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TIIVISTELMÄ 
nformaatiojulkaisun  tarkoituksena  on  esitellä pengerpaalutusta koskeva, 

hyväksi havaittu suunnittelu-  ja rakentamiskäytäntö.  I nfomiaatioju Ikaisussa 
 esitellään aluksi pengerpaalutuksen rakennetyypit, tarvittavat pohjatutki-

mukset  ja pengerpaalutuksen käyttäalueet  sekä valintaan vaikuttavat sei-
kat. Seuraavaksi esitetään ohjeita paalukuormien  ja paalujen  kantavuuden 
määrittämiseksi sekä pengerpaalutuksen suunnittelemiseksi. Lopuksi käy-
dään läpi suunnitteluun liittyviä tyäteknisiä näkökohtia, ympäristötekijöiden 
vaikutusta työtekniikkaan  ja  työ  järjestyskysymyksi  ä. 

I nformaatioju lkaisussa on  erityistä huomiota kiinnitetty suunnitteluohjeisiin. 
Liikennekuormat määritetään samalla tavoin sekä hattupaalutukselle että 
pengerlaatoille. Paalun geotekninen kantavuus määritetään paalutusluok-
kien l...11l avulla. Routamitoitus  on  saatettu yhdenmukaiseksi siltojen routa-
suojausohjeen kanssa. Hattupaalutuksen mitoittamiseksi  on  esitetty rako-
väliajatteluun perustuvat ohjeet. 
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21/1993. 73 p., 5 app.. ISBN 951 -47-6993-7. ISSN 0788-3722. TIEL 3200147 
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ABSTRACT 

The main purpose of this information publication is to present the design 
and construction practise for the embankment piling. Structural composi-
tions necessary soil investigations and the cases when the embankment 
piling may be used have been  intruduced  at first, together with the facts in-
fluencing the selection. Next chapters are dealing with instructions to deter-
mine the pile loads and capacity and to design the embankment piling. Fi-
nally, constructional viewpoints effecting the design, environmental facts 
and order for different foundation works have been presented. 

Special attention has been payed to the design instructions. Traffic loads to 
embankment piling are determined similarly both with caps and plate. The 

 geotechnicat beanng  capacity of piles is determined with the piling classes 
 l...11l.  The frost dimensioning is unified with the one of bridges. The dimen-

sioning of cap piling is based on the instructions where the free space 
between pile caps is limited for safe arching.  



ALKU SANAT 

Tämä  pengerpaalutusta  käsittelevä julkaisu kuuluu  Geotekniikan infor-
maatiojulkaisuja  -sarjaan, jonka tarkoituksena  on  tuottaa  geosuunnitte-
lijoille  tietoa tämän  hetkisestä  hyvästä  pohjarakentamis -ja  perustamis

-käytännöstä  tienrakentamisen  alalla. 
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YLEISTA  

1  YLEISTÄ  

1.1  Pengerpaalutus  teiden uudisrakentamisessa  
Pengerpaalutus  on  yli  50  vuotta vanha pehmeiköille rakennettavien penke-
reiden perustamismeneteimä. Paaluhatut otettiin käyttöön  1960 -  luvun alus-
sa Ruotsissa,  ja  niiden käyttö yleistyi pian  sen  jälkeen myös Suomessa. 
Pengerpaalutusta käytetään nykyään Suomen  ja  Ruotsin lisäksi myös Nor-
jassa, Tanskassa, Singaporessa  ja  Thaimaassa sekä vähälsemmässå mää-
rin Englannissa, Skotlannissa, Saksassa  ja  eräissä USA:n osavaltioissa. 

Penge rpaalutuksen  tärkeimmät käyttöalueet teiden uudisrakentamisessa 
ovat seuraavat: 

- 	pehmeikölle rakennettavien penkereiden pohjanvahvistus 
- 	siltojen tulopenkereiden pohjanvahvistus 
- 	paalutettujen maatukien  ja  rakenteiden suojapaalutus 
- 	painumattomien  rakenteiden siirtymärakenne (siirtymäpaalutus) 
- 	sillan etuluiskan ja  keilan pohjanvahvistus 

Pengerpaalutuksen  valinta tehdään teknisin, taloudellisin  ja ympäristöllisin 
 perustein. Vaihtoehtoisia pohjanvahvistustapoja ovat massanvai hto kaiva-

maila  ja pengertämältä, syvästabilointi, pengerkevennykset ja  matalien  pen-
kereiden  osalta pystyojitus.  

1.2  Vanhojen teiden korjaus-  ja muutostyöt 
Pengerpaalutuksen  tärkeimmät käyttöalueet vanhojen teiden korjausraken-
tamisessa ovat samat kuin uudisrakentamisenkin yhteydessä. Muihin poh-
janvahvistustapoi  hin  verrattuna penge rpaalutukse  n  etui na  ovat: 

rakentamisen nopeus, selväpiirteisyys  ja  joustavuus, jolloin voidaan 
mi nimoida lilkenteelle ai heutuvia häiriöitä 
ympäristölle aiheutuvat haitat  ja tilavaatimukset  ovat pieniä 
tierake nne saadaan pai numattomaksi käyttäti  lassa. 

Paaiutettujen  teiden leventäminen  on  yleensä mandollista  vain  käyttämällä 
myös levennettävällä osalla pengerpaalutusta.  

1.3  Eri aikoina noudatettu  suunnittelukäytäntö 
Pengerpaalutuksen  suunnittelussa  on  Suomessa noudatettu seuraavia me-
netelmiä: 

Ennen  1960 -  luvun alkua: 
Mitoitus  tehtiin liukupintamenetelmällä samalla tavoin kuin nykyään 
luiskapaalutuksissa. Puupaalut mitoitettiin yleensä  vain jäännöskuor-
matte,  jota maapohja  ei itse pystynyt kantamaan. Puuarinoita käytet-
tiin täydentämään paalutusta.  

1 960 -  luvun alusta lähtien: 
Pengerpaalutus  tehtiin käyttäen puupaaluja  ja betonisia paaluhattuja. 

 Koko pengerkuorman  otaksuttiin siirtyvän paaluille. Paalujen sallittuna 
geoteknisenä kantavuutena käytettiin aluksi  5 MPa,  sitten  8 MPa  ja  lo-
puksi  7.5 MPa.  Erityisesti matalilla penkereillä käytettiin usein liian 
pieniä hattuja. Muutamia pengerpaalutuksia tehtiin lou hepatjalla ilman 
hattuja  (kuva  1). 
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1970  luvun alku: 

Paaluhattujen mitoitus  tehtiin TVH:n "punaisen kirjan" avulla (Maara-
kerinusalan tutkimus-  ja suunnitteluohjeita, osa  IV, tie-  ja  vesiraken-
nushallitus  1972). 

1970  -  luvun puoliväli: 

VTT:n puupaaluilla  ja betonipaaluilla  tehdyn paaluhattututkimuksen 
tulokset otettiin käyttöön (Jääskeläinen & Rathmayer  1975).  Paalu

-hattujen mitoituksessa siirryttiin peittoprosenttiajatteluun. Hattukoko 
suureni matalilla penkereillä.  

1980  -  luvun alku: 

Puupaaluista  alettiin siirtyä betonipaaluihin  250 x 250  mm2. Paaluhat-
tujen mitoituksessa peittoprosenttimenetelmän  sijasta alettiin käyttää 
rakovälitarkastelua.  

1980-  luvun loppu: 

Erityisesti matalilla penkereillä käytettiin paaluhattujen rinnallaen- 
gerlaattoja.  Samalla alettiin käyttää betonipaaluja  300 x 300 mm 

1990  -  luvun alku: 
Pengerlaattojen tyyppiratkaisut  esitettiin ohjeessa "Pengerlaatat,  Tie- 
laitos  1991".  Välimuotona hattupaalutuksen  ja pengerlaatan  välillä 
esitettiin yhteenvalettu hattupaalutus. VR:llä otettiin käyttöön erikois-
kohteissa elementtilaattoja. 

Aikaisemmin noudatettua suunnittelukäytäntää  on  esitelty seuraavissa jul-
kaisuissa: 

K.V. Helenelund: Pohjarakennus  ja maarakennusmekaniikka, osa  I, 
1967, s. 185-186.  

Maa-  ja vesirakennus,  Suomen rakennusinsinöörien liitto,  1968,  kohta 
 "lien  rakennus, rakenteellinen suunnittelu, pohjanvahvistustavat", 

 s. 445, 493.  

Tienrakennustyöt. Yleinen työselitys. Vahvistustyöt  1200. 1969. s. 2  - 
 17.  

Pohjarakennuksen  normit  1964,  RIL  45.  

Maarakennusalan  tutkimus-  ja suunnitteluohjeita, osa  IV, tie-  ja  vesi-
rakennushallitus  1972, s. 180-193, 199-201.  

Jääskeläinen,  H.,  Rathmayer,  H.,  Paaluhattujen  käyttö  tie-  ja  rautatie-
penkereissä. VTT, rakennnus-  ja yhdyskuntatekniikka,  julkaisu  16, 
1975.  

TVH:n maatutkimustoimiston  kirje  M-240/Ta  II 251/39 -75 (9.6.1975).  

Tienrakennustyöt. Yleinen tyäselitys. Vahvistustyöt  1200. 1974, 1979, 
1986.  

Rautatien maarakennustöiden yleinen työselitys  1976. 912  Vahvista-
mistyöt. Valtion rautatiet, rataosasto,  1976.  

Lyöntipaalutusohjeet,  Suomen Geoteknillineri Yhdistys.  1972, 1979.  
Nylu nd,  S.,  Paalu hattuselvitys. Lisensiaattityö,  TKK, rakennusi nsinöä-
riosasto,  1979.  
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1.4  Nykyisin käytössä olevat ohjeet 
Nykyisin ovat käytössä seuraavat pengerpaalutusta koskevat ohjeet: 
TIELAITOKSEN OHJEET: 

Tienrakennustöiden  yleiset laatuvaati mukset  ja työselitykset.  Perustus-, 
 tukemis- ja lujitustyöt. Tiefaitos. Tiehallitus.  Helsinki 1 991.  

Pengerlaatat. Tielaitos. Tiehallitus.  Helsinki 1991.  
Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa. Tielaitos. Tiehallitus,  Sillan- 
suunnittelu.  Helsinki 1991.  
Sillanrakentamisen  yleinen työselitys. Maa-  ja pohjarakenteet - SYT  2. 

 Tielaitos. Tiehallitus.  Helsinki 1992.  
Sillanrakentamisen  yleiset laatuvaatimukset. Maa-  ja pohjarakenteet - 
SYL  2.  Tielaitos. Tiehallitus.  Helsinki 1992.  
Teräsputkipaalut. Tielaitos. TIEL  2173448. Helsinki 1993.  
Siltojen pohjatutkimusohje.  Tie-  ja  vesirakennushallitus  1 989.  TVH 

 733336.  
TVO Tienrakennustöiden valvontaohje. Pohjanvahvistustyöt.  Tie-  ja  ye

-sirakennushallitus. Maatutkimustoimisto.  Helsinki 1988.  TVH  732177.  
SVO Sillanrakennustöiden valvontaohje. Paalutustyöt.  Tie-  ja  vesiraken-
nushallitus  1988.  TVH  732232.  
Pohjarakennussuunnitelmat. Esitystapa. Tielaitos. Tiehallitus. Kehittä-
miskeskus. Geopalvelukeskus.  Toukokuu  1990. TI EL 703435.  
Teräsbetonisten pengerpaalujen  jatkaminen. Tg-  19/31 .3.1989.  
Tiepenkereen holvautumistutkimus,  teoreettinen  osa. Tg  433/21/90, 
26.9.90,  TIEH  703343.  
Tiepenkereen holvautuminen.  Loppuraportti. Tielaitoksen tutkimuksia 

 4/1992.  
Lohja Betonila Oy:n valmistamien tyyppipaalujen käyttö pengerpaaluis

-sa. Tg-464/24/90, 4.10.90.  
Teräsbetonisten pengerpaalujen  jatkaminen. Geo -1 31/24.5.1991. 

 Teräsbetonipaalujen kalliokärjen käyttölupa TVL:n  töissä. 20.3.85/Rs -58.  
Teräsbetonisten siltapaalujen  jatkaminen.  ABB-jäykkäjatkoksen käyttölu

-van  muutos. 21.10.87/Rs -220.  
Teräsbetonisten siltapaalujen  jatkaminen.  1  7.3.89/Tt-70, 6.6.91  /Tt-  135. 

 MUUT OHJEET: 
Rautatien maarakennustöiden yleinen työselitys  1976. 912  Vahvistamis

-työt. Valtionrautatiet, rataosasto,  1976.  

Pohjarakennusohjeet  1988.  RIL  121-1988.  Suomen Rakennusinsinöö-
rien Liitto RIL r.y. 
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2  PENGERPAALUTUKSEN RAKENNETYYPIT  

2.1  Rakennetyypit! betonipaalut  

2.1.1  Paalut 
Tielaitoksen pengerpaalutusta  varten hyväksymät paalutyypit ovat SBK:n 
(Suomen betoniteollisuuden keskusjärjestö) normaalipaalut sekä Lohjan 
tyyppi paalut (SB  K:n normaalipaalun vastineet). Pengerpaalutuksessa  voi-
daan käyttää myös tielaitoksen siltapaaluiksi hyväksymiä paalutyyppejä. 
TavaUlsimmat paalukoot  ovat hattupaalutuksessa  250 x 250  mm2  ja penger-
laatoilla  300 x 300  mm 2 . 

KaUiokärjellä  varustetussa paalussa käytettävän betoni  fl  ni meflislujuuden tu-
ee  olla vähintään  K 50. Em.  vähimmäislujuutta  voidaan käyttää myös tarvit-
taessa muulloinkin esimerkiksi maaperän lohkareisuuden  tai  tiiveyden  tai 

 paaluun  kohdistuvan suuren lyöntimäärän takia. 

Teräsbetonipaalun  rakenne-  ja  laatuvaatimukset  on  esitetty Suomen Geotek-
nillisen Yhdistyksen lyöntipaalutusohjeiden LPO -87  kohdassa  4.31.  
SBK:  n  normaalipaalun rakennepilrustukset  on  esitetty liiteosassa.  

2.1.2  Paa lujatkokset 
Tielaitoksen pengerpaaluille  hyväksymät jäykkäjatkokset ovat tällä hetkellä 
Lohja  Il  (Oy Lohja  Ab) ja  Markku Kaukkila Ky:n jatkos. Pengerpaalutuksessa 
voidaan käyttää myös tielaitoksen siltapaaluille hyväksymiä jäykkäjatkostyyp-
pejä kuten  ABB-jatkos (Leimet  Oy) sekä Markku Kaukkila Ky:n jatkos. 
Jatkosten periaatepiirustuksia  on  esitetty liiteosassa.  

2.1.3  Paalun paan  ja  kärjen suojaaminen 
Paalun päätä vahvistavan teräsvanteen käyttää suositellaan kalliokärjellä va-
rustettuja paaluja lyätäessä sekä myös muulloinkin esimerkiksi suuren lyönti- 
määrän takia. Vanne  on  kooltaan vähintään  4 x 75 mm  ja  se  sijoitetaan noin 

 10 mm  paalun pään reunaviisteen alapuolelle. 

Paalut  varustetaan Iliteosassa esitetyillä SBK:n normaalikärjillä  tai  suunnitel-
massa osoitetulla laatikkomaisella kärjellä, jonka tulee täyttää LPO -87:n  koh-
dassa  4.322  esitetyt vaatimukset.  

Jos on  odotettavissa, että paalun kärki tukeutuu kalliopintaan  tai  lohkarei
-seen  pohjamaakerrokseen  ja  että liukumisvaara  on  olemassa, paalu varuste-

taan geoteknisen suunnittelijan harkinnan mukaan kalliokärjellä. Kalliokärke
-nä  käytetään liiteosassa esitettyä ympäristäministeriön hyväksymää Leimet 

Oy:n kiinteää kalliokärkityyppiä  tai  suunnitelmassa osoitettua tyyppiä, jonka 
tulee täyttää LPO -87:n  kohdassa  4.322  esitetyt vaatimukset. 
Paalu  voidaan varustaa kalliokärjellä myös muulloinkin esimerkiksi tunkeutu-
vuuden parantamiseksi. 

Irrallisia kalliokärkiä voidaan käyttää tapauskohtaisesti kiireellisissä tilanteis-
sa suunnittelijan harkinnan mukaan,  jos paalutustyön  aikana ilmenee odotta-
matta kalliokärkien tarvetta.  

2.1.4  Paikalla valetut hatut 
Paikalla valettujen paaluhattujen laatuvaatimukset sekä rakenne  ja mitoitus-
taulukot  on  esitetty TYLT:n (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset  ja 
työselitykset)  osassa "Perustus-,  tukemis- ja lujitustyöt". 
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Mitoitustaulukoissa  suurin hattukoko  on 1 .8 x 1 .8 m 2 .  Tätä suurempia hattu - 
kokoja  käytettäessä  on  hatuista  esitettävä suu nnitel  massa  seikkaperäinen 
rakennepiirustus.  

2.1.5  Elementtihatut 

Elementtihattuja  voidaan käyttää seuraavilla edellytyksillä: 

- 	Paalujen  250 x 250  mm2  hatut saa tehdä elementteinä, mikäli käytet- 
ty paalujännitys  on  enintään  7  MPa. Paalut  on  tällöin katkaistava laik-
kakatkaisuna. 

- 	Mikäli käytetään paaluja  300 x 300  mm2  tai  paalujännityksenä  9  MPa 
elementtihattuja  saadaan käyttää seuraavilla ehdoilla: 
* 	paalu  n  katkai su lai kkakatkaisu na 
* 	paalun  ja  hatun välinen kontakti  on  varmistettava jälkivalulla  tai  

injektoimalla. 

Elementtihatusta  tulee esittää suunnitelmassa seikkaperäinen rakennepii-
rustus.  

2.1.6 Pen gerlaatat 
Pengerlaattojen suunnitteluperusteiden  ja  rakenteiden yhtenäistämiseksi  on 

 julkaisussa "Pengerlaatat" esitetty pengerlaattojen tyyppiratkaisuja  ja  niiden 
käyttöä selostavia ohjeita. Tyyppiratkaisuja mitoitusohjeineen  on  laadittu 
seuraavil  le  pengerlaattatyypei  Ile:  

- 	tasapaksu  laatta 

- 	tasapaksu leikkausraudoitettu  laatta 

- 	sienilaatta 

- 	paikki  laatta. 

Tyyppiratkaisut  koskevat tiepoikkileikkauksia, joissa luiskakaltevuus  on 
1:1 .5  ja pengerkorkeus  vaihtelee välillä  1 ...8  metriä. Muut tyyppiratkaisuja 
koskevat reunaehdot ovat seuraavat: 

- 	Liikenteestä aiheutuvat suunnittelukuormat ovat Lkl  ja Ekl/TIEL  91  
(kuva  2).  

- 	Lilkennekuormasta laattaan  kohdistuva pystypaine lasketaan  2:1- 
menetelmällä  (kuva  3).  Tulos  on  esitetty kuvassa  16.  

- 	Teräsbetonipaalun  koko  on 300 x 300  mm2 ,  sallittu geotekninen kan- 
tavuus  7  MPa  ja paalukuorma  630  kN. 

- 	Pengertaatan tilavuuspaino  on 25  kNIm3, pengermassan tilavuuspai - 
no on 20  kN/m3  ja pengerrnassan kitkakulma  on 38  astetta. 

- 	Lepopaine  ja sen  aiheuttama vaakakuomia lasketaan Jakyn kaaval- 
la. 

- 	Paaluihin  kohdistuva negatiivinen vaippahankaus  ja sivukuorma  ole- 
tetaan nollaksi. 

- 	Paalujen nurjandusta  ei ole otettu huomioon. 

- 	Betoni  K40,  Poissonin  luku  0.2.  

- 	Teräs  A 500 H  

- 	Paalun kiinnitys laattaan nivelenä, raudoitus jännittämättömänä. 
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L I KENNE KUO R N1 I EN 
Lk I JA  Ek  1 
VAIKUTUSALUE  

Kuva  3:  Liikennekuorman  jakautuminen laatan alueella  

Jos  jokin edellä esitetyistä reunaehdoista poikkeaa tyyppiratkaisuissa käy-
tetyistä,  on tyyppiratkaisun  soveltuvuus tarkistettava  ja  tarvittaessa paalu-
tuksen  ja pengerlaatan mitoitus  on  suoritettava tapauskohtaisesti. 

Tyyppiratkaisujen mitoitusmaUit  ja rakennepiirustukset  on  esitetty julkaisus-
sa "Penaerlaatat. Tielaitos  1991 ". 

