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Tutkimuksessa selvitetään mahdollisuudet museorekisterissä olevan moottorilaivan 

kuivatelakoimiseksi. Vaihtoehtoja ovat vetotelakka, allastelakka ja aluksen ylösnosto 

nosturilla. Tarkasteltavat telakointivaihtoehdot muodostuvat tontin asemakaavan ja 

hankkeen asettamien rajojen mukaan. Telakka tulee osaksi hanketta, jossa merelliselle 

Ranta-Toppilan alueelle esitetään rakennettavaksi museo- ja näyttelytilaa, ravintolaa, 

yleistä saunaa ja hotellia. 

Työssä esitetään maanpaineen laskenta ja mitoittavien voimasuureiden muodostuminen 

telakkarakenteelle. Kaivannon ja sen rakentamisen vaiheiden suunnittelu ovat keskeinen 

osa työtä. Eurokoodit ja suomalaiset suunnitteluohjeet luovat perustan suunnittelulle. 

Tutkimuksessa esitetään teräsbetonirakenteiden mitoitus kantavana rakenteena ja 

perusteet teräsrakenteiden mitoitukselle. 

Diplomityö on kuivatelakoinnin yleissuunnittelu, joka toimii pohjana 

jatkosuunnittelulle. Tärkein tavoite on muodostaa luotettava kustannusarvio rakenteesta, 

joka on teknisesti rakennettavissa ja käytössä toimiva. Kyse on laaja-alaisesta 

suunnittelusta, jossa yksityiskohtaisia rakenneratkaisuja ei suunnitella tarkemmin. 

Tutkimuksen kohteessa telakkarakenne on liitettävä kaupungin julkiseen 

laiturirakenteeseen. Tämän vuoksi allastelakkarakenteen lisäksi vetotelakkarakenteelle 

joudutaan tekemään syvä rakennuskaivanto. Tavallisesti vetotelakkaluiska ei tarvitse 

tukiseiniä, koska luiska viedään maanpintaa pitkin veteen. Tämän vuoksi 

rakentamiskustannukset vetotelakalla jäävät yleensä pienemmiksi kuin tämän 

tutkimuksen kohteessa. 



 

 

 

Kustannusten arviointiin käytetään julkisissa tie- ja ratahankkeissa sekä 

maarakentamisessa käytössä olevaa rakennusosa- ja hankenimikkeistöä. Rapal Oy:n 

kustannushallintapalvelu Fore antaa hyvät lähtötiedot suurimmalle osalle 

telakkarakenteen rakennusosan yksikköhinnoista. 

Kirjallisuusselvitys esittää perustiedot maaperän käyttäytymisestä, joka on tärkeää 

tiedostaa minkä tahansa pohjarakenteen suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelu 

on tehty rakennesuunnittelijan näkökulmasta, joten telakointiin tarvittavat koneita ja 

laitteita ei tarkasti esitetä. 

Museoaluksen kuivatelakoinnissa pääasiallinen tavoite on saada laiva nostettua vedestä 

kuivalle maalle. Tutkimuksen aikana todettiin, ettei telakan rakentaminen ole 

taloudellisesti kannattavaa yhden aluksen nostoa varten.  Museoalueen laivahallista 

tulee lopullinen säilytyspaikka alukselle eikä jokavuotista vesillelaskua tehdä, joten 

edullisin ratkaisu kuivatelakoinnin suorittamiseen on aluksen nosto nostureita käyttäen. 

Asiasanat: Kuivatelakka, vetotelakka, allastelakka, sulkutelakka 

  



 

 

 

ABSTRACT 

General design of museum vessel dry docking 

Joonas Myllylahti 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2017, 101 p. 7  y Appendixes 

Supervisor at the university: Matti Kangaspuoskari 

 

The thesis explores the possibilities of dry docking a museum vessel. Possible dry 

docking solutions include a marine railway, a basin dock with dock gate and a lift with 

mobile cranes. The alternatives are constrained geometrically by the street plan and 

other museum project building’s boundaries. The dry dock is part of a larger project 

which includes a museum, a restaurant, a public sauna and hotel on the seafront of the 

Ranta-Toppila area in the City of Oulu. 

This study presents the calculation of earth pressure and other design forces for the dry 

dock structure. The design of the construction excavation is a key part of the study. 

Eurocodes and Finnish design guidelines create the basis for planning work. The thesis 

presents calculations of reinforced concrete structures and basics for the Eurocode-

based design of steel structures. 

The title of the master thesis is “General design of museum vessel dry docking”. This 

study serves as a basis for further planning. The main objective is to provide reliable 

cost estimates for a technically feasible structure. The general design focuses on 

functionality of various features. This thesis will not focus on detailed structural 

solutions. 

