidaan tiedoston 
tekovaiheessa merkitä huomioitavaksi kiertymiä laskettaessa. Tällöin ohjel-
ma määrittää itse kuorman koordinaattien mukaan koordinaatit ns. vastin-
pisteelle eli pisteelle, jossa jäykän ja taipuisan laatan painuma on yhtä suuri. 
Laskennan tulos saadaan sekä kuvaruudulle että printterille taulukko- 
muodossa ja graafisessa muodossa. 

Kuormitustiedosto 

Kuormitukset annetaan erilliseen kuormitustiedostoon. Kuormien pitää olla 
suorakaiteen muotoisia vaakasuoria taipuisia laattoja, joissa on tasainen 
pystysuorasti vaikuttava kuorma. Ne voivat olla vinossa toisiinsa nähden 
ja ne voivat vaikuttaa eri korkeustasoilla. 

Esimerkissä on koordinaatisto valittu siten, että origo sijaitsee perustuksen 
alapinnan tasolla tehokkaan alan keskipisteessä, ks. /askennanprintteritu-
lostus sivulla 69. X- ja y-koordinaatit voidaan valita väliltä —9999.99 
9999.99 (metreinä) ja korkeustaso voidaan valita väliltä —999.99 
999.99 (metreinä). Painumaa aiheuttava kuorma on kooltaan 1 ,9 20,0 m 2  
ja suuruudeltaan 61 kN/m 2  (pohjapaineesta 106 kN/m 2  on vähennetty 
perustamistason yläpuolisten maakerrosten paino 45 kN/m 2). Ennen tiedos-
ton tallentamista piirtää ohjelma kuvan tiedoston kuormista. 

Laskentapistetiedosto 

Esimerkkilaskennassa on painuma laskettu tangenttimoduulimenetelmällä 
merkitsevän pisteen (— 0.70, - 7.40) alla (ohjelman käyttäohjeessa ja tulos-
teessa merkitsevästä pisteestä käytetään nimitystä vastinpiste). Nykyisen 
maanpinnan korkeustason (+ 2.80 m) mukaan ohjelma laskee maaperässä 
vallitsevan pystyjännityksen a0 . Koska tasaisia pystykuormia ei aiheudu 
uudesta maanpinnan tasosta (=täytöt, leikkaukset) eikä muista pintakuor-
mista eikä pohjaveden korkeus muutu, ei näitä arvoja tarvitse antaa 
(oletusarvot nollia). Pohjaveden tasoksi on annettu + 0.50 m. Laskentavälin 
ylätasoksi on annettu perustuksen alapinta (+0.00 m), alatasoksi ohjelma 
olettaa alimmaisen maakerroksen alapinnan. 

Jokaisesta maakerroksesta tulee antaa kerroksen alapinnan taso. Ohjelma 
jakaa kerrokset vaakasuoriin lamelleihin (paksuus 0.3 ... 0.7 m), joten 
käsinlaskennasta poiketen tässä ei laskijan tarvitse jakaa kerroksia osiin. 
Pohjavesi pintaan tulee sijoittaa raja. Tulosteeseen ohjelma laskee kerrosten 
paksuudet. Kerrosten tilavuuspainot annetaan tehokkaina tilavuuspainoina, 
kN/m 3 . Kerrospaksuuksien ja tilavuuspainojen mukaan ohjelma laskee 
maa perässä vallitsevan pystyjännityksen a 0 . 

Esimerkin maakerrokset on oletettu normaalisti konsolidoituneiksi, joten 
konsolidaatiojännityksen sekä ylikonsolidoituneen alueen moduuliluvun 
m 11  voi jättää antamatta. Jännityseksponentin arvoksi annetaan kaikille 
kerroksille l= 0.50, moduuliluvut ovat samat kuin käsinlaskennassa. 

Ohjelma laskee painuman aina myös vesipitoisuusmenetelmällä, jos vesi-
pitoisuus on annettu. Tässä esimerkissä ei vesipitoisuuksia ole annettu. 



0) 

TEHOKAS ESI- PYSTYSUORA 
KUORMITUS KOKONAISJNNITYS 

PERUS TUKSEN 
LISÄKUORMA 

kPa5O 	( 
a 0 45 16, 	' 

TlO6 

-- 92 
66 \ 	b26 66 	'261 

' IzLT:24 
- - _ 	- - -\ - . 	-. 

-i - - - 
_________ 

____ - - 	- - 	Alkup. maonpinto - 
1 	1' 17 kN/m KOKOONPU- 

RISTUVUUDEN Hk/D CD— - V' (0 kN/m 2  ARV. MODULI- 
-I ,-i-4- w Loskento- LUKU m 

- ---kerros 

Z 0.60 rn 1 m=200 Hk/D - - - - 
- 20' 0.75 2 mIOO 

- 
- - 0.75 m 120 

Hk/E - - 0.75 4 mI2O 

• Si/E ® : 
6'm - 5 m 40 

hk/E _ - _______ 
L L50 6 m30O 

b 	4'O 
----.-- > 100 pk/O,2 

0 

0 0 
0 0 
0 
0 
0 
c c 

100 kPa 	0 	50 	00 kPo 

-4 m 
(40 

___________________________________________ 

___M___ t__1. •1 .I•:.I t1__ 
111101 1111!I..UIW.., 1111111 
.1111 Iiil .ii 11111 dEIV7J •1J 11R11 1111111 •iIT4I14TI11 I1II 1 11111 Ii1IllIIiII111Iiii 

-LP t •. 
1,1 

Näyte Ottosyvyys Maalaji W% 

____ 0 - (.2 Hk/D 26.1 
2 (.2 	3.4 Hk/D 30.2 
3 3.4 - 5.3 Hk/E 38.4 
4 5.3 - 6.6 Si/E 29.5 

5 6.6 - 7.8 SVE 25.7 
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Taulukko 1. Painuman käsinlaskenta. 