Pengerlaattojen erikoisratkaisuja  ovat elementtilaatat, liittolaatta, ruiskube-
tonhlaatta  ja  yhdistetty  sillan maatuen ja tulopenkereen paalulaatta. Erikois

-ratkaisujen vali ntaperusteita  on  esitetty jäljempänä. Erikoisratkaisujen mitoi
-tus  suoritetaan tapauskohtaisesti voimassaolevia ohjeita  ja  normeja käyt-

täen.  

2.2  Rakennetyypit /  puu  paa lut 

 2.2.1  Paalut 
Paalupuuksi  hyväksytään terve, suorakasvuinen mänty  tai  kuusi. Mänty  on 
lahosuojauksen  kannalta parempaa kuin kuusi. 

Painekyllästetyn  puutavaran  on  täytettävä kyllästetyn puutavaran luokitus - 
standardin (SFS  3974) A-luokan vaatimukset.  

Jos paalut  jäävät pohjavedenpinnan yläpuolelle,  on  ne lahosuojattava pää-
sääntöisesti painekyllästämällä. Myös patruunakyllästystä voidaan käyttää, 
mikäli suunnitelmassa niin esitetään. 

Puisen tukipaalun latvaläpimitan tulee olla vähintään  150 mm. 

Puupaalun  muut laatuvaatimukset  on  esitetty Suomen Geoteknillisen Yh-
distyksen lyöntipaalutusohjeiden LPO -87  kohdissa  4.21  ja  4.22. 

2.2.2  Paalujatkokset  
Samassa paalussa  on  vältettävä useamman kuin yhden jatkoksen käyttä-
mistä. Jatkoksessa sijoitetaan tyvet vastakkain. 

Puupaalujen jatkoksina  tulee käyttää TYLT:n osassa "Perustus-,  tukemis- 
ja lujitustyöt"  esitettyä hylsyjatkosta. Jatkoskohdassa paalupuiden halkaisi

-jan  on  oltava vähintään  220 mm. 
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2.2.3  Paalun lyöntipään  ja  kärjen suojaaminen 
Tukipaalujen  kärki  on  yleensä vahvistettava hieman kartiomaiseUa, laattate-
räksestä valmistetulla renkaalla  50 x 5.. .10 mm.  Vahvistusta käytetään 
myös yötäessä paaluja vaikeasti läpäistäviin maakerroksiin. Tarvittaessa 
myös paalun  pää  suojataan teräsrenkaalla.  

2.2.4  Paikalla valetut hatut 
Paikalla valettujen paaluhattujen laatuvaatimukset sekä rakenne  ja mitoi-
tustaulukot  on  esitetty TYLT:n osassa 'Perustus-,  tukemis- ja lujitustyöt'.  

2.2.5  Elementtihatut 
Puupaalujen elementtihattujen  laatuvaatimukset sekä rakenne  ja mitoitus-
taulukot  on  esitetty TYLT:n osassa "Perustus-,  tukemis- ja lujitustyöt'.  

2.3  Erikoispaalut 
Pengerpaalutuksessa erikoi spaaluja  käytetään pengerlaatan yhteydessä 
vaikeissa pohjasuhteissa, joissa tavanomainen pengerpaalutus ei onnistu. 
Pienikokoisia teräspaaluja saattaa olla aiheellista käyttää olosuhteissa, jol-
loin  on  tarvetta minimoida maaperän häiriintymistä, siirtymiä  ja  tärinää (luku 

 7.2).  Voi majohto linjojen  alla  tai  ko rkeudeltaan rajoitetuissa  olosuhteissa 
saatetaan joutua käyttämään "pätkäpaaluja" (esim.  Gustavsberg). Erikois-
paalujen  käyttö  ja  rakenne suunnitellaan  ja mitoitus  suoritetaan tapauskoh

-tai sesti.  

Kuvassa  4 on  esitetty esimerkkinä kalliotapitusmandollisuudella varustetun 
teräsputkipaalun rakennepilrustus. Paalua voidaan käyttää olosuhteissa, 
joissa erittäin pehmeä savikerrostuma rajoittuu alaosastaan suoraan vinoon 
kallionpintaan. 
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ET0NIK35 -2 
MURSKE' A, V 	 A 
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' 	' 	• 	4  
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• 	-- 	p____  -  1:11,5  
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Kuva  4:  Esimerkki  teräsputkipaalun  käytöstä  pengerpaalutuksessa 



20 
	

Pengerpaalutus 

POHJATUTKIMUKSET 

3  POHJATUTKIMUKSET 

 3.1  Tukipaalut 
Tukipaaluja  käytettäessä kairaukset ulotetaan kallionpintaan  tai  kiinteään 
pohjakerrokseen  ja  selvitetään sekä läpäistävien maakerrosten että pohja- 
kerroksen pääpiirtei nen rakenne. Kallionpinnan sijainti  ja  muodot selvitetään 
erityisesti silloin, kun koheesiomaakerrokset ulottuvat kallionpintaan  tai  kai-
lionpinta  on  viettävä  ja sen  päällä oleva kitkamaakerros  on  löyhä  tai  ohut. 

Painokairausten  lisäksi  on  usein syytä tehdä myös heijankairauksia paalu-
tusalueen  en  osissa. Kiinteään maakerrokseen tukeutuvan lyöntipaalun  tun-
keutumissyvyys  voidaan arvioida parhaiten heijankairausvastuksen perus-
teella, jolloin lyöntipaalu  n  arvioidaan tavallisesti tunkeutuvan heijarikai  rauk

-sella saavutettuun  syvyyteen. 

Pohjan mandollinen lohkareisuus ilmenee usein  jo  em. kairausten  perus-
teella. Täydentävi  nä  tutki muksi na tarvitaan lohkareisessa maaperässä  p0-
rakonekairauksia.  

Käytettäessä kallioon ulottuvia, kalliokärjellä varustettuja teräsbetonisia tuki-
paaluja  tai erikoispaaluja,  selvitetään kallionpinta porakonekairauksi  n. Kai-
lioon ankkuroitavia tai tapitettavia erikoispaaluja  käytettäessä tulee kallion 
rakenne selvittää tunkeutumanopeusmittauksin  ja  tarvittaessa kallionäyte-
kairauksin (luku  4.4.4).  

Kuvassa  5 on  esitetty tyypillinen esimerkki pohjasuhteista, jolloin penger-
paalut toimivat tukipaaluina.  

-3112 
31.19  

-. - - -..  

ii_  
Xatio ärjet - 

-30 	 - 	 -lO 	 0  

Kuva  5:  Pengerpaalujen  toiminta  tukipaaluina  

3.2  Kitkapaalut 
Kitkapaaluja  käytettäessä selvitetään maakerrosten väliset rajat  ja  maaker

-rosten  ominaisuudet sekä paaluilla läpäistävien että kitkakerroksina suunni-
teltujen maakerrosten osalta. Tutkimukset tulee yleensä ulottaa kantavaan 
pohjaan  tai  kallioon asti paalun tavoitetasoa alempana mandollisesti olevien 
heikompien maakerrosten selvittämiseksi sekä vertal levaa teknis-taloudel-
lista selvitystä varten.  
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Paaluilla läpäistävien  kerrosten osalla tehdään paino-  tai puristinkairauksia 
 ja  tarvittaessa siipikairauksia sekä otetaan häinintymättömiä näytteitä.  Kit-

kake rrokset  tutkitaan heijarikai rauksi  ha  sekä ottamalla häi  ni ntyneitä  näyttei-
tä. Kahhionpinnan syvyys varmistetaan tarvittaessa porakonekairauksilla. 

Kitkapaalujen geotekninen  kantavuus  ja loppuhyöntikriteent  selvitetään ker-
roksittai  n tai syvyystasoittai n koekuormituksi la.  Dy naamista koekuormitusta 

 käytetään sora-, hiekka-  ja  hiekkaisissa slittimaakerroksissa. Jälkimmäises-
sä tapauksessa mittau kset suositellaan tehtäväksi geotekni  sen asiantu  nti - 
jan  opastuksella muutaman päivän kuluttua paalujen lyönnistä. 

Kitkapaaluja  kannattaa yleensä käyttää silloin, kun kitkamaakerrokset ovat 
paksuja. Kuvassa  6 on  esitetty esimerkki pohjasuhteista, jolloin pengerpaa

-lut  on  edullista lyödä kitkapaaluiksi.  
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Kuva  6: Pen  gerpaalujen  toiminta  kitkapaaluina 
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3.3  Koheesiopaalut 
Pengerpaalut  on  jätetty joskus koheesiopaaluiksi alempiluokkaisilla teillä, 
kun koheesiomaakerrokset ovat olleet paksuja. Samalla koheesiopaalut 
ovat usein myös muodostaneet siirtymäpaalutusrakenteen. Pohjatutki muk-
silla selvitetään maakerrosrajat, konsistenssi  ja  tiiviys kantavaan pohjaan 
asti sekä lisäksi koheesiomaakerrosten lujuus-  ja muodonmuutosominat-
suudet.  

Perustutkimus tehdään paino-  tai pu  risti nkai rauksilla. Koheesiomaakerrok
-set  tutkitaan lisäksi siipikairaamalla  ja  ottamalla häiriintymättömiä näytteitä, 

joista selvitetään indeksi-, lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet  tarvittaes-
sa sekä lyhyt- että pitkäaikaistilanteissa. 

Koheesiopaalujen geotekni nen  kantavuus kerroksittain  tai syvyystasoittai n 
määritetään varmim min staattisella koekuormituksella.  Puiset koheesiopaa

-lut koekuormitetaan  aikaisintaan yhden kuukauden  ja betoniset koheesio-
paalut  aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua paalujen lyönnistä.  

3.4  Paaluaineen  vaikutus  pohjatutkimuksiin 

Betonipaaluja  käytettäessä otetaan huomioon betonin syöpymisriski. Beto-
nia syövyttäviä aineita ovat  mm.  happamat jätevedet  ja  eräät teollisuusjät

-teet  sekä suolainen merivesi. Rikkipitoiset maakerrokset ovat syövyttäviä 
varsinkin kun ne sijaitsevat pohjavedenpi nnan yläpuolella. 

Puupaalujen kyllästystarpeen  ja  -tavan määrittämistä varten selvitetään  alin 
 odotettavissa oleva pohjavedenpinnan korkeusasema sekä mandollinen jä-

tevesien vaikutus. 

Teräspaaluja  käytettäessä selvitetään paalujen korroosioriski esimerkiksi 
teräsputkipaaluohjefta soveltaen. 
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4  PENGERPAALUTUKSEN KÄYTTÖALUEET  JA 
 VALINTAAN VAIKUTTAVAT SEIKAT  

4.1  Käyttäalueet  

4.1.1  Siltoihin  liittyvät pengerpaalutukset 
Pehmeikölle  rakennettavan  sillan tulopenkereet ja maatukien  keilat  on 

 yleensä vahvistettava pengerpaalutuksella silloin kun myös silta peruste-
taan paaluilla. Kuvassa  7 on  esitetty esimerkkejä erilaisista siltoihin liittyvis-
tä pengerpaalutusratkaisuista. 

Kun paaluilla perustettu silta sijaitsee pehmeikäfiä, pengerpaalutusta tarvi-
taan lähes siltatyypistä nippumatta. Poikkeuksia ovat  mm.  rengaskehä  ja 
putkisilta  sekä yhtenäiselle laatalle perustettava laattasilta, jotka voidaan 
suunnitella toimimaan yhdessä tulopenkereen kanssa lievästi painuvana  ra-
kenteena.  Tällöin maapohjaan kohdistuvat rasitukset tasataan  sillan  koh-
dalla usein kevytsorakiilojen avulla. Tarvittaessa maapohjaa voidaan esi-
vahvistaa esim. syvästabiloinnin avulla.  Jos  rengaskehä  ja putkisilta  joudu-
taan perustamaan paaluilla,  on  tulopenkereet  yleensä myös paalutettava 
vähintään suojapaalutuksen verran  (kuva  7).  

Sillan tulopenkereet ja  keilat voidaan vahvistaa joko erillisellä hattupaalu-
tuksella  tai  pengerlaatalla. Pengerlaatat  voivat olla joko erillisiä paalulaatto

-ja  tai  maatuen paalulaattaan  kiinteästi liittyviä. Valinta  em.  vaihtoehtojen vä-
lillä tehdään olosuhteista  ja siltatyypistä  riippuvien teknistaloudellisten ver-
tailujen perusteella ottaen huomioon luvuissa  4.2...4.6  esitetyt tekijät.  Va-
kioratkaisuna  voidaan pitää pengerlaattaa.  

Sillan tu lopenkereen pengerpaalutuksen vähi mmäispituus tielinjan  suun-
nassa sekä vähimmäismitat keilan kohdalla, ns. suojapaalutus, määntetään 
luvussa  6  esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Suojapaalutuksen tarkoituk-
sena  on  nimensä mukaisesti suojata varsinaisia siltapaaluja toispuoleisen 
maanpaineen aiheuttamaa taivutusta vastaan.  

Jos  pehmeikön  syvyys  on  pienempi kuin  5...6  metriä, tulopenkereiden  ja 
 keilan kohdalla  on  usein edullista tehdä massanvaihto kaivamalla. Pohja-

vesiongelmien takia  tai  työteknisistä  syistä voidaan maatuki massanvaihto-
alueella perustaa kaivin-  tai  lyöntipaaluilla. 

Pengerpaalutusta  ja  useimmiten pengerlaattaa käytetään myös  sillan tulo-
penkereen ja  keilan korjausrakentamisen yhteydessä esimerkiksi tietä  ja 

 siltaa levennettäessä  tai  korjattaessa painunutta  tai  stabiliteetiltaan  kriittistä 
tulopengertä  (kuva  8).  
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4.1.2  Erilliset pengerpaalutukset 

Erillisiä pengerpaalutuksia tarvitaan usein, kun tiepenger  tai  sen osa  sijait-
see pehmeiköllä. Pengerpaalutuksen valinta muihin pohjanvahvistusmene -
telmiin verrattuna tehdään teknistaloudellisten vertailujen perustee'la. 

Tiealueelle  sijoittuvat  ja pehmeiköllä  sijaitsevat rummut  ja putkijohdot  tarvit-
sevat usein erillisen pengerpaalutuksen painumien takia, vaikka  ko.  pen -
geraluetta  ei muuten tarvitsisikaan paaluttaa.  

Tien  korjausrakentamisen  yhteydessä pengerpaalutusta käytetään tyypi  Iii -
sesti,  kun 
- 	levennetään  vanhaa, paalutettua tiepengertä  (kuva  8)  - 

- 	korjataan pahoin painunutta, maanvaraista tiepengertä 

- 	korjataan vanhaa, lahonnutta  ja vaunoitunutta puupaaluin  tehtyä  pen - 
gerpaalutusta. 

TArER VA6000 	 YAASA  
KOKKOLA  

TATITO 	 I'll 
LJiII  I  Il 	_L_J  I __________  

II 	117.600 

P..II-35pcP1  

-_____ 

3o  

_____ 

- 

_________________________  
______________________________ 

1  ________ 

-lo 	 l»  
______________________________ _________  

Kuva  8:  Esimerkki si/Ian tulopenkereen /eventämisestä 
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4.2  Pehmeikkötyypin  vaikutus 

 4.21  Savi-  ja  silttipehmeikät 

Pengerpaalutusta  käytetään tyypilli sesti pohjanvahvistustapana pehmei Ilä, 
normaali-  tai  lievästi ylikonsolidoituneilla savikoilla. Pengerpaalutus kilpailee 
tällöin, kun pehmeikön syvyys  on  pienempi kuin noin  10  metriä, kaivamalla 

 ja  I tai pengertämällä  tehtävän massanvaihdon kanssa. Pengerkorkeuden 
ollessa pienempi kuin  2...3  metriä, Vaihtoehtoina tulevat myös kysymyk-
seen pystyojitus  ja syvästabilointi  sekä pengerkevennys  (EPS-penger  myös 
korkeammilla penkereillä). Pohjanvahvistustavan valinta tehdään teknis-
taloudellisten vaihtoehtovertailujen perusteella ottaen huomioon paikalliset 
olosuhteet  ja tiealueen  käytettävissä oleva leveys sekä ympäristötekijät eri-
tyisesti taajama-alueilla. 

Suomessa harvinaisten voimakkaasti ylikonsolidoituneiden savikoiden poh-
javahvistustapa riippuu paikallisista olosuhteista, penkereen korkeudesta  ja 
ylikonsolidaatioasteesta. Pengerpaalutusta  tarvitaan tällöin tyypi  I lisesti  silto-
jen tulopenkereiden pohjanvahvistuksena. Kuvassa  9 on  esitetty esimerkki 
ylikonsolidoituneelle savikolle perustetun  sillan tulopenkereen pengerpaalu-
tuksesta  Englannissa. 

Silttipehmeikölle  sijoittuvan tiepenkereen pohjanvahvistustavan arviointi 
riippuu oleellisesti sllttikerrostumien geoteknisistä ominaisuuksista. Korkei

-takin penkereitä  on  mandollista rakentaa ilman pohjanvahvistuksia vaiheit
-tam  rakentamalla  ja  tarvittaessa vastapenkereitä käyttäen. Pengerpaalutuk -

sen  tyypillisiä käyttökohteita silttipehmeiköillä ovat siltojen tulopenkereiden 
pengerpaalutukset. 

ijj 	

PA 	1 LL 

____H 

SOFT ALLUrLJM  

il  
/I 	 - 

TRAMSITIQ1ÅL 
EM8ANI4E4T 

 SUPPORT PILES //'  
STRUCTURAL 

B AM '(M EN I 
SUPPORT PILES 

DetaLis  of RASP  st  Bridge U  

Kuva  9:  Esimerkki  ylikonsolidoituneelle savikolle  rakennetun  sillan  tu/openkereen 
pengerpaalutuksesta,  Skotlanti  M876 (Reidja Buchanan, 1983). PFA fill 
lentotuhkatäyttö. 

4.2.2  Turvepehmeikät  

Tavallisin tapa  tu rvepehmeiköi ile  rakennettaessa  on turvekerroksen  poisto 
 ja  korvaaminen kantavilla maalajeilla. 

Kun turvekerroksen paksuus  on  suuri  tai  turpeen  alla  on  syvä, pehmeä  sa- 
vikerrostuma ja massanvaihto  ei teknistaloudellisesti  tai ympätistösyistä  ole 
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tyydyttävä ratkaisu, joudutaan maapohja vahvistamaan pengerpaalutuksel
-la.  Rakennetyyppinä  tulee tällöin käyttää pengerlaattaa  tai  - työteknisistä 

 seikoista johtuen - laattamaista ratkaisumailia  (kuva  10).  Pengerpaalutuk
-sessa turvepehmeikön erityisongelmia  ovat alueella työskentely, paaluihin 

kohdi  stuva  negatiivinen vaippahankaus  ja paalujen  heikko sivuttaistuki 
sekä pengerlaatan painuma  jo valun  aikana. 

MUOTTIVERKKO KULMATERÄSTEN  
JA  ASENNUSTERASTEN  VARASSA 

PAALUHATUT RAUDOITUS - 

PEN  GER  LA  ATA  N  
TYONAI KA  ISEN  
PA I NU MAR IS KIN  
TAKIA.  

Kuva  10:  Periaafekuva laattamaisesta ratkaisumallista. Kesläisjoen 
pengerpaalutus  

4.2.3  Vesi-  ja  tulva-alueet  
Vesialueelle  sijoittuvan tiepenkereen pohjanvahvistustapa nippuu suuresti 
paikallisista olosuhteista,  veden  syvyydestä, pehmeiden maakerrosten pak-
suuksista  ja geoteknisistä  ominaisuuksista jne. Erilaisten pohjanvahvistus-
tapojen teknisiä toteuttamismandollisuuksia  ja  kustannuksia tulee tällöin 
verrata siltakustannusten kanssa  ja  näin määritellä optimiratkaisut maatu-
kien sijai nnille  ja tulopenkereiden pohjanvahvistustavoille. 

Pengerpaalutus  tehdään vesialueilla kuivatyönä. Tällöin paalutus tehdään 
joko väliaikaisten suojapatojen sisällä  tai  keskivedenpinnan  yläpuolelle ulot-
tuvan täytekerroksen päältä. Jälkimmäisessä tapauksessa täytekerroksen 
stabiliteetin tulee paalutuksen aikana olla riittävä ottaen huomioon paalu-
tuskoneen painon  ja tärinän  sekä paalun tunkeutumisesta johtuvan maa-
pohjan häi riintymisen. Edelleen jälkimmäisessä tapauksessa joudutaan 
kiinnittämään erityistä huomiota täytemaakerroksen painumisesta aiheutu

-vim  lisäkuormituksiin  kuten negatiiviseen vaippahankaukseen  ja vinoihin 
paalui hin kohdistuvii  n  kuormi  in.  Esimerkki vesialueelle tehdystä pengerlaa-
tasta  on  esitetty kuvassa  11. 