In the project studied in this thesis, the dry dock structure must be connected to open 

water via the city’s public pier. As a result, the marine railway slope needs to be 

recessed to the depth of the pier and earth retaining walls need to be constructed. 

Usually, a marine railway structure follows the slope of the ground surface to deep 

water and thus retaining structures are not needed. The need for construction of earth 



 

 

 

retaining walls notably increases construction costs of the marine railway in the study 

project of this thesis. 

The cost estimate used in this study is created with ‘Fore’ cost management service. The 

cost management service is based on “Infra 2015” nomenclature used in public road and 

railway projects in Finland. Suitability of nomenclature is tolerable or good for most 

unit prices of the dry dock structure. 

The literature review of the master thesis presents basic information on soil behavior, as 

it is generally important to be aware of in any earthwork and/or building foundation 

structure.  Planning is done from the point of view of the structural engineer, so the 

machines and equipment needed for docking are not presented. 

The main target of dry docking the museum vessel is to get the ship lifted out of the 

water.  During the study, it was stated that construction of a dry dock structure is not 

economically viable for the purpose of lifting one ship. The boat hall of the museum 

area will become the showroom of the vessel. As annual launches are not performed, the 

study concludes that the most efficient solution for dry docking is the use of mobile 

cranes. 

Keywords: dry dock, marine railway, graving dock, basin dock 
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MERKINNÄT, LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 

Merkinnät 

 

Ac betonin poikkipinta-ala 

As betoniteräksen poikkipinta-ala 

E kimmokerroin 

F voima; varmuus hydraulista murtumista vastaan 

G pysyvä kuorma 

K0 lepopainekerroin 

Ka aktiivipainekerroin 

Kp passiivipainekerroin 

MEd mitoittava taivutusmomentti 

MRd rakenteen taivutusmomenttikestävyys 

P0 lepopaine 

Pa aktiivipaine 

Pp passiivipaine 

Q muuttuva kuorma 

V leikkaus- tai lävistysvoima; tilavuus 

Vc betonirakenteen lävistyskestävyys 

Vc0 leikkausraudoittamattoman betonirakenteen leikkauskestävyys 

X puristuspinta-alan korkeus betonirakenteen poikkileikkauksen 

taivutusmitoituksessa 

 

a maaperän adheesio 

b betonirakenteen poikkileikkauksen laskentaleveys 

c maaperän koheesio 

ds raudoituksen tehollinen korkeus teräsbetonirakenteessa 

e voiman epäkeskisyys painopisteestä 

fbd betoniteräksen tartuntalujuuden mitoitusarvo 

fcd betonin puristuslujuuden mitoitusarvo 

fck betonin lieriölujuuden ominaisarvo 28 vuorokauden ikäisenä 

fctd betonin vetolujuuden mitoitusarvo 

fctm betonin keskimääräinen vetolujuus 



 

 

 

fsd betoniteräksen vetolujuuden mitoitusarvo 

fsk betoniteräksen vetolujuuden ominaisarvo 

 

g gravitaation aiheuttama putoamiskiihtyvyys
 

h korkeus 

ip hydraulinen gradientti 

k maa-aineksen alustaluku; kerroin 

l pituus 

lbd betoniteräksen ankkurointipituuden mitoitusarvo 

lb, req betoniteräksen ankkurointipituuden vaadittava perusarvo 

m massa 

s maan leikkauslujuus 

u betonirakenteen lävistyspiiri 

x neutraaliakselin etäisyys poikkileikkauksen puristetusta reunasta 

z betonirakenteen poikkileikkauksen sisäisten voimien momenttivarsi; 

pystyakselin suuntainen tarkastelusyvyys maamassan painon 

laskennassa 

 

αe kimmokertoimien suhde 

β betonipoikkileikkauksen puristuspinta-alan kriittinen suhteellinen 

korkeus; kerroin 

βbd betonipoikkileikkauksen puristuspinta-alan suhteellinen korkeus 

γ tilavuuspaino; osavarmuusluku 

εcu betonin murtopuristuma 

εsk betoniteräksen myötövenymä 

η betonin tehollisen lujuuden määrittelevä kerroin 

λ puristuspinta-alan tehollisen korkeuden määrittelevä kerroin 

betonirakenteen poikkileikkauksen taivutusmitoituksessa 

ν Poissonin vakio 

ρ aineen tiheys; betoniterästen raudoitussuhde 

σ jännitys 

φ maa-aineksen kitkakulma; virumaluku 

 

Ø halkaisija 

 



 

 

 

Lyhenteet 

 

BY Suomen Betoniyhdistys ry; myös liiton ohjeistus- ja koulutusjulkaisut 

by. 

HW ylivesi, korkein merivedenpinnan korko mittauspisteessä havaintoaikana  

MW keskivesi, meriveden vuotuinen keskimääräinen korkeus tarkasteltavan 

korkeusjärjestelmän suhteen. 