Sarake 	1 

____ 

2 

____ 

3 

____ 

4 
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5 
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6 
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7 
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8 

=E1xgO  
9 

=j+ 

10 
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=I 
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=f 
14 

(askenta- kerroksen inoduuti- tehokas suht. (ohjeen Lisä- kokon. suht. kerroks. 
kerros paksuus Luku eslkuorm. syvyys kuva 9) jänn. jänn. kok.pur. painuna 

m z/B a /& ia a V'a Va v'u -V'g e 
z m cz t z 	0 z z z cz z 	cz z 

nin - - kN/m - - kN/m kN/m2  - - - X mii 

1 600 200 0,001 45=o 
cO 

0 1,0 61 106 10,3 6,7 3,6 0,0036 2,2 

2 750 100 0,002 52 0,31 0,73 45 97 9,8 7,1 2,7 0,0054 4,0 

3 750 120 0,0017 59 0,70 0,54 33 92 9,6 7,7 1,9 0,0032 2,4 

4 750 120 0,0017 66 1,09 0,42 26 92 9,6 8,1 1,5 0,0025 1,8 

5 1150 40 0,0050 74 1,48 0,33 20 94 9,7 8,6 1,1 0,0055 6,3 

6 500 300 0,0007 85 2,08 0,24 15 100 10,0 9,2 0,8 0,0006 0,9 

S= 17,6nin 

B = 1,9 m 	 a0  = 106 kN/m2  
= 20,0 m 	 Aa0  = a0 - a 0  = 106 - 45 = 61 kN/m 2  
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Tulokset 

Esimerkin printteritulostus on sivulla 69. Otsikkotietojen jälkeen tulostuu 
kuormitustiedoston tiedot. Laskentapisteitä tässä esimerkissä on vain yksi, 
jonka laskentatulos näkyy sekä taulukossa että kuvassa. Taulukkoon 
tulostuu kunkin kerroksen keskimmäisen laskentalamellin laskentatulokset 
numeroina (esim. tasoväljilä - 1 .35 ... - 2.85 olevan kerroksen keskim-
mäisen lamellin keskellä a=92 kN/m 2). Laskentatekniikasta johtuen 
graafisen tulosteen käyrien "epäjatkuvuuskohdat" eivät sijoitu kerrosten 
rajapinnoille vaan laskentalamellien keskelle. Painuman arvoksi saadaan 1 5 
mm. 
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31-12-1990 	 SIVU 1 

PIIRI ...... 

KOHDE.......Esimerkki 3 

	

LASKEHT* 	1 

LASCJA....: JI 

KUORMITUSLUETTELO ( TIEDOSTa .sim3 

	

RIO 	0 	0 	8 	t. 	5 	H 	Dlii 	Okok 	Qero 	HP 	.A)4I4A 

1 	-0.95 	-10.00 	1.90 	20.00 	0.00 	0.00 	61.00 	61.00 	0.00 	0.00 	0.00 

	

TULSET KURO(SITTAIN PISTEESTA esla3 	 1 TA)GEHTT1PULIMENETELI4A 1 

5. •7 0. -7.40 	KUORMAR RIO: 1 	VASTIRPISTE RIO: 1 	POI4JAVEDEN KORK.. 0.40 MUJTOS. .0.00 
WYK.M&&HP. 2.80 	tAiSI MU*P. 2.80 	USEEJITAVÄ4I 	0.00 	-5.50 	PIHTAKUORMA. 0 kPi (ytt 	0 kPs>j 

AL&P. DH 	GAI4A 88 Se Sz Sz-So b.ta MAor Hyli 	eps 	l kollj kw 	WZ epe 	*, d koki 

	

/3 	Ps 	' 	• 	 - 	.' 1 	 1 	1 

	

1 	1 

	

0.40 	2.40 	17.0 	0 	0 	0 	0 	0.50 200 	0 	0.0 	0 	15 I°-5 	0 	0.0 	0 	0 1 0.00! 

	

-0.60 	1.00 	10.0 	0 	48 101 	53 	0.30 200 	0 	0.3 	2 	15 	0.85 	0 	0.0 	0 	0 j 0.00! 

	

-1.35 	0.75 	10.0 	0 	55 	92 	38 	0.50 100 	0 	0.4 	3 	13 10.85 	0 	0.0 	0 	0 	0.001 

	

-2.85 	1.50 	10.0 	0 	66 	92 	26 1 0.50 120 	0 	0.2 	4 	10 10.85 	0 	0.0 	0 	0 J 0.00! 

	

-4.00 	1.15 	10.0 	0 	79 	96 	17 	0.50 40 	0 	0.5 	5 	6 10.85 	0 	0.0 	0 	0 1 0.001 

	

-5.50 	1.50 	10.0 	0 	92 104 	12 	0.50 300 	0 	0.0 	1 	1 	0.85 	0 	0.0 	0 	0 	0.00! 

	

1 	ds kok 	15 	J 	d% kok 	0 

kPa 	386 	286 	186 	8 	5 	18 	15 	28 

SigaZ 	SigmaC 	Sigisa6 	MX 1:58 	Xc}Ionaispainuma 
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