_______________ 
________________ I 

__________________  
________________ :L- I 

- 

I  I[SENNUSTERAKSE1  

441  
Af  HI  TSATAAN 
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Ill  
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-  
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Penge rpaalutuksen  rakentaminen tulva-alueilla tulee ajoittaa sopivasti si-
ten, että työt voidaan tehdä  kuivatyönä. Tulvavirtaaman,  samoin kuin vesi- 
alueelle rakennettaessa  veden virtaaman  vaikutus tulee ottaa huomioon 

 penger-  ja alustamateriaalia  valittaessa.  

Kuva  11:  Poikkileikkausesimerkki  vesistö alueella tehdystä  pengerlaatasta 
(Kulpinpudas,  Rovaniemi).  

4.3  Penkereen  vaikutus 

 4.3.1  Pengerkorkeus 
Penkereen minimikorkeus paaluhattuja  käytettäessä määräytyy  pengerma-
teriaalin  perusteella seuraavasti:  

Louhe, murske: 	 Minimikorkeus  1 .5  metriä. 
Sora, hiekka, karkea  moreeni: Minimikorkeus  2.0  metriä. 

Korkeus määritellään  paaluhatun yläpinnan  ja tienpinnan  välisenä  etäisyy-
tenä. 

Karkeana moreenina  pidetään hiekka-  ja soramoreenia. 

Penkereen  mini  mikorkeus pengerlaatan tyyppiratkaisuja  käytettäessä  on 
 yksi metri. Erillisen  mitoituksen  perusteella  minimikorkeutta  on  mandollista 

pienentää edellä mainitusta.  

Penkereen  käytännölliseen  minimikorkeuteen  vaikuttaa maapohjan  routimi-
nen. Pengerpaalutusrakenteet  on  vietävä  roudattomaan  syvyyteen  tai  ne 

 on  muulla tavoin suojattava  routimiselta  (luku  6).  

Penkereen maksimikorkeus  määräytyy  teknistaloudellisten  vertailujen pe-
rusteella.  Pengerlaatan tyyppiratkaisuja  käytettäessä  maksimikorkeus  on 8 

 metriä, mutta  pengerlaattaa  voidaan käyttää myös suuremmilla  pengerkor-
keuksilla  erillisen  mitoituksen  perusteella.  

4.3.2  Loiva  pengerluiska (<  1:2)  

Loivalla pengerluiskalla luiskan paaluttamaton  osa  on  pitkä  ja  se  aiheuttaa 
 maapohjaan painumia.  Maapohjan  pystysiirtymät  taas aiheuttavat  penger-

luiskaan sijoittuvi  Ile  vinopaalui  Ile  taivutusrasituksia.  Tästä syystä  loivien 
pengerluiskien  osalla  on  edullista käyttää  pystypaaluja  ja pengerlaattaa 
(kuva  5),  
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Tiepenkereen eventäminen  myöhemmin pengerpaalutusalueilla  on  tekni-
sesti oleellisesti helpompaa, mikäH alkuperäinen tiepenger  on  perustettu 
pystypaalui  Ile rakennetulle pengerlaatalle. 

4.3.3  Jyrkkä  pengerluiska  (1:1.5 - 1:2) 

Pengerpaalutus  voidaan tehdä jyrkän pengerluiskan osalla joko erillisiä 
paaluhattuja  tai pengerlaattaa  käyttäen. Sekä paaluhattujen että pengerlaa

-tan  kanssa käytetään luiskan kohdalla vinopaaluja  (kuva  12). Vinopaalujen 
 kaltevuuden mitoitus  on  esitetty luvussa  6. Pengertaatan  kanssa voidaan 

käyttää myös pystypaaluja, mutta tällöin laatta vaatii ylimääräistä raudoitus
-ta.  

Kuva  12:  Esimerkki korkean  penkereen  perustamisesta  pen  gerlaatalla 
(Vehkamäen si/ta,  Piikkiö).  

Erittäin pehmeillä savikoilla (luku  6.1 .1),  kun kuivakuorikerros  on  ohut, tulee 
jyrkkien pengerluiskien kohdalla käyttää pengerlaattaa  ja  mieluummin pysty-
paaluja. Pengerlaatan käyttö  on  perusteltua, koska pehmeiden savikerrostu

-mien paaluihin  kohdistuva sivuvastus  on  pieni  ja mitoitus-  tai rakentamis
-aikaiset epätarkkuudet  ja  virheet paalujen kaltevuudessa aiheuttavat hattu-

paalutuksen vinopaaluihin sivukuormia, jotka kumuloituvat ajan mukana  ja 
 saattavat myöhemmin aiheuttaa paalutuksen osittaisen  tai  täydellisen epä-

onnistumisen. Pengerlaatan uloimmille paaluille kohdistuva taivutusrasitus 
 on pystypaaluilla  pienempi kuin vinopaaluilla. 

Edellä esitettyjä ohjeita sovelletaan myös siltojen maatukien pengerpaalu-
tettavien keilojen  ja tulopenkereiden  osalla.  

4.3.4  Materiaali-  ja  rakennustapavaatimukset 
Hattupaalutuksen  yhteydessä pengerinaterlaalina käytetään holvaantuvia 
materiaaleja, kuten louhetta, mursketta, soraa, hiekkaa  tai  sora-  tai  hiekka-
moreenia. Minimipengerkorkeudet eri materlaaleille  on  esitetty luvussa 

 4.3.1.  Korkeissa penkereissä  on  mandollista käyttää erillisen suunnitelman 
perusteella myös muita pengertäytteeksi sopivia materiaaleja. 

Paaluhattujen  päälle levitetään pistekuormien välttämiseksi vähintään  0.3 m 
paksuinen suojakerros karkeata, kitkamaata  maa-ainesta, jonka maksimi-
raekoko  on  enintään  1 50 mm  (kuva  13). Jos paaluhattu on  tehty paikalla  va-
lettuna, suojakerroksen  tiivistäminen  ja sen  päälle tulevan materiaalin levitys 
sallitaan TYLT:n mukaan betonin saavutettua täyden suunnittelulujuuden.  
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PUUPAALUT 	 BETONIPAALUT 	I 	PENOERLAATTA 

PENOERTÄYTE 	PENGERTÄYTE 	PENGERTAYTE 

MOREENIA  TMS. 	KTKAMAATA.  Tu  - 	TIIVISTETTYÄ 
VETTÄ  PIDATTA- 	VISTETÄÄN TARY- 	KJTKAMAATA.  
VAA MAALAJIA. 	LEVY LLA 

Kuva  13:  Alustan, hattujen  välin ja  suojakerrokseri  materiaali-  ja 
 rakennustapavaatimuksia  käytettäessä hattupaalutusta puupaaluin  ja 

 betonipaaluin  sekä käytettäessä  pen  gerlaattaa. 

Puupaaluja  käytettäessä paalujen välit täytetään lahoamisvaaran vuoksi 
vettä pidättävällä maalajilla, esim. hienorakeisella moreenilla. Moreenin 
routivuus tulee ottaa huomioon routamitoituksessa (luku  6.1.5). 

Teräsbetonipaaluja  käytettäessä paaluhattujen välit täytetään karkearakei-
sella kitkamaalla. Paalujen väliset täytteet tiivistetään tärylevyllä. 

Penger  rakennetaan paalutetulle alueelle kerroksittain. Pengerrystä ei mis-
sään tyävaiheessa saa päättää tien pituussuuntaiseen jyrkkään luiskaan. 

Paaluhattujen  valaminen talvityönä  vaatii alustan sulana pitoa  ja talvibeto-
nointia  koskevien ohjeiden noudattamista. Valun jälkeen maan jäätyminen 
estetään, kunnes hattujen päälle pengerretty maakerros antaa riittävän rou-
tasuojan. 

Pengerlaatan  alustan tulee olla ennen laatan valua laatan painon kantava, 
tasainen,  sula ja  betonia läpäisemätön. 

Pengerlaatan  tyyppi ratkaisuja käytettäessä pengertäytteenä käytetään kar-
keaa kitkamaata. Erillisen suunnitelman mukaisesti voidaan käyttää myös 
muita pengertäytteeksi hyväksyttyjä materiaaleja. Suojakerroksen vähim-
mäispaksuus laattojen päällä  on 0.2  metriä. 
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4.3.5  Paalutusaluelden vierustäytöt  

Välittömästi  paalutuksen  viereen ei yleensä tehdä  vierustäyttöjä -  vähäisiä 
maaston  muotoiluja  lukuunottamatta  - täyttöjen paaluille  aiheuttamien taivu

-tusrasitusten  takia.  

Vierustäyttöjen  etäisyys  paalutuksesta, täyttöjen korkeustaso  ja  muoto 
suunnitellaan  enkseen geoteknisten  tosiasioiden pohjalta  ja  lisäksi siten, et-
tei  paaluille  aiheudu  taivutusrasituksia. 

Vierustäyttöje  n  kannalta  opti  maali ne  n  ratkaisu saavutetaan käyttämällä 
 paalutuksessa pengeriaattaa  ja  lui skaosien pystypaalutusta.  

4.4  Pohjasuhteiden  vaikutus  

4.4.1  Pehmeikän  syvyys,  paalupituus 
Penge rpaalutuksen opti maaliseen teknistaloudellisee  n  käyttäalueeseen 

 vaikuttaa  penkereen  korkeus  ja  pehmeikän  syvyys luvussa  4.2.1  esitettyjen 
 penaatteiden  mukaisesti.  

Syvillä pehmeiköillä paalumäärän kustannusvaikutus  nousee merkittäväksi. 
 Paalumäärän minimoimiseksi  pyritään tällöin  paalujen  kapasiteetti käyttä-

mään mandollisimman tarkoin hyväksi.  Usäki  on  usein edullista käyttää 
suurempaa  teräsbetonipaalua  300 x 300 mm  .  Tätä  paalukokoa  käyttäen 

 paalujen  täysi kapasiteetti voidaan käyttää hyväksi  pengerlaatan  avulla, 
kun  perigerkorkeus  on  pienempi kuin  6. ..7  metriä.  

Syvillä pehmeiköillä paalupituuden  pienentäminen saattaa vähentää kus-
tannuksia  vain  enkoistapauksissa  (luku  4.4.5  Kitkapaalujen  käyttö).  

4.4.2  Paalujen tavoitetaso, jatkamistarve 

TukJ-  ja  kitkapaalut  lyödään  tavoitteelliseen  tiukkuuteen,  vain  koheesiopaa-
luille  määrätään  paalujen alapäiden tavoitetaso  tai  tavoitesyvyys. 

Paalujen  arvioitu  tunkeutumistaso  selvitetään etukäteen lähinnä  heijarikai-
rausten  avulla. Pohjan ollessa  pienipiirteinen  tai  thviiden  ja  läyhien  kerros-
ten  vuorotellessa  tulee suunnitelmissa  paalutuksen  aloitus esittää  suontet

-tavaksi vähintään  koepaalutusluonteisesti  arvioidun  paalupituuden  tarkis-
tusta varten. 

Puu  paalut  jatketaan liitteessä esitettyä  holkki  jatkosta käyttäen.  Puupaalujen 
 jatkaminen  on  yleensä tarpeellista, kun arvioitu  paalupituus  on  suurempi 

kuin  12...14  metriä.  

Teräsbetonipaalujen jatkoksina  käytetään  tielaitoksen hyväksymiä  jäykkä
-jatkostyyppejä.  Jatkaminen  on  yleensä tarpeellista, kun arvioitu  paalupituus 

 ylittää  14...16  metriä.  SBK:n  normaali-  ja  siltapaalujen enimmäispituus  on 
16  metriä.  

Ns.  sukeltaneiden teräsbetonipaalujen  jatkaminen  yläpäästään  on  mandol-
lista  (Sillanrakentamisen  yleinen  työselitys.  Maa-  ja  pohjarakenteet - SYT2), 

 jos  sukellus  on  pienempi kuin  1 .5  metriä.  Jos  paalun  yläpää  on  tätä syvem-
mällä, joudutaan  paalu  korvaamaan uudella  paalulla. 
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4.4.3  Selväpiirteinen  kova  pohja  tai  kallio  

Paalut  lyödään tukipaaluina toimiviksi. Selväpiirteinen  kova  pohja  tai  kallio 
ei aseta erityisvaatimuksia pengerpaalutuksen rakennetyyppien valinnalle.  

Jos  kallio rajoittuu yläosastaan pehmeisiin koheesiomaakerroksiin  tai  oy -
hään  tai ohueen kitkamaa- tai moreenikerrostumaan, paalu  varustetaan 
geoteknisen suunnittelijan harkinnan mukaan kalliokärjellä.  

4.4.4  Viettävä  tai  lohkareinen  pohja  
Paalut  lyödään tavallisesti tukipaaluina toimiviksi. Normaalisti ei aseteta  en-
tyisvaatimuksia pengerpaalutukser't rakennetyyppien valinnalle.  Pohjan ol-
lessa lohkareinen teräsbetonipaalut varustetaan tavallisesti - kuitenkin geo-
teknisen suunnittelijan harkinnan mukaan - kalliokärjiltä,  ja  joissakin tapauk-
sissa saattaa olla edullista käyttää järeämpää betonipaalukokoa.  

Jos  viettävä kallio rajoittuu yläosastaan pehmeään savikerrostumaan,  paa-
un  kärjen liukumisriski kasvaa nopeasti viettokulman suuretessa, vaikka 
paalu olisi  kl  n  varustettu kalliokärjellä. Erityisen vaikeissa pohjasuhteissa 
paalutus joudutaan suorittamaan enkoispaaluja käyttäen. Erikoisratkaisuja 
käytettäessä  on  aiheellista siirtää pengerkuorma paaluille pengerlaatan 
avulla  (kuva  14). 

Kuva  14:  Esimethki  jyrkästi viettävästä kalliosta (Halki/ahti, Paimio)  

4.4.5  Kitkapaalujen  käyttö  
Kitkapaalujen  käyttö tulee yleensä kysymykseen silloin, kun kallion  tai  tiivis-
rakenteisen pohjakerroksen päällä oleva kitkamaakerros  on  erityisen paksu 

 (kuva  6). 
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Paalujen  kantavuus määritetään luvussa  5.3.3 esitetyiliä  tavoilla. Määritys 
suoritetaan tavallisesti eri syvyyksissä, jolloin tulosten perusteella  on  mah-
dollista etsiä teknistaloudelli nen optimiratkaisu. 

Kitkapaalujen  käyttö ei aseta erityisvaatimuksia pengerpaalutuksen raken-
netyyppien valinnalle.  

4.4.6  Koheesiopaalujen  käyttö 

Koheesiopaalujen  käyttö pengerpaalutuksessa tulee kysymykseen ainoas-
taan silloin, kun koheesiomaakerros  on  erityisen paksu. Koheesiopaaluilla 
perustettu penger tavallisesti painuu, jolloin paalutuksen käyttökelpoisuus 
määräytyy rakenteelle sallituista painumista  ja painumaeroista: 

Koheesiopaalutus  suunnitellaan yleensä hattupaalutuksena. 

Koheesiopaaluja voidaan käyttää myös siirtymäpaalutuksena. 

Koheesiopaalujen geotekninen  kantavuus määntetään varmimmin staatti-
sella koekuormituksella. 

Koheesiopaaluina  käytetään tavallisesti täyspuhtaaksi kuorittuja puupaaluja.  

4.4.7  Erikoispaalujen  käyttö 

Erikoispaaluja  käytetään  vain  erityisen vaikeissa pohjasuhteissa, jolloin nor-
maalien rakenneratkaisujen käyttö ei onnistu (luku  4.4.4). Erikoispaaluja 

 käytetään yhdessä pengerlaatan kanssa.  

4.4.8  Kalliokärkien  tarve 

Teräsbetoni paalujen kailiokärkiä tarvitaan,  jos paalu  tukeutuu kai liopi ntaan 
 tai lohkareiseen pohjakerrokseen  ja liukumisvaara  on  olemassa. Geotekni-

nen suunnittelija harkitsee kärkien tarpeellisuuden  ja  esittää kalliokärjillä va-
rustettujen paalujen sijainnin suunniteimapiirustuksissa.  

4.5  Ympäristön vaikutus  

4.5.1  Maan siirtyminen, huokospaineen kasvu  ja  häiriintyminen 

Paalujen  lyönti maahan aiheuttaa koheesiomaissa maanpinnan nousua  ja 
maakerrosten sivusiirtymiä, löyhissä  siitti-  ja hiekkamaissa  maanpinnan las-
kua  ja painumia paalutuksen  vieressä. Vaikutusalue siirtymävaikutusten 
alustavia tarkasteluja varten ulottuu enintään paalun pituuden verran paalu-
tuksen sivulle  (kuva  1 5). Vaikutusaiueella  sijaitsevia rakenteita pyritään suo-
jelemaan etupäässä luvussa  7  esitettyjä työteknisiä keinoja käyttäen. Erit-
täin vaativissa kohteissa tulee harkita erikoispaalujen, lähinnä pieniläpimit-
taisten teräspaalujen  tai  avointen teräsputkipaalujen käyttöä, koska näiden 
aiheuttama maan syrjäytyminen  on  pienempää kuin betonipaaluilla. 

Paalutuksen pehmeillä savikoilla  aiheuttama maanpinnan nousu  ja  tätä seu-
raava konsolidoitumisesta johtuva paalutusalueen maanpinnan hidas lasku 
puoltaa  ko.  olosuhteissa pengerlaatan käyttöä, ellei ole aikaa odottaa muu-
tamaa kuukautta maanpinnan palautumista. 

Paalun tunkeutuminen aiheuttaa paalun välittömässä läheisyydessä maan 
häiriintymistä  ja  muutaman metrin etäisyyteen paalusta huokospaineen kas-
vua. Nämä vaikutukset aiheuttavat savi-  ja silttimaissa rinnealueilla  rinteiden 
vakavuuden pienenemistä  ja sortumariskin  kasvua.  Ko.  vaikutuksia torju-
taan tavallisimmin luvussa  7  esitettyjä työteknisiä keinoja käyttäen, vaativis

-sa  kohteissa voidaan myös harkita erikoispaaluja. 
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Kuva  15:  Esimerkki  paalutuksen  aiheuttamasta ympäristön  painumasta  löyhässä 
hiekassa (Espoon keskus).  Löyhähköt,  paksut  hiekkakerrokset  sijaitsevat 

 10 m  paksun  savikerrostuman  alla, paalupituus  20 - 30 m. 

4.5.2  Tärinä 

Paalutuksen  aiheuttaman tärinän vaikutus rakenteisiin riippuu  mm.  käyte-
tystä kalustosta, täytteen  ja  roudan läpäisytavasta, maan laadusta  ja ko.  ra-
kennuksen perustamistavasta  ja  kunnosta. Tavanomaista lyöntipaalutus-
tekniikkaa käytettäessä tärinä saattaa aiheuttaa riskiä rakenteille  jo oheisiva 
paalutusetäisyyksillä (LPO -87):  

- 	hyväkuntoiset rakennukset, etäisyys  20  metriä 

- 	tillirakennukset,  halkeilleet rakennukset, etäisyys  40 m  

- 	vanhat historialliset rakennukset, etäisyys  70... 1 00 m.  

Tärinälle aittlit  laitteet edellyttävät aina tapauskohtaisia selvityksiä paalutuk
-sen valinnalle, työtavalle ja tärinäsuojaukselle.  

Tavanomaisissa tapauksissa tännähaittoja voidaan pienentää luvussa  7  
esitettyjä työteknisiä keinoja käyttäen. Vaativissa kohteissa joudutaan tur -
vautumaan tapauskohtai  sten  selvitysten perusteella esim. erikoispaalujen 
käyttöön.  

4.5.3  Melu 
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Paalutuksesta aiheutuvaa  melua voidaan pienentää asennettavia melusuo-
jaimia käyttäen tehokkaasti. 
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46  Yhteenveto rakennetyyppien valintaan vaikuttavista 
seikoista  

4.6.1 Paalutyypin  ja paalukoon  valinta 

Päätieverkolla  käytetään yleensä teräsbetonipaaluja. Alemmalla tieverkolla, 
entyisesti paikallisteillä  ja  kevyen liikenteen väylillä, voidaan käyttää puu-
paaluja. 

Siltojen tulopenkereet  ja  keilat vahvistetaan yleensä teräsbetonipaaluja 
käyttäen. 

Pengerlaattojen  yhteydessä käytetään teräsbetonipaaluja,  koko  yleensä vä-
hintään  300 x 300 mm2 ,  tai enkoispaaluja.  Optimaalinen paalukoko mää-
räytyy kuitenkin teknistaloudellisten vertailulaskelmien perusteella.  

4.6.2 Paaluhatut  vai pengerlaatta 

Valinta paaluhattujen  ja pengerlaatan  välillä tulee tehdä paikalliset olosuh-
teet  ja riskitekijät  huomioon ottaen teknistaloudellisten vertailujen perusteel-
la. Tyypillisiä pengerlaatan valintaa puoltavia kohteita ovat: 

- 	siltojen tulopenkereet  ja  keilat 

- 	syvät pehmeiköt 

- 	matalat penkereet 

- 	pehmeä maaperä, ohut kuivakuori 

- 	vaikeat pohjaolosuhteet 

- 	loivat luiskat, vierustäytöt 

- 	varautuminen myöhempään tien leventämiseen. 

Tyypillisiä paaluhattukohteita ovat: 

- 	korkeat penkereet 

- 	kohtuullinen kuivakuori (luku  6.1.1) 

- 	jyrkät luiskat, ei vierustäyttäjä 

- 	puupaalutuskohteet.  

4.6.3  Paikalla valetut  vai  elementtihatut  
Molempia voidaan käyttää suunnitellusti, valinta tehdään kustannusvertailu-
jen perusteella.  

4.6.4 Laattatyypin  valinta 

Tavallisimmin käytettyjä laattatyyppejä ovat tasapaksu laatta, sienilaatta  ja 
palkkilaatta. Laattatyypin  valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat laatan massoi

-hin  liittyvien kustannusten lisäksi laatan muoto, alustatyön vaikeus, laatan 
muotitustarve, raudoitustyän vaikeus sekä mandollinen varautuminen  paa-
lujen epätasaisiin painumiln. 
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5  PAALUKUORMAT  JA  KANTA  VUUDET  

5.1  Paalukuormat 

 5.1.1  Pystykuormat 
Pengerpaalutuksessa pystykuormat  ovat seuraavat: 

- 	pengerkuorma 

- 	liikennekuorma  

negatiivinen vaippahankaus.  

Koko  penger-  ja liikennekuorman  oletetaan siirtyvän paaluille. Paalun pai-
noa ei tarvitse ottaa huomioon. Hattupaalutuksessa hatun paino voidaan 
laskea pengertäytteen mukaisena. Pengerlaatoissa laatan paino lasketaan 
betonirakenteena. 

Pengerkuorma  p  lasketaan penkereen muotoisena jakautuneena pysty-
kuormana penkereen keskimääräisen tilavuuspainon '  ja pengerkorkeuden 

 H  avulla. Pengerkorkeus  H  määritetään  hattujen  tai  pengerlaatan yläpin-
nasta penkereen yläpintaan. 

	

p=yH 	 (1)  

Penkereen keskimääräisenä  ti  lavuuspainona  voidaan mitoitusta varten 
käyttää julkaisussa "Pohjarakennusohjeet sillansuun nittelussa. Tielaitos 

 1991"  sivuilla  9  ja  46  esitettyjä arvoja.  

Kuva  16:  Liikennekuorma pengerpaalutuksessa 
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Liikennekuorma  otetaan hattupaalutuksessa huomioon hattujen yläpinnan 
tasossa vaikuttavana tasan jakautuneena pystykuormana kuvan  16  mukai-
sesti. Liikennekuorma  on  laskettu kuormakaavion LkI mukaisesti vähim-
mäisarvoa  10 kPa  käyttäen. 

Pengerlaattaan  kohdistuva lilkennekuorma otetaan myös huomioon ohei-
sen kuvan  16  mukaisesti. Kuorman otaksutaan jakautuvan laatan yläpin-
taan tasaisena pystykuormana tieluiskien yläreunasta kaltevuudessa  2:1 
vedettyjen suonen  sisään jäävällä alueella. Pengerlaattojen tyyppiratkal-
suissa ei ole käytetty pienempää kuormaa kuin  10 kN/m 2 . 

Liikennekuorma  voidaan ottaa tarvittaessa huomioon myös muita, hyväksi 
havaittuja kuorman jakautumismenetelmiä käyttäen lähtien liikkeelle julkai-
sussa Rakenteiden kuormitusohjeet',  RI L 144,  esitetyistä kuormakaaviois

-ta.  

Negatiivinen vaippahankaus syntyy, kun maa paalun ympärillä painuu 
enemmän kuin paalu. Painuma saattaa aiheutua täytemaan painosta, poh-
javeden alenemisesta  tai  itse paalutustyän vaikutuksesta. Negatiivisen 
vaippahankauksen otaksutaan mobilisoituvan paalujen vaippapinnalle sy-
vyyteen, missä paaluja ympäröivän maakerroksen painuma  on 5 mm  suu-
rempi kuin paalun painuma. Negatilvisen vaippahankauksen suuruus  mää-
ritetään lyöntipaalutusohjeissa (LPO-87)  kohdassa  3.49  esitettyjen ohjeiden 
mukaisesti.  

5.1.2 Sivukuormat 

Pengerpaalu  saa taivutus-  ja leikkausrasituksia, jos  sitä kuormittaa paalu-
hattuun  tai pengerlaattaan  kohdistuva vaakasuora kuorma  tai paaluun  koh-
distuva toispuoleinen maanpaine. 

Pengerpaalutus  saa sivukuormia  mm.  seuraavista syistä  (kuva  17): 

a) Pengerkuormasta  aiheutuu pengerluiskien kohdalla vaakasuora kuor-
makomponenth paaluhattuihin  ja pengerlaattaan.  

b) Rinnealueilla paaluihin  kohdistuu toispuoleista maanpainetta sitä 
enemmän, mitä huonompi  on nnteen  vakavuus.  

c) Paalutusalueen vierustäytät  aiheuttavat painuessaan toispuoleista 
maanpainetta erityisesti täyttäjen  alla  oleviin vinopaaluihin.  

d) Paalutusalueen vieruskaivuista  aiheutuu paalui  hin toispuoleista 
 maan painetta.  

e) Peruskaivannon luiskien  heikon vakavuuden aiheuttama maan siirty-
mi nen aiheuttaa paalui  hin toispuoleista maanpal netta.  

f) Paalutusalustan painuminen  aiheuttaa toispuoleista maanpainetta  vi-
nopaaluihin.  Alustan painuminen saattaa johtua perustamistason ala- 
puoleisen täytemaan painosta, pohjaveden alenemisesta  tai  itse  paa-
lutustyön  vaikutuksesta (luku  7).  

Lisäksi paalutustyön aikana saattavat paalut saada sivukuormia raskaiden 
työmaakoneiden, työnaikaisten täyttöjen  tai kaivujen  jne. vaikutuksesta. 
Paalujen lyönti  jo  sinänsä aiheuttaa maan syrjäytymisen takia sivukuormia 

 jo lyötyihin paaluihin.  Tämä vaikutus katsotaan kuitenkin tavallisesti merki-
tyksettömäksi. 
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Kuva  17:  Pengerpaalutuksen sivukuormien  syitä.  a)  Maanpaine pengerluiskassa. 
 b)  Toispuoleinen maanpaine rinnealueilla.  C)  Vierustäyttöjen painuminen. 
 d)  Vanhan täytön  tai  alustatäytön painuminen.  e)  Pohjaveden  pinnan 

 lasku.  f)  Kaivanto.  

a) 	Pengerkuormasta  aiheutuva vaakasuora kuormakomponenth 

Pengerlaatan yläpintaan  kohdistuva vaakakuorma  on  laskettu tyyppi- 
ratkaisuja laadittaessa Iepopai  nee n avu Ha: 

Fk=KOYH2/2 	 (2) 

K0 =1-sin4) 	 (3) 

FH  on vaakakuorma 
H 	penkereen  korkeus laatan pinnasta 

penkereen keskim. tilavuuspaino 
 4) 	penkereen keskim. kitkakulma  

Tyyppi ratkaisuissa penkereen kitkaku  I ma on 38  astetta. Kuo rmaja-
kautumaa  on havainnollistettu  kuvassa  18. 
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KL 

Kuva  18:  Pengerkuormasta  aiheutuva vaakasuora  kuormajakautuma perigerlaatan 
tyyppiratkaisuissa. 

Vaakakuorma  vaikuttaa laatan suuntaisena vetävänä normaalivoima-
na  (kuva  18),  joka otetaan mitoituksessa huomioon joko ylimääräi-
sen raudoituksen avulla  tai pengerluiskan  kohdalle sijoitettujen  vino-
paalujen  avulla. Vinopaalujen kaltevuus saadaan paaluun kohdistu-
van kuorman pysty-  ja vaakakomponenttien  suhteessa (luku  6).  

Ruotsin tielaitoksen tapa laskea pengerkuormasta paaluihin kohdistu-
va vaakasuora kuormakomponentti pengerluiskan kohdalla perustuu 
aktiivi-  ja passiivipaineen  laskentaan luiskassa  (kuva  19).  Menetelmä 

 on  esitetty Ruotsin tielaitoksen ohjeessa "Bankpålning",  ja  sitä  on 
 käytetty hattupaalutusta suunniteltaessa. 

ik  

Kuva  19:  Periaatekuva  Ruotsin  tielaitoksen  laskentatavasta.  W on  /uiskaelementin 
 paino,  A  aktiivinen  maanpaine,  K  vastavoima  paalujen  ulkopuolisessa 

 luiskassa, Pja  H  vinopaalujen kuormakomponentit. 
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Kolmas  tapa vaakasuoran kuormakomponentin laskemiseksi sekä 
pengerlaattaa että hattupaalutusta varten perustuu nykyalkaisten 
geotekni  sten elementtimenetelmään perustuvien laskentaohjelmien 

 käyttöön. Tuloksena saadaan tällöin paitsi vaakakuorman suuruus 
myös  sen  jakautuminen perustamistasossa.  

b).  ..  f)  Toispuoleisen maanpaineen  vaikutus 
Maasta paaluun kohdistuvaa sivukuormaa voidaan arvioida murtoti-
laan perustuvilla vakavuus-  ja maanpainetarkasteluilla,  joilla saadaan 
kuorman maksimiarvot. Paalun sivukuorma  on  suunmmillaan  silloin, 
kun paalu leikkautuu maan läpi. Yksittäisen paalun läpileikkautumis-
kuorma  Pm  pehmeässä savessa voidaan laskea seuraavasti: 

P m =(6 9)S u d 	 (4) 

on  maan suljettu leikkauslujuus  
d 	paalun halkaisija  tai  sivun pituus 

Sivukuorman  suuruutta ennen paalun leikkautumista maan läpi voi-
daan arvioida kimmoteoriaan pen.istuvilla alustaluku-  ja moduulime-
netelmiUä. Lähtötietoina  tarvitaan tällöin maan suhteellinen siirtymä 
paaluun nähden  ja  maan vaakasuora alustaluku  tai  kimmomoduuli. 
Sivukuorma  ei voi missään tilanteessa ylittää murtotilatarkastelulla 
saatua arvoa. Menetelmää  on  käsitelty tarkemmin lyöntipaalutusoh-
jeissa (LPO -87)  kohdassa  3.48.  

Sivukuorman määrityksen  jälkeen paalu mitoitetaan taivutukselle  ja 
leikkausvoimalle ko. paalumateriaalia  koskevien ohjeiden mukaisesti. 
Paalun sallittu käyryys  on  otettava mitoituksessa huomioon. 

Toispuoleisen maanpaineen  aiheuttama sivukuorma  ja  maan  ja  paa-
lun välinen yhteistoiminta voidaan määrittää myös numeerisiin mene-
telmiin perustuvilla tietokoneohjelmilla. 

Paaluun  vaikuttava kokonaiskuorma lasketaan pysty-  ja sivukuormien  re
-sultanttina.  

5.2  Paalutusluokka  

5.2.1  Paälutusluokan  määrittäminen  
Paalutustyöt  jaetaan paalutusluokkiin  I,  Ilja  Ill.  Paalutustyön  luokkaa mään-
tettäessä tulee ottaa huomioon rakennuskohteen luonne, pohjatutkimusten 
seikkaperäisyys, paalujen laatu  ja paalutuskaluston  sekä paalutustäiden 
suontuksen  ja tarkastustoimenpiteiden  laatu. Paalutusluokan määntykses

-sä  noudatetaan lyöntipaalutusohjeissa (LPO -87)  kohdassa  3.3  esitettyjä 
vaatimuksia seuraavin täsmennyksin: 

Puupaalutus  luetaan paalutusluokkaan  Ill.  
Hattupaalutus teräsbetonipaaluin  luetaan paalutusluokkiin  Il  tai Ill. 

 Elementtihattuja  käytettäessä noudatetaan luvussa  5.3  esitettyjä lisä- 
vaatimuksia paalun katkaisutavalle sekä paalun  ja  hatun  välisen kon-
taktin varmistukselle.  
Yhtenäinen pengerlaatta teräsbetonipaalui  n  luetaan paalutusluokkiin 
lB  tai II.  Paalutusluokkaa lB  voidaan käyttää seuraavilla edellytyksillä: 
• 	Kohteessa  on  tehty perusteellinen pohjatutkimus. 
• 	Paalut  lyödään tukipaaluiksi. 
• 	Paalujen lyöntityö  muodostuu kohtuulliseksi: Maakerrokset 
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ovat helposti läpäistäviä  ja paaluja  ei lyödä paksun penger-  tai 
massanvai htotäytteen  läpi.  
Kova  pohja ei ole jyrkästi viettävä eikä kallio ole suoraan peh-
meiden maakerrosten alapuolella. 
Paalutus  tehdään ilman apupaalun käyttöä. 
Tarkastus-  ja valvontatoimenpiteet  ovat LPO -87:n  taulukon 

 3.412  mukaisia (taulukko  1).  Taulukossa esitettyä koekuormi
-tusten  alarajaa käytetään, kun paalut tukeutuvat selväpiirtei
-seen kantavaan pohjakerrokseen.  

Taulukko  1: Suositelta via paalutustyön  tarkastus-ja  valvontatoimenpiteitä 
paalutusluokassa lB (LPO -87). 

Paalu-  

tus- 
luokka 

Sallittu 

geotekninen 
kantavuus 

Tarkastusto4menpiteet 9autusryon 
yhteydessä 

Koepaalutuksia 
ennen tyän  

aloitusta  t  
tyon  alkaessa Paalutuspcy- 

:äkirjal Koekuormituksia 
Joustornittaus  

Hyvissä olosuh- Hyvissa olosuhtetssa  0-5  
Betonipaalut: teissa: 

* 	
paalujen lukumäaras 

yleensà täydelli-  tä. 
9  MN/m nen poykirja. Vsikeissa  olosuhteissa: Koepaaluja  yleensä 

Vaikeissa olo-  5 —lO % paalujen  luku- vhlntaän  5  kpl.  

suhteissa aina määrästä.  
(B  Teräspaalut taydellinen poy- Tarkistettavat paalut  vall- 

takirja.  tai  joustomittausten  tu- Koepaalutuksen yh- 

100  MN/rn2  Joustomittaus  osten 	a  loppulyöntivaati- teydessä  aina  dy- 
loppu(yäntien  musten toteutumistavan naaminen  tai  staatti- 

(Keskeinen teräs yhteydessä joka pen.jsteeila. Tarkistusten nen kookuormitus 

jãnnitys nelännessä  paa- rnääräã  tulee (isä. elleivät paalutuskoneefl  
0,50 o.,  ussa  ensimmäiset tulokset täytà Jyäntivoirnafl  ja paa-- 

( 	lfryhrnä).  vaatimuksia.  Jun  Ioppulyäntioh- 
jeerl tarkistanisek- 

si. 

*  Jos paalutustyö (18)  aloitetaan ilman  koepaalutusta,  tulee työn aikana  koekuoimitettavien 
paalujen lukumäárää  vastaavasti lisätä.  

Pienien, LPO-87:n  mukaisesti tehtävien teräspaalujen osalta paalutusluok-
ka harkitaan tapauskohtaisesti.  

5.3  Paalun kantavuus  

5.3.1  Paalun kantavuuden määrittäminen 
Paalun kantavuus määritetään siten, että paalu kestää lyöntirasitusten jäl-
keen riittävällä varmuudella eri kuormitustapauksissa sille tulevat kuormat 
painumien  ja sivusiirtymien  pysyessä rakenteen sietämissä rajoissa. Paa-
lun kantavuus määräytyy joko rakenteellisen  tai geoteknisen  kantavuuden 
perusteella, jolloin pienempi kantavuusarvo  on  määräävä. 

Paalun kantavuuden määrityksessä noudatetaan lyöntipaalutusohjeissa 
(LPO-87)  kohdassa  3.41  esitettyjä yleisohjeita. Paalutusluokassa lB nouda-
tetaan lyöntipaalutusohjeiden taulukossa  3.412  esitettyjä suosituksia paalu-
tustyön tarkastus-  ja valvontatoimenpiteiksi. 
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5.3.2  Tukipaalun geotekninen  kantavuus  
Puupaaluille  voidaan paalutusluokassa  Il  I  sallia keskeisenä puristusjänni-
tyksenä pienimmässä poikkileikkauksessa enintään  7 MPa.  Paalun kanta-
vuutta määritettäessä  on  kuitenkin otettava huomioon luvussa  5.3.4 "Geo

-tekniseen kantavuuteen vaikuttavat tekijät"  ja  luvussa  5.3.5  'Paalun raken-
teellinen kantavuus" esitetyt näkökohdat. 

Teräsbetonipaaluja  käytettäessä tukipaalun geotekninen kantavuus mää-
räytyy seuraavasti:  

a) Yhtenäinen pengerlaatta 

Paalutusluokassa  Il  enintään  7 MPa. 

Paalutusluokassa lB  enintään  9 MPa. 

b) Paaluhatut 

Paalutusluokassa  Ill  enintään  7 MPa. 

Paalutusluokassa  Il  enintään  9 MPa. 

Elementtihattujen  käyttää ,koskevat ehdot  on  esitetty luvussa 
 2.1.5. 

Teräsbetonipaalun  kantavuutta määritettäessä  on  lisäksi otettava huo-
mioon: 

paalutuksen tarkastustoimenpiteet  luokassa  IB, LPO-87  kohta  3.412 

geotekniseen  kantavuuteen vaikuttavat tekijät, luku  5.3.4  

paalun rakenteellinen kantavuus, luku  5.3.5.  

Pienten lyätävien teräspaalujen sallittu geotekninen kantavuus määntetään 
lyäntipaalutusohjeiden (LPO -87)  kohdan  3.423  mukaisesti  ja  suurten teräs-
putkipaalujen kantavuus teräsputkipaaluohjeen  (1993)  kohdan  4  mukaan.  

5.3.3  Kitka-  ja  koheesiopaalun geotekninen  kantavuus  
Kitkapaalun geotekni nen  kantavuus määritetään tapauskohtaisesti paikalli-
set olosuhteet huomioon ottaen Iyäntipaalutusohjeen LPO -87  kohtaa  3.43 

 soveltaen. Suunnitteluvaiheessa paalun sallittu geotekninen kantavuus ar-
vioidaan kai rausvastuksen  ja staattisten kantavuuskaavojen  avulla. Samal-
la laaditaan alustavat lyöntiohjeet. Geotekninen kantavuus sekä lyöntioh-
jeet tarkistetaan pääsääntöisesti rakennustyön alussa koepaalutuksin  ja dy-
naamisin koekuormituksin. 

Kitkapaalun geoteknistä  kantavuutta arvioitaessa tulee varmuuskertoimen 
olla yleensä vähintään kolme, kun arviointi suoritetaan kairausvastuksen  ja 
staattisten kantavuuskaavojen  avulla. Tapauskohtaista kalibrointia käytet-
täessä (LPO-87,  kohta  3.4.3) varmuuskertoimen  tulee olla suurempi kuin 

 2.2  ja  dynaamisessa koekuormituksessa vähintään  2.0. 

Koheesiopaalun geotekninen  kantavuus  ja painuma  arvioidaan lyäntipaalu-
tusohjeen LPO-87  kohdan  3.44  ohjeita  ja geoteknisiä  laskelmia käyttäen. 
Varmuuskertoi  men  murtumista vastaan tulee olla vähintään  2.5. 
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5.3.4  Geotekniseen  kantavuuteen vaikuttavat tekijät 

 5.3.4.1  Pohjasuhteiden  vaikutus  

Paalut  saattavat vaikeissa pohjasuhteissa, jolloin kallionpinta  on  voi-
makkaasti viettävä  tai  maa  on  hyvin kivistä  ja lohkareista,  lukua, tai-
pua  tai  murtua.  Jos paaluja  ei voida lyännin jälkeen luotettavasti tar-
kastaa esim. taricastusputkien  tai dynaamisten koekuorrnitusten 

 avulla,  on  paalun sallittua geoteknista kantavuutta pienennettävä. 
Pienennyksen suuruus  ja  sitä vastaava paalumäärän lisäys arvioi-
daan tapauskohtaisesti paikallisten olosuhteiden mukaan. Vaikeissa 
olosuhteissa  on  suositeltavaa pienentää paalun geoteknistä kanta-
vuutta vähintään  25 %.  

Vaikeissa pohjasuhteissa tulee ensisijaisesti käyttää pengerlaattoja.  

5.3.4.2  Lyhyet  paalut  

Lyhyiden,  alle  5  metriä pitkien paalujen geoteknistä kantavuutta tulee 
pienentää LPO-87:n  kohdan  3.464  mukaisesti,  jos paalujen nkkoutu-
mista  tai  kallistumista ei voida luotettavasti estää (taulukko  2).  

Taulukko  2:  Lyhyiden paalujen suurin sallittu geotekniner? kantavuus 

Paalupituus 	Sallittu geotekninen kantavuus  

	

^ 3m 	 ^ O.6xP  

	

4m 	 ^ O.8xP 

	

^ Sm 	 ^ 1.OxP  

P on tukipaalun geotekninen  kantavuus (luku  5.3.2) 

Hattupaalutuksessa  tulee välttää  alle  5  metrin  pituisien paalujen  
käyttöä. Penge rlaattoi  hin  liittyvässä paalutuksessa noudatetaan pää-
sääntöisesti  yl läolevia vähen nyksiä paalujen geotekni  seen  kantavuu-
teen. Tapauskohtaisesti,  jos paalu  saa maasta riittävää sivutukea  tai 

 paalun  ja  maan välistä kontaktia  on  parannettu esim. stabilointia 
käyttäen, ei paalun geoteknistä kantavuutta tarvitse pienentää,  jos 

 paalun pituus  on  vähintään kolme metriä.  

Alle  3 m  pituiset paalut tulee kiinnittää pengerlaattaan jäykästi. Pie- 
nin hyväksytty lyöntipaalun pituus maahan lyötynä  on 1.5  metriä. 
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5.3.5  Paalun rakenteellinen kantavuus 

Paalujen  sallitut  materiaalijännitykset lyönnissä määritetään LPO -87:n  koh-
tien  3.471 ...3.473  mukaan  ja  rakenteellinen kantavuus  staattisten kuorrni

-tusten  suhteen Suomen  rakentamismääräyskokoelman  puu-,  betoni-  ja te-
räsrakenteita  koskevien ohjeiden mukaan.  

Tielaitoksen hyväksymiä jatkostyyppejä  käytettäessä  paalujen geoteknistä 
 kantavuutta ei tarvitse pienentää (luku  2).  

Pengerlaattaan  liittyvien  paalujen nurjandus  tulee tarkistaa,  jos paalut käyt-
täaikana esim.  alustan  painumisen  takia ovat osittain  tukemattomia ja/tai 
paalujen  ympärillä olevan  koheesiomaan leikkauslujuus  yli  5  metrin matkal-
la  on  pienempi kuin  8  kPa. Paalutusluokkaan  I  luettavien paalujen nurjah-
dusvaara  tulee aina tarkistaa.  

Käyrien  ja epäkeskisesti kuormitettujen ja/tai sivukuormalla rasitettujen 
paalujen lisärasitukset ja nurjandusvaara  tulee aina tutkia erikseen.  Jos 

 paalun suoruutta ei voida tarkastaa,  paalulle  otaksutaan paalun laatuvaati-
musten mukainen  alkukäyryys  ja kulmanmuutos jatkoksen  kohdalla  LPO

-87:n  kohtien  4.31 3  ja  4.332  (teräsbetonipaalut)  sekä kohtien  4.422  ja  4.43 
 (pienet  teräspaatut)  mukaan. Paalun  sallitu  n  rakenteellisen kantavuuden 

vähennys  määritetään LPO-87:ssa  kohdassa  3.4751  esitetyllä  tavalla  tai 
 muulla  luotettavalla laskentamenetelmällä. 

Pengerlaattojen tyyppiratkaisuja  käytettäessä tulee huomata, että ratkai-
suissa ei ole otettu huomioon  paalujen nurjandusriskiä.  

5.3.6  Sivukapasiteetti 

Paalujen sivukapasiteetin  hyväksikäyttö tulee  pengerpaalutuksessa suunni-
tellusti  kysymykseen  vain  harvinaisissa tapauksissa,  esim.  yhtenäistä maa- 
tuen  paalulaattaa  ja pengerlaattaa mitoitettaessa. Sivukapasiteetti määrite-
tään LPO -87:n  kohdan  3.48  mukaisesti.  Paalu mitoitetaan taivutukselle  ja 
leikkausvoimalle ko. paalumatenaalia  koskevien ohjeiden mukaan.  

Sivukuormaa  ja  -vastusta  on  käsitelty myös luvuissa  5.1 .2  ja  5.3.5. 

5.4  Paalujen sijoitusvaatimukset 

5.4.1 Keskiäetäisyydet 

Yhdensuuntaisten paalujen  pienimmät  keskiöetäisyydet  ovat tuki-  ja  kitka
-paaluilla  0.8  metriä  ja koheesiopaaluilla  1.0  metriä. Alaspäin  hajaantuvien 

 tai  risteilevien tukipaalujen ohjeelliset minimietäisyydet  määrätään  LPO
-87:n  kohdassa  3.541. 

5.4.2  Paalujen kaltevuudet  

Suurimmat  pengerpaalutuksessa  käytetyt  vinopaalujen kaltevuudet  ovat 
 3.5:1,  tavallisimmin  kaltevuus  on  kuitenkin  6:1...8:1.  Kaltevuus  sekä  vino

-paalujen  tarvittava lukumäärä  mitoitetaan  luvussa  5.1.2  esitettyjen  penke-
reestä aiheutuvien vaakakuormien  perusteella luvussa  6  esitetyllä  tavalla. 
Tällöin  on  kuitenkin otettava huomioon  maakerrosten muodonmuutoksista 

 ja painumi sta vinopaaluihi  n  aiheutuvat  lisärasitukset. 
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5.4.3  Paalujen sijaintitoleranssit 

Paalujen  sijainti-, kaltevuus-  ja  suu ntapoikkeamissa noudatetaan LPO -87:n 
 kohdassa  3.544  esitettyjä ohjeita. Yksittälselle paalulle sallitaan normaalisti 

 200  mm:n suuntapoikkeama mielivaltaiseen suuntaan.  Jos  poikkeamiin  esi-
tetään suunnitelmakohtaisia edellisestä poikkeavia vaatimuksia, niiden tu-
lee olla pohjasuhteet  ja paalutustyön  toteuttamistapa huomioon ottaen rea-
listi  set.  

Paalun sijaintitoleranssin vaikutusta paalukuormaan ei tarvitse ottaa huo-
mioon.  

5.5  Paalun kantavuuden varmistaminen  

Paalutustyö  tehdään LPO -87:n  kohdassa  5  esitettyjä ohjeita noudattaen. 

Tukipaalujen loppulyönnit määritetään paalutusluokissa  Ilja  Ill  LPO -87:n 
 kohdassa  5.562  esitettyjen taulukkojen, kaavojen  ja täydentävien  ohjeiden 

mukaisesti. Paalutusluokassa lB tukipaalujen loppu lyöntiohjeet määritetään 
koepaalutuksen sekä dynaamisen ja/tai staattisen koekuormituksen perus-
teella noudattaen samalla kohdassa  5.562  esitettyjä täydentäviä ohjeita  so

-veltuvin  osin. 

Kitkapaalujen loppulyöntiohjeet  laaditaan alustavasti geoteknisten laskel-
mien avulla  ja  tarkistetaan ennen varsinaisten paalutustäiden aloittamista 
koepaalutuksen  ja dynaamisten koekuormitusten  perusteella. Kitkapaalun 
loppulyöntejä lyötäessä noudatetaan soveltaen samoja yleisiä työtapoja 
kuin tukipaaluja lyötäessä. 

Koheesiopaafut  lyödään suunnitelman mukaiseen syvyyteen. Puisia kohee-
siopaaluja saa kuormittaa aikaisintaan  1  kk kuluttua  ja teräsbetonisia ko-
heesiopaaluja  aikaisintaan  3  kk kuluttua paalujen lyönnistä. 

Loppulyöntiohjeiden  tarkistaminen  on  tarkoituksenmukaista,  jos toimintata
-valtaan tukipaaluksi suunniteltu paalu tunkeutuu useita metrejä tiivisraken-

teiseen pohjakerrostumaan  tai  lyöntien  määrä paalua kohti muodostuu 
poikkeuksellisen suureksi. Paalun toimintatavan, lyöntiohjeiden  ja geotekni-
sen  kantavuuden tarkistus tehdään dynaamisen koekuormituksen avulla  ja 

 tarvittaessa tehdään täydentäviä  p0  hjatutki muksia. 

Paalujen tarkastustoimenpiteet  suunnitellaan  ja  suoritetaan siten, että nii-
den avulla voidaan luotettavasti todeta paalujen ehjänä säilyminen sekä si-
jainti, kaltevuus  ja  kärjen taso suunnitelman mukaisiln arvoihin verrattuna. 
Paalutu  si uokassa  I B  suositeltavat paalutustyön  tarkastus-  ja valvontatoi-
menpiteet  on  esitetty LPO-87:n  taulukossa  3.412.  

Paalun ehjyys voidaan todeta dynaamisella koekuormituksella  tai  paaluun 
 val mi stusvai heessa sijoitetu sta tarkastusputkesta.  

Jos  paalu  on  noussut  tai  liikkunut loppulyöntien jälkeen  tai  jos  muuten  on 
 aihetta epäillä  sen  kantavuutta, varmistetaan kantavuus dynaamisella koe-

kuormituksella ja/tai jälkilyöntien avulla. Jälkilyönnit tehdään LPO-87:ssa 
kohdassa  5.743  esitettyjen ohjeiden mukaan. 

Paalutuksesta  tehdään paalutustyösuunnitelma  ja paalutustyöstä ja  tulok-
sista pidetään paalutuspöytäkirjaa. 
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5.6  Koepaalutus  ja  koekuormitus  

5.6.1  Koepaalutus 

Rakennuspaikalla tehtävällä koepaalutuksella  selvitetään 
- 	paalun lyömiseen  ja  lopulliseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä 
- 	työhön soveltuvaa paalutuskalustoa 

- 	paalun käyttäytymistä lyönnin aikana 

pohjatutki  musten  perusteella ariioitujen paalupituuksien tarkkuutta 
Koepaalutuksen  perusteella laaditaan täsmennetty paalutuso hje, jossa 
määntetään  mm.  paalun suurin sallittu painuma viimeisten lyöntisarjojen ai-
kana  ja  vastaava järkäleen pudotuskorkeus. Koepaalutuksesta pidetään 
paalukohtaista pöytäki rjaa. 

Koepaalutus  tehdään yleensä, kun käytetään paalutusluokkaan lB kuuluvia 
paaluja,  ja  myös muulloin, kun  se pohjasuhteiden  epämääräisyyden vuoksi 
katsotaan tarpeelliseksi. 

Paalutustyön  alussa  on  yleensä tarkoituksenmukaista lyödä paaluja eri 
osissa rakennuspaikkaa koepaalutuksen luonteisesti paalupituuden  ja  yön-
tiohjeiden tarkistamiseksi. Myös tästä pidetään asianmukaista pöytäkirjaa.  

5.6.2  Dynaaminen  koekuormitus  
Paalun dynaaminen koekuormitus  on  suora paalun kantavuuden määritys-
menetelmä, joka perustuu paalun iskuaaltomittauksiin. Mittaustuloksista las-
ketaan paalun staattinen geotekninen kantokyky ottamalla huomioon kuor-
mitusnopeudesta johtuva kantavuuden lisäys. Mittausten perusteella voi-
daan myös todeta  mm.  paalun rikkoutuminen. 

Dynaamisen koekuormituksen perusteella voidaan suunnitella paalun tar-
koituksen mukainen lyöntisyvyys  ja  vastaava lyöntiohje. 

Mittaustulosten tuIki nnassa tarvittavan vaimennuskertoimen määritystä var-
ten tarvitaan maalajitietoja paalun kärjen tasossa. Vaihtoehtoisesti mittaus- 
tulokset voidaan analysoida CAPWAP-ohjelmistolla  tai  vastaavalla, jolla voi-
daan myös selvittää paalun kärjen  ja  vaipan suhteellinen osuus paalukuor

-masta.  

Dynaaminen koekuormitus soveltuu hyvin kallioon, kitkamaahan  tai  kar-
keaan silttiin tukeutuvan  paalun kantavuuden määrittämiseen (luku  3.2). 

 Sen  sijaan saviseen silttiin  tai  saveen tukeutuvan paalun dynaamisiin  mit-
taustuloksiin  tulee suhtautua varovaisemmin, ellei käytettävissä ole koke-
muksia dynaamisen koekuormituksen käyttökelpoisuudesta  ko.  olosuhteis-
sa esim. staattisten koekuormitusten perusteella.  

5.6.3  Staattinen koekuormitus 

Staattista koekuormitusta  käytetään,  jos  paalun kantavuutta ei voida selvit-
tää riittävän luotettavasti  ja  tarkasti koepaalutuksen  ja dynaamisten  koe-
kuormitusten avulla esim. paalun tukeutuessa siltti-  tai savikerrostumiin. 
Staattinen koekuormitus  tehdään tavallisesti portaittaisena LPO-87:n  koh-
dassa  8.3 esitetyllä  tavalla. 

Koepaalutuksia  ja koekuormituksia  on  käsitelty myös kirjassa RIL  166 Poh-
jarakenteet  kohdassa  8.8. 
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6  PENGERPAALUTUKSEN  SUUNNITTELU  

6.1  Hattupaalutuksen  suunnittelu  
6.1.1  Hattupaalutuksen mitoitus 
Pengerpaalujen  suurin mandollinen paaluväli mitoitetaan luvussa  5.1.1  esi-
tettyjen pystykuormien perusteella siten, että  koko penger- ja liikennekuor

-man  oletetaan siirtyvän paaluille. Paaluväli  b  voidaan tällöin laskea yhtä-
löistä  5  ja  6: 

F'  = saII  d 2 	 (5)  
P=b2 (yh+q)+P g 	 (6) 
P 	on  paalukuorma, kN 

	

saII 	paalulle  sallittu geotekninen kantavuus, kPa  
d 	paalukoko (sivumitta),  m 
b 	paaluväli,  m  

penkereen  keskimääräinen tilavuuspaino, kN/m 3  
h 	pengerkorkeus  hatun alapinnasta,  m 
q 	lilkennekuorma, kPa  

negatiivinen vaippahankauskuorma paalua kohti, kN 

Pengerpaalujen  suurin käytettävissä oleva paaluväli määräytyy erityisesti 
matalilla penkereillä seuraavassa esitetyn rakoväliin perustuvan mitoitusta - 
van  ja  käytettävissä olevan hattukoon perusteella. 

Pengerpaalutus mitoitetaan rakovälii  n  perustuvan mitoitusmenetelmän 
avulla. Rakovälillä tarkoitetaan viereisten hattujen reunojen suurinta väliä 

 (kuva  20),  ja  se  voidaan nelikulmioverkossa myös laskea kaavalla  7:  
r=b - a 	 (7) 

r 	on 	rakoväli,  m 
b 	paaluväli,  m 
a 	hatun  koko (sivumitta),  m  

PENGERKUOR4A  

Kuva  20: Hattupaalutus,  merkinnät 
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Mitoituksessa  käytettävä suurin rakoväli määräytyy pengerkorkeuden,  pen-
gerrnateriaalin, paalumaterlaalin  ja  maapohjan pehmeyden perusteella.  

1. 	Betonipaalut, pengermaterlaalina  käytetään louhetta  tai  kallio- 
mursketta.  

a) Normaalitapaukset 
- 	Normaali-  ja ylikonsolidoitu  fleet  savi-  ja silthpehmeiköt. 

- 	Pehmeiden kerrostumien leikkauslujuus  s> 1 5 kPa. 

- 	Luonnontilaisen kuivakuoren  paksuus>  1 .0  metriä. 

Suurin mitoituksessa käytettävä rakoväli saadaan kuvan  21  perus-
teella. 

RAKOVALI  r 	cm 

80 

r 	70 cm 
70 - - 

60 

50 

40 

30 -- 

20 

10 

I 	I 	 I 

1 	2 	3 	1. 	5 
PENGERKORKEUS H,m  

Kuva  21:  Hattupaalutuksessa kãytettävä maksimirakoväli.  Tapaus  la. 

b) Pehmeä maapohja 

- 	Normaalikonsolidoituneet pe hmeät savikerrostumat. 

- 	Pehmeän savikerrostuman leikkauslujuus  s > 8 kPa. 

- 	Luonnontilaisen kuivakuoren  paksuus>  0.5  metriä. 

Suurin mitoituksessa käytettävä rakoväli määräytyy kuvan  22  perus-
teella. 
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RAKOVALI  r 	cm 
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60  
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50  - - 	
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20  -- 

10 

I 	 I 	I 	I 	I 

1 	2 	3 	'. 	5  
PENI3ERKORKEUS H,m  

Kuva  22:  Hattu paalutuksessa käytettävä maksimirakoväli. Tapaus  lb. 

C) 	Hyvin pehmeä maapohja 

- 	Normaalikonsolidoituneet  hyvin pehmeät 
savikerrostumat, leikkauslujuus  s  <  8  kPa. 

- 	Ailkonsolidoituneet savikerrostumat. 

- 	Luonnontilaisen kuivakuoren  paksuus <  0.5  metriä. 

- 	Turve- ja liejukerrostumat. 

Hattupaalutuksen  sijasta käytetään pengerlaattaa.  

2. 	Betonipaalut, pengermateriaalina  käytetään soraa, hiekkaa  tai  
karkeaa moreenia.  

a) 	Normaalitapaukset 

- 	Normaali-  ja ylikonsolidoituneet  savi-  ja silthpehmeiköt. 

- 	Pehmeiden kerrostumien leikkauslujuus  s> 12  kPa 

- 	Luonnontilaisen kuivakuoren  paksuus>  1 .0  metriä. 

Suurin mitoituksessa käytettävä rakoväli määräytyy kuvan  23  perus-
teella. 
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RAKOVALI  r 	cm 

80 

70 

60 

50cm 

PENGERKORKEUS  H. m  

Kuva  23: Hattupaalufuksessa  käytettävä  maksimirako  väli. Tapaus  2.  

Maapohjan ollessa  em.  pehmeämpi, pengermaterlaalina  käytetään 
murskattua kivlainesta. Vai htoehtoisesti hattupaalutuksen sijasta käy-
tetään pengerlaattaa.  

3. 	Puupaalut 
Hattupaalutus puupaaluin mitoitetaan  samalla tavoin rakovälimene-
telmällä kuin betonipaaluja käytettäessä kuvien  21, 22  ja  23  avulla. 

Puupaaluilla  maksimi rakoväli rajoitetaan kuitenkin  50  senttimetriin. 

 Suunnitelmissa paalu-  ja rakoväli  ilmoitetaan täysinä kymmeninä sentteinä. 

Mitoittava leikkauslujuus  s  voidaan määritellä lujuus-syvyysdiagrammista 
pienimpänä keskiarvona metrin matkalla. 

Pohjasuhteiden  ollessa kohtien  la)  ja  1 b)  välillä rakoväli määritetään siten, 
että mitoitusarvo sijoittuu pohjasuhteiden mukaisesti  ko.  välille. Tulkinnal-
taan epäselvissä tilanteissa käytetään mieluummin pienempiä rakoväliarvo

-ja.  

Pienin käytännöllinen rakoväli  on 30 cm  käytettäessä luvussa  5.4  ja LPO
-87:n  kohdassa  3.544  esitettyjä toleransseja.  Jos  sijaintitoleransseihin  esite-

tään luvun  5.4.3  mukaisesti suunnitelmakohtaisia tiukempia vaatimuksia, 
voidaan myös rakoväliä pienentää vastaavasti edellä esitetystä  30  cm:stä. 

Rakovälimäärityksen  jälkeen lasketaan tarvittava hatun  koko  kaavan  7 
 avulla lähtien paalun maksimikapasiteetin mukaan lasketusta paaluvälistä. 

Pienillä pengerkorkeuksi  la  betonipaaluja  käytettäessä hatu  n  teoreettinen 
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koko  kasvaa suureksi, jolloin paalukuormaa  ja paaluväliä  saatetaan joutua 
pienentämään käytettävissä olevan hattukoon mukaisesti. TYLT:n kohdas-
sa  6100 on betonipaaluja  varten esitetty suurimmaksi hatun sivumitak

-si  1.8 m.  Suurempia hattukokoja käytettäessä  on hatuista  esitettävä suunni-
telmassa seikkaperäinen rakennepii rustus.  

6.1.2  Paalukartan  suunnittelu  
Paalutettavalta  alueelta tarvitaan lähtötietoina paalukartan suunnittelua var-
ten 

- 	penkereen  korkeus  ja  leveys sekä pengerluiskien kaitevuudet 
- 	maanpinnan korkeusasema 
- 	pohjatutkimustulosten  perusteella arvioidut lyöntipaalujen tunkeutu- 

mistasot 
- 	pengerpaalutukseen  liittyvien siltojen maatukien sijainti, korkeusase - 

ma  ja koko 
- 	rumpujen, putkijohtojen yms. rakenteiden sijainti, korkeusasema  ja 

koko  sekä niiden mandolliset erilliset jaltai aikaisemmat pohjanvah-
vistussuunnitelmat 

- 	paalutettavaan  alueeseen liittyvät muut pohjanvahvistukset. 

Paalukartan  suunnittelu etenee tämän jälkeen pääpiirteittäin seuraavasti: 

- 	Määritetään  hattujen korkeusasema alueen  en  osissa luvussa  6.1.3  
esitettyjen ohjeiden mukaan. 

- 	Tehdään hattupaalutuksen mitoitus alueen eri osissa luvussa  6.1.1  
esitettyjen ohjeiden mukaan. Mitoituksen yhteydessä määntetään 
paaluvälit  ja  hattujen koot pengerkorkeuden  tai pohjasuhteiden  muut-
tuessa käyttäen mandollisuuksien mukaan standardikokoja paaluha-
tuille  ja  välttäen kirjavaa  ja  pieni piirteistä esitystapaa. 

- 	Selvitetään hattupaalutuksen liittyminen siltojen paalulaattoihin,  pen- 
gerlaattoihin, sh rtymärakenteisiin  ja  muihin pohjanvahvistuksii  n ja/tai 

 rakenteisiin. 
Määritetään hattupaalutuksen  tarvittava ulottuma tien leveyssuunnis

-sa luiskien alla vakavuuslaskelmien  avulla siten, että vahvistamatto
-man luiskaosuuden varmuuskerroin F liukusortumaa  vastaan  on F> 

1.3. 
- 	Mitoitetaan pengerluiskien  alle sijoittuvien vinopaalujen kaltevuudet  

luvun  6.1.4  mukaisesti. 
Määritetään paalujen sidontalinjat koordinaatteineen  siten, että  paa-
lujen koordinaattien  laskenta  ja  maastoon merkitseminen  on  yksiselit-
teistä  ja  helppoa. Samassa yhteydessä tehdään päätös paaluverkon 
muodosta.  
Phi rretään paalukartta tielaitoksen  julkaisun 'Pohjarakennussuunnitel

-mat. Esitystapa'  mukaisesti. Paalukartassa esitetään myös paalutuk
-sen siirtymärakenteet  sekä siltarakenteita, rumpuja, putkijohtoja jne. 

tarvittavilta osin. 

Paalukartan  Ii säksi pohjanvahvistussuunnitelmassa  esitetään tarvittaessa 
täydentäviä pituus-  ja  poikki leikkauspiirustuksia. Pengerpaalutusrakenteita 
esitetään myös paalukohtaisissa poikkileikkauspiirustuksissa sekä siltojen 
yleispiirustuksissa. 
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6.1.3  Hattujen  korkeustaso  
Hattujen korkeustaso määntetään siten, että maapohja hattujen  alla  ei pää-
se haitallisesti routimaan. Pengerluiskissa voidaan mitoituksessa ottaa huo-
mioon  lumen suojaava  vaikutus (luku  6.1.5).  Lisäksi uiskan alaosaan voi-
daan suunnitella pieni humusmaalla tehtävä maaston muotoilu, "pyöristys" 

 (kuva  24),  eikä routimista uloimpien paaluhattujen osalta pyritä kokonaan 
estämään. Tällöin pengertuiskien kohdalla hattuja ei yleensä tarvitse upot-
taa penkereen keskiosaa syvemmälle maapohjaan.  

Kuva  24:  Routimisen  rajoittaminen  luiskan  alaosassa maaston muotoilun avulla. 

Muuten hattujen korkeustaso pyritään suunnittelemaan siten, että  humus-
maakerroksen poiston  jälkeen leikattavien maamassojen määrä jäisi mah-
dollisimman vähäiseksi. Tällöin leikataan  vain  sen  verran kuin työalustan 
rakennepaksuus (O.3...O.5 metriä)  ja  pohjan tasaus edellyttävät. Hatut 
asennetaan leikkaustasoon. Kuivakuoren kantava vaikutus tulee mandolli-
suuksien mukaan säilyttää. Kuivakuoren ollessa ohut, saattavat työtekniset 
näkökohdat vaikuttaa hattujen korkeustasoon  ja paalutuksen  suunnitteluun 
luvussa  7.1.1 esitetyllä  tavalla. 

Hattujen asentaminen maan pinnalla olevan painuvan täytemaakerroksen 
varaan  on  mandollista  vain erikoistapauksissa, pystypaaluja  ja betonilaat-
taa  tai geolujitteita  käyttäen. Paalukuormissa  on  tällöin otettava huomioon 
negatiivinen vaippahankauskuorrna. 

Rinnealueilla  ja liityttäessä sillan maatuen,  rummun jne. paalulaattaan tulee 
viereisten paaluhattujen yläpintojen korkeusero olla enintään hatun paksuu-
den suuruinen  (kuva  25). 
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Kuva  25:  Paaluhattujen  sijoittaminen rinnealueilla  ja  leikkausluiskiin.  

6.1.4  Vaakakuormat, luiskat  ja vinopaalut 
Pengerkuormasta  aiheutuu paaluhattui  hin  vaakasuora kuormakomponentti, 
jonka suuruus lasketaan luvussa  5.1 .2  esitetyillä  tavoilla joko lepopaineen, 
aktiivi-  ja  passiivipaineen  tai  numeeristen menetelmien avulla. Vaakasuoran 
kuormakomponentin vaikutus otetaan huomioon vinopaalujen avulla.  Vino

-paaluja  käytetään tällöin tavallisesti  vain  pengerluiskan  alueella. 

Vinopaalun kaltevuus  m  voidaan likimääräisesti laskea kaavan  8  avulla: 
m=n/K 	 (8) 

m 	on 	vinopaalun kaltevuus  
n 	luiskakaltevuus (esim.  1: 3 fl  =  3) 
K 	maanpaineluku 
Lepopaineella  K  =  1  -  sin 4)  
Aktilvipaineella  K  =  (1  -  sin 4) )I( 1  +  sin 4)) 
4) on  pengertäytteen kitkakulma  

Taulukossa  3 on  esitetty lepopaineen  ja  aktiivipaineen  avulla Kaavalla  8  las- 
ketut vinopaalujen kaltevuusvälit eri pengermateriaaleilla  ja  luiskakaltevuuk

-si  lla. Pengermaterlaalien  otaksutaan olevan tiiviissä tilassa. 

Taulukko  3:  Vinopaalujen kaltevuudet  m: 1.  

Penger- Luiskakaltevuus  1  :  n  
matenaali  n=1.5 n=2 n=3 n=4  
Hiekka  4)  =  340 3•4  -  5.3 4.5- 7.0 6.8- 10 9.1  -  14 
d 10  ^  0.06  

Hiekka  4,  =  36° 3.6  -  5.7 4.8  -  7.7 7.3  -  11 9.7  -  15 
d 10  >  0.06  

Sora  4)  =  38° 3.9-6.3 5.2-8.4 7.8- 12 10- 16  
Moreeni  4,  =  40° 4.2  -  6.9 5.6  -  9.2 8.4  -  13 11  -  18  
Murske  4,  =  42° 4.5-7.5 6.0- 10 9.1  -  15 12-20  
Louhe  4)=45° 5.1 -8.7 6.8-11 10-17 14-23  
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Käytännössä taulukkoa  3  voidaan soveltaa siten, että valitaan vaihtelu- 
alueen puolessa välissä sijaitseva lähin kokonaislukuarvo lähtien kuitenkin 
pienimmästä m:n arvosta  4.5.  Käytettäviä kaltevuuksia voivat siten olla  4.5, 
5,6,7,8  jne.  

6.1.5  Routa  
Paaluhattujen korkeustaso määritetään  siten, ettei maapohja hattujen  alla 

 pääse routimaan. Mitoitussyvyys, joka määritellään syvyytenä tien pinnasta 
leikkauspohjaan (puupaaluilla suojakerroksen alapi ntaan), määntetään ker-
ran  50  vuodessa toistuvan pakkasmäärän mukaan  (kuva  26)  kuvan  27 

 avulla. Kuvassa  27a  esitetyt syvyydet vastaavat kuvan  27b  käyrää  1 (routi
-va pohjamaa).  Käyrää  2  käytetään silloin, kun pengertäytteenä  on louhetta. 

Jos maapohja on  savea  tai  turvetta, mitoitussyvyyttä voidaan pienentää 
kertomalla kuvasta  27  saatu syvyys luvulla  0.85.  

Myös pengerluiskissa mitoitus tehdään kerran  50  vuodessa toistuvan pak-
kasmäärän mukaan  (kuva  26),  mutta samalla voidaan ottaa huomioon  lu-
men suojaava  vaikutus  (kuvat  28  ja  29). Routimisen  kannalta kriitillisin koh-
ta sijaitsee penkereen alaluiskassa, jossa hattujen päällä olevan pengertä-
ytteen korkeus  on  pienimmillään. Hattuja ei tällöin tavallisesti kuitenkaan 
upoteta syvemmälle maapohjaan, vaan käytetään tarvittaessa kevyttä  hu-
musmaatäyttöä.  
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Kuva  26:  Kerran  50  vuodessa toistuva  pakkasmäärä / Pohjarakennusohjeet RIL  
121-1988/.  
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Kuva  28: Koko taMkauden  keskimääräiset  lumen mitoitussyvyydet / Talon- 
rakennuksen  routasuojaohjeet, VTT geotekniikan  laboratorio  1987/. 

Kuva  29: Pakkasmäärän  ja  keskimääräisen  routasyvyyden  välinen  vuorosutide  eri 
 maakerroksissa / Pohjarakennusohjeet RIL  121-19887 
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SUURET  PAALUHATUT 	PAALUT 	VINOPAALUT  

a) TAVANOMAINEN  HATTUPAALUTUS  

PIENET  PAALUHATUT 	 PAALUT 

b) LUJITTEELLA  VAHVISTETTU  HATTUPAALUTUS  

Kuva  30: Lujitteiden käyttömandollisuudet hattupaalutuksen  yhteydessä  

6.1.6  Lujitteiden käyttämandollisuuksia  

Käytettäessä lujitteita pengerpaalutuksen yhteydessä  on  mandollista saada 
seuraavia etuja  (kuva  30) tavanomaislin, lujittamattomiin pengerpaalutuk-
sun  verrattuna: 
- 	Pienemmät paaluhattujen koot, suurempi hattujen rakoväli  ja betoni- 

paalujen  koko geoteknisen  kantavuuden hyväksikäyttö pienillä  pen-
gerkorkeuksi ha. 

- 	Pystypaalujen  käyttö pengerluiskissa. 

Lujitteita  käytettäessä  on pengerluiskien  kohdalla välttämätöntä käyttää 
pystypaaluja. 
Pengerpaalutukseen  liittyvien lujitteiden mitoitustapoja ovat esitehleet  mm. 
John 1987  ja Jones,Lawson &  Ayres 1990. Lujitteisiin  vaikuttavien pysty-
kuorrnien laskentatapoja  on  esitetty myös julkaisuissa "Tiepenkereen hol-
vautumis tutkimus, teoreettinen  osa. Tiehallitus  1990"  ja "Tiepenkereen hol-
vautuminen,  loppuraportti. Tielaitoksen tutkimuksia  4/1992". Lujitteen  suun-
nittelulujuuden määritystapoja  ja osavarmuuskertoimia  on  esitellyt  mm. 
Jewell 1991  ja  1992.  
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6.2  Pengerlaatan  suunnittelu  

6.2.1  Pengerlaatan mitoitus 
Pengerlaatta  voidaan mitoittaa joko käyttämällä julkaisussa "Pengerlaatat, 
Tielaitos  1 991  esitettyjä tyyppiratkaisuja  tai  yleisiä, teräsbetonirakenteita 
koskevia mitoitusmenetelmiä käyttäen. 

Pengerlaattojen tyyppiratkaisuihin  sisältyvät olettamukset  ja  rajoitukset  on 
 esitetty luvussa  2.1 .6  ja mitoituksessa  käytettävät kuormat  ja paalukanta-

vuudet  luvussa  5. 

6.2.2  Paalukartan  suunnittelu 
Paalukartan  suunnittelussa noudatetaan julkaisussa "Pengerlaatat, Tielai

-tas  1991"  esitettyjä ohjeita sekä soveltuvin osin luvussa  6.1 .2  esitettyjä oh-
jeita.  

6.2.3  Laatan korkeustaso 
Laatan korkeustaso määritetään siten, että maapahja laatan  alla  ei pääse 
haitalli sesti routi maan. Tarvittaessa voidaan käyttää routasuojau  sta  (katso 
luku  6.2.5).  

Kuivakuori  tulee mandollisuuksien mukaan säilyttää. 

Pengerlaatta kuivatetaan kallistuksilla ̂   1: 50.  

Pengerlaatan kallistuksen  käytännöllinen maksimi  an 1:4.. .1:6. 

6.2.4  Vaakakuormat, luiskat  ja  vinopaalut 
Pengerkuormasta  aiheutuva vaakakuorma lasketaan luvussa  5.1.2  esitetyil

-lä  tavoilla. Vaakakuorman vaikutus voidaan ottaa huomioon joko penger-
luiskaan sijoitettujen vinopaalujen avulla  tai  laatan lisäraudoituksella.  Vino

-paalujen käyttärajoituksia  on  esitetty luvuissa  4  ja  7. 

6.2.5  Routa 
Routimaton  syvyys  ja routasuojaus mitoitetaan  samalla tavoin kuin hattu-
paalutuksessa (luku  6.1 .5). 

6.3  Paalutusalueella  sijaitsevat rakenteet  

6.3.1  Liittyminen  siltarakenteislin 
Pengerpaalutuksen liittyessä siltarakenteisiin  noudatetaan seuraavaa käy-
täntöä:  

Sillan maatuen paalulaatan ja  hattujen  tai  pengerlaatan  välisenä  ra-
kovälinå  käytetään arvoa  30 cm. Jos  hattujen sijaintitoleransseihin 
esitetään suunnitelmakohtaisia tiukennettuja vaatimuksia hattujen  vä-
lisen rakovälin  pienentämiseksi, pienennetään vastaavasti myös  paa-
lulaatan ja  hattujen välistä rakoväliä  em. 30  cm:stä  (luku  5.4.3  ja  luku 

 6.1.1).  

Maatuen paalulaatan  ja  hattujen  tai  pengerlaatan  väliset korkeussuh- 
teet määntetään  siten, ettei  em.  rakovälivaatimus ylity  (kuva  31).  

Pengerpaalutuksen Hittyessä  si ltapilareihi  n tai  suurpaalui  hin  käyte- 
tään ensisijaisesti erillistä pengerlaattaa rakovälin ollessa  20 cm.  
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Kuva  31: Pengerpaalutuksen  liittyminen maatueri paalulaattaan. 

Maapohjan ollessa pehmeä  sillan  keilojen kohdilla käytetään ensisijaisesti 
pengerlaattaa.  

6.3.2  Paalutusalueelle  tehtävät rummut  ja  muut kuivatus- 
rakenteet  

Paalutusalueelle  tehtävät rummut perustetaan tavallisesti paalulaatalle. 
Pengerpaalutus rummun läheisyydessä suunnitellaan usein kuvan  32 mu- 
kai sesti. 

TSV  

Kuva  32:  Pengerpaalutus  rummun vieressä. 
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PC NT  TIS  E IN AT  

Kuva  33: Pysyvillä ponttiseinillä  tuettu  rumpukaivanto.  

Syvällä sijaitsevat rummut joudutaan vakavuussyistä tukemaan esim. pont-
tiseinillä, jolloin rakenne voi olla kuvan  33  mukainen. 

Paalutusalueella  olevien vanhojen rumpujen  ja  niiden perustusten käyttö-
kelpoisuus joudutaan tutkimaan tapauskohtaisesti. Rumpujen uusiminen  on 

 yleensä edullisempaa kuin vanhojen korjaaminen. Ellei uusiminen ole mah-
dolli  sta, rumpu  voidaan suojata eri Ilisellä kehärakenteella. 

Paalutusalueen  viereen sijoittuvien ojien etäisyys paalukentästä suunnitel-
laan vakavuuslaskelmien perusteella. Paalukentän viereen sijoittuvat  syvät 
purkuojat  joudutaan vakavuussyistä putkittamaan.  

6.3.3  Paalutusalueella  sijaitsevat vanhat viemärit  yms.  rakenteet 

Vanhat viemärit, vesijohdot, kaapelit jne. pyritään erillisen johtosuunnitel
-man  mukaisesti siirtämään  jo vahvistetulle  tien osalle tavallisesti pengerlaa

-tan  varaan. Ellei siirtäminen ole mandollista, joudutaan putket suojaamaan 
erillisen pengerlaatan  tai  putkisillan  avulla. Suunnittelussa  ja  työn suorituk-
sessa noudatetaan tällöin luvussa  7.2.3  esitettyjä ohjeita.  

6.3.4  Paalutusalueen  pylväät  ja  portaalit  

Pylväät  ja portaalit  perustetaan korkeiden penkereiden kohdalla penger-
täytteen varaan. 

Matalissa penkereissä perustamistapana käytetään hattupaalutuksen osal-
la paaluperustusta. Pengerlaattaa käytettäessä pylväs-  ja portaaliperustuk

-set  kiinnitetään pengerlaattaan lisävahvennusta käyttäen. 
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6.3.5  Vanhan paalutetun penkereen leventäminen 

Leventäminen  on  yleensä mandollista  vain  pengerpaalutusta  käyttäen. 
Vanhan pengerluiskan kohdalla olevat vinopaalut joudutaan tällöin  even

-nyksen  määrästä riippuen joko osittain  tai  kokonaan korvaamaan pystypaa-
luilla. Levennettävällä alueella  on  suositeltavaa käyttää hattupaalutuksen 
sijasta pengerlaattaa (luku  4). 

6.3.6  Vanhojen paalutusten korjaaminen 

Vanhan hattupaalutuksen käyttökelpoisuus joudutaan tutkimaan tapaus-
kohtaisesti. Usein  on  kuitenkin edullisempaa korvata vanhatpaalut koko-
naan uusilla betonipaaluilla  ja  hatut pengerfaatalla.  

6.4  Paalutuksen  päättäminen  ja  liittyminen muihin pohja-
rakenteislin  

6.4.1  Paalutuksen  päättäminen 

Pengerpaalutus  päätetään siltaan  (ml.  keilan paalutus), kantavaan pohjaan 
ulotettuun massanvaihtoon  tai  siirtymärakenteeseen  luvuissa  6.4.2  ...  6.4.7 

 esitetyillä  tavoilla.  

6.4.2  Slirtymälaatat pengerpaalutuksessa 

Siirtymälaattaa  voidaan käyttää silloin, kun painumaero paalutetun  ja paa-
luttamattoman penkereen  välillä  on  pieni. Siirtymälaattaa suositellaan edel-
leen käytettäväksi varmistusrakenteena liityttäessä syvästabilointiin, pysty- 
ojitukseen  tai  pengerkevennykseen. 

Siirtymälaatta  tukeutuu toisesta päästään nivelellä pengerpaalutukseen. 
Laatan pituus  ja  jäykkyys määräytyy lasketun käyttäajan painumaeron  ja 

 sallitun kulmakiertymän perusteella. Sallitut painumaerot  ja kulmakiertymät 
 on  esitetty  info  rmaatioju Ikaisusarjan  yleisiä perusteita koskevassa osassa. 

Laatan maksimipituus riippuu  sen  jäykkyydestä  ja nivelen  kautta paaluihin 
aiheutuvasta kuormasta. Käytännöllinen maksimipituus  on 8...10  metriä, 
mutta sitä voidaan kasvattaa erityisjärjestelyin tukipaalujen määrää  ja  laa-
tan jäykkyyttä kasvattamalla.  

6.4.3  Paalutuksen  liittyminen  massanvaihtoon 

Pengerpaalutus  voidaan liittää kaivamalla tehtyyn massanvaihtoon kuvassa 
 34  esitetyllä  tavalla noudattaen lisäksi seuraavia ohjeita: 

Massanvaihdon kaivu-  ja täyttötyöt  tehdään ennen pengerpaalutusta. 

Paalutettavan  alueen täyttämateriaali na käytetään maksi mi raekokoa 
 100 mm  olevaa hiekkaa  tai  soraa. 

Syvissä ( >  4.. .5  metriä) massanvaihdoissa paalutus aloitetaan muu-
tamia viikkoja massanvaihdon täytön jälkeen, jotta massanvaihdosta 
aiheutuneet huokosylipaineet  ja sivusiirtymät  ovat ehtineet tasoittua. 

Pengerpaalutusta  ei suositella liitettäväksi pengertämällä tehtävään  mas-
sanvaihtoon. 
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LYONTIPAALUJEN  ARVIOITU 
 TUNKEUTUNI SSYVYYS  

Kuva  34: Pengerpaalutuksen  liittyminen  massanvaihtoon.  

6.4.4  Paalutuksen  liittyminen syvästabilointiin 

Periaatekuva pengerpaalutuksen  ja  syvästabiloinnin rajakohdasta  on  esitet-
ty kuvassa  35.  Usäksi  noudatetaan seuraavia ohjeita:  

- 	Syvästabi lointi  rakennetaan  ensin.  Pengerpaalujen lyänti  pi  larikentän  
vieressä voidaan aloittaa vasta  sen  jälkeen kun  syvästabiloitujen  pila- 
reiden  on  todettu saavuttaneen suunnitellun  lujuutensa. 

cj 

KEVYTSORAKIILA 
 TARVITTAESSA  

O o O ° Ooo .1)  

I 	I 	I 
I 	I 
I 	I 	I 
I 	I 	I 
I 	I 	— 	— 	SYVÄSTABILOIDUT 

—- 

LYONTIPAALUJEN  ARVIOITU 
 I UN K  EU  T UN IS  SY  V  YYS  

m 1)  SUODATINKANGAS LUJITEKANGAS  TARVITTAESSA  

Kuva  35: Pengerpaalutuksen  liittyminen  syvästabilointiin. 
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Pengerkevennyksen ja/tai siirtymälaatan  tarve arvioidaan suunnittelu-
vaiheessa syvästabiloidun kentän lasketun käyttöajan painuman pe-
rusteella.  Em.  tarve tarkistetaan pilareiden seurantamittausten tulos-
ten perusteella.  

6.4.5 Paalutuksen  liittyminen pystyojitukseen 

Esimerkki liityntärakenteista  on  esitetty kuvassa  36. Pystyojituksen, paalu-
tuksen  ja siirtymärakenteiden  suunnittelussa noudatetaan seuraavia ohjei-
ta: 

- 	Pystyojakenttä  rakennetaan  ensin.  Kenttä ulotetaan myös muutamia 
metrejä paalutuksen puolelle. Pystyojakentän  ja paalutuksen siirty-
mäalueella  käytetään normaalia pienempää pystyojaväliä,  jota har-
vennetaan  normaaliksi siirryttäessä suunniteltujen siirtymärakentei

-den  ulkopuolelle. Pystyojakentän  pal numa-aikai nen penger  ulotetaan 
likimain pehmeikön syvyyden verran paalutuksen puolelle. 

Pengerpaalutus  voidaan aloittaa pystyojakentän painuma-ajan jäl- 
keen, kun painumapengerrakenteet paalutusalueella  on  purettu. 

Paalutuksen  ja pystyojituksen rajakohta  edellyttää aina siirtymära-
kennetta, joka suunnitellaan pystyojakentän odotettavissa olevien 
laskettujen käyttöaikaisten painumien  ja  sallittujen painumaerojeri  ja 
ku Imakiertymien  perusteella. Siirtymärakenteena käytetään tavalli-
sesti kevytsorakiitaa. Sii rtymärakenteen toimintaa  on  suositeltavaa 
varmistaa myös siirtymälaatan avulla. 

TSV 

KEVYTSORAKILLA 	SIIRTYMÄLAATTA 
PENOERPAALUTUS 

PYSTYOJITUS  ULOTETAAN PENGERPAALUTUKSEN PUOLELLE 
SHRTYMAKOHDASSA KAYTETAAN NORMAALIA TIHEAMPAA 
PYSTYOJAVERKKOA  

Kuva  36: Pen  gerpaalutuksen  liittyminen pystyojitukseen. 
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6.4.6  Paalutuksen  liittyminen pengerkevennykseen 

Kuvassa  37 on  esitetty esimerkkejä liltyntärakenteista. 

Pengerkevennyksen  suunnittelu perustuu laskettuihin käyttöaikaisiin painu - 
mun ja sallittuihin painumaeroihin ja kulmakiertymiin. Jälkimmälset  on  esi-
tetty  i nformaatioju  kai susarjan yleisessä osassa.  

6.4.7  Siirtymäpaalutus 

Siirtymäpaalutus  muodostaa käyttökelpoisen siirtymärakenteen lähinnä 
seuraavissa tapauksissa: 

Pengerpaalut  lyödään kitkapaaluina,  ja painumaero  pystytään hallit-
semaan paalujen loppulyöntikriteerejä lieventämällä. 

- 	Vanhaa,  jo painunutta pengertä vahvistettaessa. 

- 	Alempiluokkaisilla  teillä koheesiopaalutuksen suirtymärakenteena. 

Siirtymäpaalutuksen  edellytyksenä  on,  että painumaero paalutetun  ja paa-
luttamattoman penkereen  välillä  jää käyttöaikana  pieneksi. 

Suurilla, mutta vielä sallituilla painumaeroilla siirtymäpaalutuksen käyttö  on 
nskialtista. 

al  KEVYTSORAKIILA  

TS V 

b)  EPS-PENGER 

TSV  

Kuva  37:  Pengerpaalutuksen Iiih'yminen  pen  gerkevennykseen. 
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7  SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT TYÖTEKNISET 
NÄKÖKOHDAT  

7.1  Paalutuksen työtekniset  näkökohdat  
7.1.1  Tyäalusta 
Tyäalustan  tulee  paalutusta  varten olla  seflainen,  että  työkoneet  voivat siinä 
turvallisesti liikkua.  Paalutuskoneen  alla  voidaan tarvittaessa käyttää  siirret-
täviä teloja  tai lavoja. 
Työalustan  paino ei kuitenkaan saa aiheuttaa  paalutusalueella painumia, 

 koska niistä aiheutuu  paaluille  ylimääräisiä rasituksia. Tämä vaatimus  on 
 ristiriidassa edellisen kohdan kanssa erityisesti alueilla, joissa pehmeän  sa-

vikerrostuman  päällä oleva  kuivakuorikerros  on  ohut, koska  kuivakuoren 
 kantava vaikutus tulee mandollisuuksien mukaan säilyttää.  Ko.  ristiriitatilan-

teessa tulee ensisijaisesti pitää huolta  työturvallisuudesta  ja  suunnitella rat-
kaisu etukäteen  pai  nu mia sietäväksi. 
Työalustan  tarvittava paksuus  ja materiaalivaatimukset  voidaan tarvittaessa 
määrittää  lävistysmurtumalaskeln-iien  avulla  (elementtimenetelmään  perus-
tuvilla ohjelmilla). Etelä-  ja  lounais-Suomen  pehmeiköillä  tavanomainen 
käytäntö  on  seuraava:  

Leikkauspohjal  le  asennetaan  suodatinkangas  (II 1k). Leikkauspohjan 
 tulee olla  sula. 

Suodatinkankaan  päälle levitetään  mursketta  0.3... 0.5  metriä.  Murs-
kekerroksen  paksuus  on  sitä suurempi mitä  pehmeämpää  on  pohja- 
maa.  

- 	Erityisen  vaativissa  kohteissa voidaan  murskekerroksen  alaosaan si- 
joittaa  lujiteverkko  tai  -kangas.  

Puupaaluja  käytettäessä ei  paalujen katkaisutason  alapuolella saa käyttää 
soraa  tai mursketta paalujen lahoamisvaaran  takia  (kuva  12  luku  4.3.4). 

7.1.2  Täytteen  ja  roudan läpäisy  
Jos on epäiltävissä  paalun  rikkoutumisvaaraa, täytteen  ja  roudan  läpälsy 

 tehdään poikkileikkaukseltaan  paalua  suurempaa, sopivasti  muotoiltua  te-
räspaalua  käyttäen. 

Tapauskohtaisesti voidaan  täytteen  laadusta  ja lohkareisuudesta  riippuen 
myös tehdä  massanvaihto  tai  pelkästään poistaa  ko. täytekerrokset kaiva-
maIla.  

7.1.3  Vesihuuhtelu  ja  maanpoistoputket  
Paalun tunkeutumista voidaan helpottaa  vesihuuhtelulla jouduttaessa läpäi-
semään  tiiviitä  siltti-,  hiekka-  tai täytemaakerroksia. Paalutussuunnitelmas

-sa  annetaan ohjeet, milloin  ja  mihin syvyyteen  vesihuuhtelua  saadaan käyt-
tää.  Paalujen  lyönnin jälkeisiin  tarkastuksiin  tulee kiinnittää huomiota, koska 
vesi  huuhtelulla  saattaa olla  nostava  vaikutus  paaluihin. 
Maanpoistoputkia  käytetään  koheesiomaissa  vähentämään  paalujen  syr-
jäyttämän  maan aiheuttamia  siirtymiä  ja huokosylipainetta  sekä maan  häi-
riintymistä. Poistettavan maapilarin halkaisijan  tulee olla yhtä suuri  tai  hie-
man pienempi kuin paalun halkaisija.  Paalutussuunnitelmassa  tulee antaa 
ohjeet  maanpoistoputken  käytöstä.  Maanpoistoputken  sijasta voidaan käyt-
tää  Augerkairaa,  jolloin noudatetaan  em.  ohjeita.  
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7.1.4  Paalutus vakavuudeltaan  heikoilla alueilla 

Luonnontilainen  vakavuus erityisesti etelä-  ja  länsi-Suomen häiriintymis-
herkissä savikkorinteissä  on  pieni, mistä  on  osoituksena lähes vuosittain 
tapahtuvia sortu mia jokiuomissa. Mandollisen sortu mavaaran takia  on 

 savi kko nnteissä tehtävät tutkimukset  ja rakennustoi menpiteet  suunnitel-
tava, dokumentoitava  ja  esitettävä erityisen huolellisesti  ja  täsmällisesti. 

Aluksi tulee selvittää rinteen luonnontilainen vakavuus riittävän laajalla alu-
eella pohja-  ja laboratonotutkimuksia, seurantamittauksia, geoteknisiä  las-
kelmia sekä hyvää geotekni  stä  asiantuntemusta käyttäen. Luonnonti laises

-ta  vakavuudesta saadaan myös viitteitä esim. vanhoista sortumista. Jatko- 
toimenpiteiden laajuus  ja  laatu riippuvat tapauskohtaisesti luonnontilaisesta 
varmuudesta. Seuraavassa  on  esitetty eräitä toimenpiteitä paalutettaessa 
alueella jossa luonnontilainen vakavuus  on  pieni: 

Vakavuutta voidaan ennen paalutustöiden alkua parantaa kevennys-
eikkauksia käyttäen. Kevennysleikkaukset voidaan mitoittaa esim. si-
ten, että niiden vaikutus vastaa vähintään työkoneiden painon  ja paa- 
I utuksen  aiheuttaman saven häi riintymisen vaikutusta. Vakavuutta 
voidaan myös parantaa, silloin kun  se on  mandollista, käyttämällä 
työnaikaisia painopenkereitä paalutusalueen alapuolella. 

Saven häiriintymistä, siirtymiä  ja huokosylipaineita  voidaan vähentää 
lyömällä paalut maanpoistoputken avulla tehtyyn reikään. Maanpois-
toputken käyttö  on  erityisen perusteltua silloin, kun rinteen vakavuut-
ta parannetaan ennen varsinaista penger-  ja siltapaalutusta  tehtävän 
luiskapaalutuksen avulla,  tai estettäessä  jo lyötyjen paalujen siirty-
miä. 

Paaluja lyötäessä  maahan syntyvä huokosylipaine pienentää rinteen 
vakavuutta väliaikaisesti erityisesti silttipitoisissa maissa. Huokosyli-
paineen pienenemistä voidaan kiihdyttää paalujen sivuille asennettu-
jen liuskapystyojien avulla. Paalutuksessa jouduttaneen silti pitämään 
taukoja  tai jaksottamaan  työt siten, että huokosylipaine  on  pienenty-
nyt suunnitellulle tasolle. 

Huokosylipaineen  rajat, kerralla lyötävien paalujen määrä  ja taukojen 
 pituus  tai jaksotustapa  tulee määrittää ennen varsinaisen paalutus-

työn alkua tehtävällä koepaalutuksella  ja huokospainemittauksilla 
 sekä geoteknisillä laskelmil  la. 

Paalutuksen  suunta tulee määrittää tapauskohtaisesti. Paalutustyä 
 on  helpompaa siirryttäessä rinnettä ylöspäin, mutta tällöin paalujen 

syrjäyttämä maa aiheuttaa  jo lyötyjen paalujen  systemaattisen kallis-
tumisen rinnettä alaspäin. Kallistu  mista  voidaan tarvittaessa pienen-
tää maanpoistoputkea käyttämällä. Rinnettä alaspäin siirryttäessä 
paalutustyö vaikeutuu, koska  jo lyödyt paalut  rajoittavat paalutusko-
neen siirtymistä, mutta paalujen systemaattinen kallistuminen estyy. 
Rinnettä alaspäin siirtyminen  on  turvallisempaa, mikäli  on epäiltävis-
sä sortuman  mandollisuutta. 

Paalutustyön  aikana tulee jatkuvasti tarkkailla rinteen liikkeitä eri puo-
lille rin nettä asennettujen mittapisteiden  tai tarkkai lupaalujen  sekä 
inklinometrimittausten  ja jo lyötyjen paalujen  avulla. Erityisesti tulee 
havainnoida maan pintaan mandollisesti  i Imestyviä vetohalkeamia, 

 jotka yleensä osoittavat sortuman olevan lähellä.  Jos vetohalkeamia 
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ilmestyy ja/tai paalut alkavat siirtyä  tai kallistua,  työt  on  alueella välit-
tömästi keskeytettävä. Töitä voidaan jatkaa asiantuntijatarkastuksen 
jälkeen annetulla luvalla.  

7.1.5  Paalujen katkaisu 

Pengerpaalut  katkaistaan suunnitelman määrittelemästä katkaisukorkeu-
desta vaakasuoraan. Eleme ntti hattuja käytettäessä teräsbetonipaalut tulee 
katkaista laikkakatkaisuna. Lisäksi, mikäli käytetään teräsbetonipaaluja  300 
x 300 mm 2  tai paalujännityksenä 9 MPa, on elementtihattuja  käytettäessä 
paalun  ja  hatun välinen kontakti varmistettava jälkivalulla  tai injektoimalla. 

 Paikalla valettuja hattuja käytettäessä  on  suositeltavaa katkaista betonipaa
-lut  vähintään pääterästen kohdalta sekä  50  mm:n syvyydeltä paalun ympäri 

laikkakatkaisuna. 

Paalun  pää  ulotetaan  50  mm:n verran paaluhatun sisään. Pengerlaattojen 
tyyppiratkaisuissa käytetään samaa upotussyvyyttä. 

Tapauskohtaisesti suun niteltujen pengerlaattojen osalta tulee suunnitel-
massa esittää paalujen katkaisusuunta (vaakasuoraan vai kohtisuoraan 
paalun akselia vastaan), katkaisutapa, upotussyvyys  ja  kiinnitystapa laat-
taan (niveVjäykkä  kiinnitys).  

7.1.6  Lyhyiden  paalujen  lyönti 

Lyhyitä paaluja lyötäessä entyistä huomiota tulee kiinnittää paalujen paikal-
laan pysymiseen sekä paalun kärjen  ja  kiinteän pohjan  välisen  kosketuksen 
varmistamiseen. Paalun lyönti tulee päättää pientä pudotuskorkeutta käyt-
täen  ja  kantavuus tulee varmistaa tarkastus- ja/tai jälkilyönnillä. 

Paalun kärjen kiinnittymisen  ja  paikallaan pysymisen varmistamiseksi paalu 
tulee varustaa kalliokärjellä aina kun kärjen liukumisvaaraa  on  syytä epäillä. 

Lyhyiden paalujen sivutuentaa  on  mandollista parantaa stabilointia  tai 
 hiekka-  ja  soratäyttöjä  käyttäen. 

Lyhyiden paalujen routasuojaukseen tulee kiinnittää entyistä huomiota.  

7.2  Ympäristötekijäiden  vaikutus  työteknhikkaan  

7.2.1  Paineellinen  pohjavesi  

Paalutusalueilla pohjavedenpinnan  lasku aiheuttaa maan painumista  ja  täs-
tä aiheutuu paaluille ylimääräisiä rasituksia. Tästä syystä paalutustyöt tulisi 
järjestää siten, että mandollisia lyhytaikaisia tilanteita lukuunottamatta poh-
javedenpinnan laskua ei tule tapahtumaan. Tämä koskee myös alueita, joil-
la savikerrostumien  alla  esiintyy paineellista pohjavettä  ja  savikerros  on 

 suhteellisen ohut. 

Paalutustyön  aikana paineellinen pohjavesi virtaa, etenkin  jos  painekorkeus 
 on  suuri, paalun vaippapinnan vierestä maan  pinnalle.  Paalun vaipan vie-

ressä olevan häiriintyneen saven saavutettua aikaa myöten entisen lujuu-
tensa myös  veden  virtaus  yleensä lakkaa. Joissakin tapauksissa pohjavesi 
saattaa paalutustyön aikana muodostaa alueelle omia virtausreikiä, jotka 
pitää tukkia puukiiloilla, savitäytöllä yms. sopivalla tilanteen mukaisella ta-
valla.  Jos virtaus on  voimakasta, voidaan vuotoa yrittää hallita reikään  ja 

 reiän ympärille asennettujen pohjavesiputkien avulla. Alueella tehtävät  tut-
kimusreiät  tulee tukkia heti  ko.  kairauksen  jälkeen. 
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Joissakin tapauksissa paineellisen pohjaveden virtausta voidaan hallita 
suunnitelmallisesti etukäteen asennettujen pohjavesiputkien avulla. 

Paineellisella pohjavesialueella  olevat savikerrostumat ovat yleensä lujuu
-deltaan  erittäin heikkoja  ja  rinnealueet sortumaherkkiä. Pohjavedenpinnan 

tilapäinenkin  aleneminen lisää rinnealueiden kuormitusta  ja  saattaa aiheut-
taa sortuman. Paalutuksen suunnittelu  ja  paalutustyö  tulee tällaisissa koh-
teissa miettiä erityisen huolellisesti luvussa  7.1.4  esitettyjä ohjeita  sovel - 
tae n. 

7.2.2  Huokosylipaine  

Pehmeässä pohjamaassa esiintyy huokosylipainetta seuraavista syistä: 

Maakerrostumat ovat alikonsolidoituneita. 

Alueella sijaitsee vanhoja täytemaakerroksia. 

Paalujen lyönnistä  aiheutuva maan syrjäytyminen lisää kokonaisjän- 
nitystilaa  ja  aiheuttaa näin huokosylipainetta paalun ympäristössä. 

Huokosylipaine  pienenee konsolidoitumisen takia vähitellen ajan mukana  ja 
 aiheuttaa maan painumista sekä rasituksia paaluille. Paalujen käytön suun-

nittelussa tulee painumien vaikutus paalurasituksiln ottaa huomioon luvuis-
sa  4.5.1  ja  5.1 .2 esitetyillä  tavoilla. 

Paalutuksen  aiheuttamaa huokosylipainetta voidaan pienentää poistamalla 
paalun kohdalta maata maanpoistoputken avulla. Erityisen vaativissa koh-
teissa tulee harkita pieniläpimittaisten enkoispaalujen käyttöä. Laajoissa 
paalutustöissä voidaan huokosylipai neen haitalli  sia  vaikutuksia  si i  rtymii  n, 
painumiin  ja  vakavuuteen vähentää seuraamalla huokosylipainetta  ja  pitä-
mällä taukoja  tai jaksottamalla paalutustöitä. Huokosylipai neen pienenemis-
tä  voidaan jouduttaa paalun sivui  hin  kiinnitettyjen liuskapystyojanauhojen 

 avulla. 

Paalutusalueen  läheisyydessä olevien rakenteiden kunto tulee selvittää  kat
-selmuksella  ennen paalutustöiden aloittamista.  

7.2.3  Ympäristön  slirtymät  ja  painumat 

Paalujen  lyönti aiheuttaa 

maanpinnan nousua  ja  sivusiirtymiä  paalun vieressä 

maan painumista enintään paalun pituuden levyisellä alueella,  jos 
 alueella  on läyhärakenteisia siltti- tai hiekkakerroksia  (kuva  1 5,  luku 

 4.5.1).  

Edellisessä tapauksessa sivusiirtymät saattavat aiheuttaa vaurioita esim. 
paalutuksen vieressä oleville putkijohdoille. Yksinkertaisin tapa välttyä  on-
gelmilta on  kaivaa putket  ja  johdot näkyville ennen viereisten paalujen lyän-
tiä. Ellei tämä ole mandollista esim. putkien syvyyden takia, tulee  ko.  koh-
dalle rakentaa paalulaatta, jossa paalut sijoittuvat mandollisimman kauaksi 
putkesta vaurioriskin pienentämiseksi. Tarvittaessa käytetään lisäksi pieni- 
läpimittaisia teräspaaluja. Toimenpide edellyttää katsel muksen sekä ennen 
että jälkeen paalutuksen. 
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Paalutuksen  vaikutuksesta kohonnut maanpinta pai nuu savikerrostumissa 
hitaasti takaisin likimain alkuperäiseen tasoonsa, mikäli maahan ei kohdistu 
muita kuormituksia. Painumisvaiheessa paaluun kohdistuu negatiivista 
vaippahankausta, jonka suuruus voidaan alustavasti arvioida saven puolen 
keskimääräisen leikkauslujuuden  (s1 2 )  mukaan. 

Kohonneen maanpinnan painuminen aiheuttaa paaluhattujen  alle tyhjätilan, 
 mikäli paaluhatut asennetaan heti paalutuksen jälkeen. Paalujen katkaisu  ja 

 hattujen asentaminen  on  suositeltavaa tehdä vasta  6...1 2  kuukautta paalu-
jen lyönnin jälkeen. Vaihtoehtoisesti voidaan painumaan varautua hatun 
ennakkokorotuksella. 

Läyhärakenteisten  si Itti.  tai h iekkakerrostumien painuma paalutuskohteen 
 vieressä  on  erityisen ongelmallinen rakenteille jotka  on  perustettu  ko.  ker-

roksiin  tai  ylemmäksi, koska valtaosa painumasta aiheutuu löyhän maaker-
rostuman tiivistymisestä. Painuma tapahtuu suurimmalta osaltaan  jo paalu-
tustyön  aikana. Painumariski tulee selvittää ennen paalutustyön alkua teh-
tävän koepaalutuksen  ja  ympäristön painumamittausten avulla. Lähistöllä 
olevien rakenteiden kunto  ja korkeusasema  tulee selvittää katselmuksen  ja 

 mittausten avulla ennen paalutustöiden aloittamista. Tämä koskee myös 
esim. putkijohtoja, jotka  on  perustettu syvästabiloidun maan varaan. Koe-
paalutustulosten perusteella päätetään tarkemmin toimenpiteistä, joita voi-
vat olla 

paalutuksen  tekeminen varovasti lähtien liikkeelle suojeltavan koh-
teen vierestä, vähentämällä loppulyöntejä esim. alentamalta paalu-
tusluokkaa  ja  kohdistamalla järkäleen isku keskeisesti  ja  paalun 
suuntaisesti 

käyttämällä pieniläpimittaisia teräspaaluja suojeltavan kohteen vie-
ressä 

varautumalla  ennakolta  ko.  kohteen korjaamiseen painumien tapah-
tuessa. 

Paalutustyön  jälkeen tulee tehdä jälkikatselmus  ja  -mittaukset.  

7.2A  Tärinä  ja  melu 

Tärinää voidaan pienentää 

- 	tekemällä ennakkoreikä maan pinnalla olevan täytekerroksen, rou- 
taantuneen maan ja/tai kuivakuoren läpi 

- 	kohdistamalla järkäleen isku keskeisesti  ja  paalun suuntaisesti  ja  
käyttämällä tehokasta  ja  hyväkuntoista paalutuskonetta 

- 	alentamalla paalutusluokkaa loppulyöntien vähentämiseksi 

- 	käyttämällä pieniläpimittaisia teräspaaluja. 

Vaurioherkässä  ympäristössä tulee tehdä koepaalutuksia sekä valvoa 
täririä-  ja melutasoa paalutustyön  aikana. 

Paalutuksesta aiheutuvaa  melua voidaan pienentää melusuojaimia käyt-
täen. 
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7.3  Työ  järjestyskysymykset  

7.3.1  Pengerpaalujen lyänti  järjestys  

Pengerpaalut  voidaan tavallisesti lyödä paalutuskoneen liikkeiden kannalta 
 on  tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. 

Rinnealueilla lyöntijärjestys  riippuu paikallisista olosuhteista luvussa  7.1.4 
 esitetyllä  tavalla. Ellei toisin ole esitetty, paalutus tehdään edeten rinnettä 

alaspäin. 

Suojeltavien  ja  varottavien  kohteiden kohdalla paalutus aloitetaan  ko.  koh-
teiden vierestä etenemällä poispäin (luku  7.2.3). 

7.3.2  Liittyminen  siltapaalutukseen 

Siltoihin liittyvillä paalutettavilla pengerosuuksilla  lyödään  sillan  keilaan liit-
tyvät pengerpaalut sekä  5...1 0  riviä taustapaaluja ennen siltapaalujen lyö- 
mistä. 

Yhtenäistä pengerlaattaa jaltai siltapaalujen jälkilyöntiä käytettäessä voi-
daan eo. ehdosta poiketa. Lyönti järjestys tulee tällöin esittää paalutussuun-
nitelmassa.  

7.3.3  Liittyminen muihin  pohjanvahvistuksiin 

Pengerpaalutuksen liittyessä massanvai htoon, syvästabiloi ntiin  tai  pystyoji-
tukseen, paalutus  tehdään  ko.  pohjanvahvistusten  ja  niille varatun 
painuma-ajan jälkeen (luku  6.4). 

7.4  Työnaikaiset tarkkailumittaukset 

Työnaikaisia tarkkailumittauksia  tarvitaan 

- 	selvitettäessä  ja  varmistettaessa  paalun kantavuutta  ja  ehjyyttä  (luvut  
5.3, 5.5)  

- 	selvitettäessä paalun sijaintia  ja  kaltevuutta  (luku  5.4)  

- 	selvitettäessä paalun nousua  ja  kallistumista 

- 	paalutettaessa nnnealueilla  (luku  7.1.4)  

- 	selvitettäessä paalutuksen vaikutusta ympäristöön  ja  rakenteisiin 
(luku  7.2).  

Paalun kantavuutta  ja  toimintatapaa  sekä ehjyyttä selvitetään  ja  varmiste-
taan tavallisesti dynaamisilla kantavuusmittauksilla. Tarkastusputkilla va-
rustetuista paaluista voidaan paalun ehjyyttä  ja  käyristymistä  tutkia joko  te

-rästangoila luotaamalla  tai  inklinometrimittauksella.  Jälkimmäistä käytetään 
myös paalun kaltevuuden selvittämiseen. 

Paalun sijaintia, nousua  ja  kallistumista mitataan helpoimmin takymetrillä. 
Paalun nousun mittaukseen voidaan käyttää myös vaaituskonetta  ja  sivu- 
siirtymän mittaukseen  lanka-,  laser- tai  teodoliittimittausta. 
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Rinnealueilla paalutettaessa  seurataan paalujen sivusiirtymiä  ja  nousua 
edellä esitetyillä tavoilla. Usein  on  tarpeen myös seurata paalutuksen ai-
heuttamaa huokospainetta, jolloin käytetään nopeasti reagoivia huokospal-
nekärkiä. Rinteen liikkeitä voidaan seurata myös maan  pinnalle  asennetuis

-ta  mittapisteistä  ja  käyttää  em.  geodeettisia  menetelmiä. Mikäli selviä  veto
-halkeamavyöhykkeitä  on  olemassa, voidaan  ko.  kohteet varustaa erityisillä 

 lanka-  tai  nauhamittauslaitteistojila (ekstensometreillå),  jotka voivat olla 
myös automaattisesti hälyttäviä. 

Paalutuksen  ympäristössä aiheuttamia painumia  ja  siirtymiä  mitataan  em. 
 geodeettisia  menetelmiä käyttäen. Syvemmällä maapohjassa tapahtuvien 

siirtymien mittaukseen käytetään inklinometriä. Pohjavedenpi nnan korkeus- 
asema mitataan pohjavesiputkista  ja  huokospaine  nopeasti reagoivilla  kär

-jillä. Tärinämittauksissa  käytetään tavallisesti heilandusnopeutta rekisteröi-
viä mittareita. Erityistapauksissa, jolloin lähistöllä  on  tärinälle  herkkiä laittei-
ta, tulee myös selvittää tärinäaallon amplitudi  ja  kiihtyvyys. 

Paalutuksesta  ympäristöön leviävää melua mitataan desibelimittareilla 
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Paalutuskalusto  

Paalun lyöntikaluston tulee rakenteeltaan  ja  varusteiltaan  olla sellainen, 
että paalu voidaan vaurloitumatta lyödä suunniteltuun paikkaan  ja  kalte-
iuuteen  sekä kantavuuden kannalta riittävään syvyyteen  ja  tiukkuuteen. 
Toimintatavan perusteella jaetaan lyöntikalusto - juntat kolmeen pääryh-
mään: 

hidasiskuiset juntat, iskuluku  max. 60 iskua/min. 

nopeaiskuiset juntat, iskuluku max. 1 00.. .300 iskua'min. 

täryjuntat, värähdysluku 1000.. .3000 värähdystälmin.  

Suurimman ryhmän muodostavat hidasiskuiset juntat  ja  niistä yleisin  on 
 mej  Ilä pudotusjärkäleellä  varustettu paalutuskone. Peruskoneena  on  yleen-

sä kaivinkoneen  runko.  Vanhemmissa koneissa pudotusjärkäle toimii me-
kaanisesti vinttunn avulla. Uudemmat koneet ovat täyshydraulisia. Niissä 
keilin ohjaus tapahtuu hydraulisten sylinterien avulla. Samoin järkäleen 
nosto tapahtuu hydraulisen sylinterin varassa. Hydraulisissa paalutusko-
neissa, kuten ruotsalainen Banut  ja  suomalainen Junttan, järkäleen putoa-
minen tapahtuu lähes vapaasti. Hydraulisen paalutuskoneen käyttäjä voi 
elektroniikan avulla säädellä pudotuskorkeutta  ja  lyöntien  määrää sekä an-
taa periaatteessa koneen automaattisesti hoitaa paalun lyönnin. 

Taulukossa  4 on  esitetty perustietoja muutamasta pudotusjärkäleellä varus-
tetusta paalutuskoneesta. Taulukossa olevat kallistusarvot ovat rakenteelli-
sia maksimiarvoja. Tasapai notilan salli  mat  todelliset kalli stusku Imat riippu-
vat järkäleen  ja  paalun painosta. 

Hyd rau lisella paalutuskoneella  päästään normaaleissa eteläsuomalaisissa 
savikko-obsuhteissa keskimäärin  300...350 jm työvuorosaavutuksiin.  Työ- 
vuoro saavutuksiin vaikuttavat  mm. paalukoneen  tyyppi  ja  kunto, paalujen 
jatkaminen  ja  siltti-,  kitka-  ja  moreenimaakerrosten  paksuus  ja  tiiveys. 
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Taulukko  4: Pen.jstietoa  lyö  ntipaalutuskoneista. 

Banut  400  Åkerman  M-1 4  Kockum-Landsverk Åkerman 
KL  235-250 700-4P  

Keilin  max.  korkeus  18.5 m 24 m 18 m 18.4 m  
Paalun  max.  pituus  15 m 21 m 14.5 m 15 m  
Paalun  max.  paino  50 kN 50 kN 40 kN 40 kN  
Paalun  max.  mitat  700x700 400x400 420x420 400x400 
Max.  ulottuvuus  
kääntökeskiöstä  4.5 m 4.6 m 7.5 m 5.3 m 
Min.  ulottuvuus  3.6 m 3.0 m 4.0 m 4.0 m 
Kallistus  max.  
Eteen  15 26 18 18  
Taakse  45 45 18 18  
Sivulle  7 4 11 4 
Max. heijaripaino 40 kN 50 kN 40 kN 40 kN  
Koneen kokonaispaino  30 t 40 t 35 t 30 

Junttan Junttan Junttan Junttan  
PM 20 PM 23J PM 25 PM 30  

Keilin  max.  korkeus  25 m 23 m 23.2 m 31 m  
Paalun  max.  pituus  20 m 16 m 20 m 27 m 
Paatun  max.  paino  60 kN 50 kN 65 kN 100 kN  
Paalun  max.  mitat  0 800 mm 0940 mm 0940 mm 0 940 mm 
Max.  ulottuvuus  
kääntökeskiöstä  6.0 m 10.4 m 6.1 m 6.1 m 
Min.  ulottuvuus  4.5 m 3.4 m 4.6 m 4.6 m 
KaWstus  max.  
Eteen  18 12 18 18  
Taakse  40 12 40 40  
Sivulle  12 12 12 12 
Max. heijaripaino 55 kN 80 kN 100 kN 100 kN  
Koneen kokonaispaino  43 t 41 t 50 t 59 
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15.4.1988  (Korvaa aiemmin  19.5.1982  painetun julkaisun) 	 JULKAiSU  1.5 
U.  

Terasbetoninen normaalipaalu 	 LUTE 1 (1.)  

LPO-87 Paalutusluokka II 
Teräsbetonisten paalujen  standardin uusimistarve  todettiin 

 keväallä  1987,  kun  Lyôntipaalutusohjeet  uusittiin  (LPO.87). 
Uusimistyötä  valvomaan asetettiin johtoryhmä, johon kuuluivat: 
Esa 	Häkämies, Lohja  Betonila  Oy. puheenjohtaja 
Pekka  Förbom, 	Betonituote  J.  Laivoranta  Oy Eino 	Isohanni, 	Lujabetoni  Oy 
Pentti Kaista, 	Finnmap  Oy Kaista  & Sebbas  
Matti 	Kuusivaara,  Tie ,  ja vesirakennushalljtus 
Teuvo  Laaksonen, Laaksosen  Sementtivalimo  Oy 
Aimo  Rauhamäki, Kovabetoni  Oy  
Hans  Staffans. 	JPRakennus Oy,Suomen Paalutehdas  
Heikki  Viitamäki, 	Soraseula  Oy  
Heikki  Sann, 	SBK,  sihteeri 
Paalun  suunnittelutyän  suoritti  ins.tsto Finnmap  Oy Kaista  & Sebbas.  
Käyttäjien  näkökannat  on  otettu huomioon suoritetun 
lausuntokierroksen yhteydessä.  
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Normaalipaatu 	 LuTE  1 (L.)  

Paalukärki 	 A  
Fe37B -  

1 

fl  

Kärki voidaan tehdä 
puristamalla  tai  
hitsaamaila  levystä  

a 	a 
30 	50  

.  - t- 	 ________  
II 

A—A  

__________  1 
250(300)  

Suluissa olevat mitat 
tarkoittavat paalun  
300 x 300  kärjen mittoja  

Paalujen  painot 	 Haat 

PAATERAKSET HAAT  05 k mm 

12 	180  

__________________ 	 MUUT 	200  

PAALU(mm 2 ) _PAINO kN/m  
250x250 1.55 
300x300 2.25  



N  orm  aa  lip a al u 	 LIllE 1 ()  

Suurimmat  paaupituudet  ja pääteräkset: 
PAA LUT  250 x 250  

PAALUN 
PITUUS  PAATERÄKSET  

Lm  A400H A500H A600H B500K  8700K 

3-10 4 	12 4 12 4 	12 4 12 4 12 

11 8 	10 4 12 4 	12 4 12 4 12 

12 8 	10 8 10 4 	12 8 10 4 12  

13-15 810+412I410 ^ 412 410 ^ 412  8 11 8 10  (4 	20) (4 16) (4 	16) 

Jatketun paaluri minimiteräsmäärä  on  sama kuin  13  metrin pituisen paalun. 
Jatkospäiden haoitus  on  sama kuin paalun  lyöntipaan haoitus.  

PAA LUT  300 x 300  
PAALUN PAATERAKSET  PITUUS  

Lm A400H A500H A600H 	B500K  I 	B700K 

3-11 8 	10 8 	10 8 	lo 8 10 8 	10 

12 
410+412 810 81O 8l0 810 (416) 

13-15 8 	16  14lQ+8 	12 12 	10 12 11 411+412 
I (420) _______ ________ 

Jatketun  paalun minimiteräsmäärä  on  sama kuin  13  metrin pituisen paalun. 
Jatkospaiden haoitus  on  sama kuin paalun lyöntipään haoitus. 

Terästen  sijainti  ja  jatkaminen 
Pääterästen betonipeite  30 mm  :1°5mm 

Hakaterästen betonipeite  25 mm —10 mm 
Pääterästen  etäisyys paalun päästä  50 mm ± 20 mm 
Pääteräksistä  saa samassa leikkauksessa jatkaa  vain  kaksi vastakkaisissa kulmissa olevaa. 
Jatkamattomien terästen käyttöä suositellaan. 

Jatkospituus Ij,  kun 
A400H  27x0  
A500H  33x0  
A600H  40x0  
B500K  40x0 
8700K 56x0  

Jatkospituus Ij,  kun 
A400H  25x0 
A500H  31x0 
A600H  37x0 
B500K  37x0 
3700K 51x0 

paalussa  on 4 pääterästä 

Ij 	-i  

paalussa  on 8 pääterästä 

Jatkospituus Ij,  kun paalussa  on 12 pääterästä 
A400H  21x0  ____________________ 

A500H  26x0 	
-'S 

A600H  31x0 
B500K  31x0 	Ij 	 Ij 

7fE1I/  A') 
Q  1U'.Jr\ 	*s. A  LI  
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Paaiujen materiaalivaatimukset 
Betoni:  K 45-1,  kalliokärkipaalUSSa  K 50-1  
Betonin  lujuus  paalua lyötäessä ̂   0.95 K  
Pääteräkset:  A 400H, A 500H, A 600H, B 500K tai B 700K 

 Haat:  B 400  

Paaluihin  tehtävät merkinnät  
Paalut  varustetaan valmistajan  tunnusmerkillä, valmistuspäivärnäärallä  sekä painon 

 osoittavalta  merkinnällä. Tarvittaessa tehdään myös  lämpokäsittelyä  koskeva merkintä.  

Paalujen mittavaatimukset 
Poikkileikkauksefl sivumittojefl  ja  pinta-alan poikkeama  .' 

Lyöntipään  vinous  enintään  1:100 
 Jatkosten  vinous  enintään  1:150  

Käyryys  enintään  2 0/00  mittausvälistä.  Jos  mittausväli 	5000 mm,  enintään  10 mm 
 Paaluelementin  pituuden poikkeama  ±  100 mm  

Valmistuspituudet  1.0  m:n  jaolla 

Sallitut halkeamat  
Paaluissa  ei saa esiintyä halkeamia. joiden  koko  on  suurempi kuin  0.2 mm  pääteräSten 

 kohdalla, kun mittaus suoritetaan paalun ollessa  tuettuna  kanden  käsittelykOukUfl  koh- 
dalta.  

Paa  lujen käsittelykoukut ja  pystyynnostopaikka 
Paalujen käsittelykoukut 

 Teräs:  Fe 37B  

PAALU  250x250 

Asennus paaluun  ja 
 sallittu  nostosuunta  

PAALU 300x3C0  

21  
0 
IN  

PAA  LUN  
PITUUS  

Lm ______ 

PAA LUT  250 x 250  

________ _______  

3-7 10 50 25 

8-9 12 60 30 
10-12 14 70 35 

13-15 16 80  .. 	40  

PAALUN  
PITUUS  

Lm 

PAA LUT  300 x 300  
r 

3-5 10 50 25 

6-7 12 60 30 

8-9 14 	1 70 35 

10-11 16 80 40 

12-15 20 	j _100 50  

Käsittelykoukku- 
0.1BL 	0.64L 	0.1BL 	jen  sijainti  

0.71 L 	 0.29L 	Pystyynnostopai- 

	

L 	 kan  sijainti  

Pystyynnostopaikka  merkitään  värillä paaluun  

Julkaisija: 	 _'lk:::. 	k  tLt.ui ilra'  ''BK:: 

SUOMEN BETONITIETO OY 
oøUW  188 12. 00100 HELSINKI Pull. 90-051411.  T.I.*.  90.651146 	 LiKOS; 	_3  
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LEIKKAUS  A-A 

LEIKKAUS  LUKITUKSESTA 

PAALUJATKOS.  LOHJA (Oy Lohja  Ab)  
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•  16K S 1.0 

LUKKOTAPPI 

LU KXON ASTA 	 _____ - ______ _______ - _______ _____ 

LLJKKOPESA 
LUKKOTAPP? 

•l6Ks1.0 

PAALUJATKOS,  ABS  (Leimet  Oy) 
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