MNW keskialivesi, tietyn ajanjakson vuotuisten alivedenkorkeuksien keskiarvo 

NW alivesi, matalin merivedenpinnan korko mittauspisteessä havaintoaikana 

OCR ylikonsolidoitusmissuhde 

pvp pohjavedenpinta 

RakMk Rakennusmääräyskokoelma, Ympäristöministeriön ylläpitämä 

rakentamista ohjaava määräyskokoelma. 

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL; myös liiton ohjeistus- ja 

koulutusjulkaisut RIL. 

 

Määritelmät 

 

Allastelakka  Kuivatelakkarakenne, jossa laiva ajetaan telakalle vettä pitkin, 

sulkuportti suljetaan ja vesi lasketaan altaasta, jolloin laiva 

asettuu altaan pohjalle tukien varaan. 

 

Kuivatelakka Paikka, jossa laivaa säilytetään kuivana tai rakenne, jolla 

mahdollistetaan laivan eristäminen vesiympäristöstä. 

Esimerkkirakenteita ovat allastelakka ja vetotelakka. 

 

Laivahalli Tutkimuksen museokohteessa laivan kuivatelakointipaikkana ja 

näyttelytilana toimiva hallirakennus. 

 

Sulkutelakka ks. Allastelakka. 

 

Vetotelakka  Kuivatelakkarakenne, jossa laiva vedetään vetokelkalla kiskoja 

pitkin vedestä maanpinnalle. Vetotelakan luiska viedään 

riittävän syvään veteen. Luiskan kaltevuus telakan käytön 

vuoksi saa olla enintään noin 1:10. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämä tutkimus on osa Oulun kaupunkiin sijoittuvaa hanketta, jossa merelliselle Ranta-

Toppilan alueelle esitetään museo- ja näyttelytilaa, ravintolaa, yleistä saunaa sekä 

hotellia. Museon pääkohde on toisen maailmansodan aikainen satamahinaaja, myös 

Suomessa miinanraivaaja-aluksena toiminut M/S Alpo. Alus telakoidaan museoalueelle 

laivahalliin. 

Hanke on yleissuunnitteluvaiheessa, jossa muodostetaan toiminnan 

rakennuskokonaisuus ja laaditaan alustavat suunnitelmat rahoittajien löytämiseksi. 

Tässä työssä tutkitaan laivan kuivatelakoinnin vaihtoehdot. Mahdollisten 

toteutustapojen vaikutukset koko hankkeeseen arvioidaan yhdessä tilaajan ja 

sidosryhmien kanssa. Yleissuunnittelun tavoite on saada hankkeelle mahdollisimman 

laaja yleinen hyväksyttävyys ja valita jatkosuunnittelun periaateratkaisut.  

1.2 Tutkimusongelma 

Tutkimuksessa tarkastellaan rakenteellisesta näkökulmasta telakoinnin vaihtoehtoisia 

rakenneratkaisuja ja arvioidaan alustavia hankkeen rakennuskustannuksia. Suunnittelun 

tarkkuustaso on sovitettu siten, että vaihtoehtoratkaisujen tekninen, taloudellinen ja 

ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus varmistetaan. Lopullinen tavoite on löytää 

kohteeseen sopivin rakenneratkaisu.  

Telakan rakenteessa huomioidaan toimivuus museokäytössä, yleisön kulkureittien 

turvallisuus ja esteettömyys. Myös arkkitehtoninen näkökulma huomioidaan siten, että 

hinaaja ja telakkarakenne sulautuvat museoympäristöön. Kuivatelakkatyyppeinä 

tarkastellaan kahta vaihtoehtoista rakenneratkaisua: allastelakkaa, jossa käytetään 

sulkuporttia ja pumppua veden poistamiseen sekä vetotelakkaa, jossa alus tuodaan 

telakalle kiskoja pitkin. Kolmantena ratkaisuna tutkitaan, voidaanko alus nostaa 

säilytyspaikkaansa ilman varsinaisia telakkarakenteita. 

Pohjatutkimustiedot ovat viitteelliset. Suunnittelussa varaudutaan paaluperustukseen ja 

maanvaraiseen perustamiseen. Kaivantojen toteutus arvioidaan kustannuksissa ja 
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laaditaan alustava työvaiheselostus. Laivan mitat ja paino huomioidaan 

perustamissyvyyden määrittämisessä ja rakenteen mitoituksessa. Rakennusympäristö, 

pohjavesi ja maakerrokset huomioidaan suunnittelussa. 

Kuivatelakan yksilölliset varusteet (mm. sulkuportti, kölipukit, vinssit) esitellään siten, 

että niille voidaan muodostaa kustannusarvio. Pintarakenteet ja turvalaitteet 

huomioidaan kustannustasolla, mutta tarkkoja rakenneratkaisuja ei valita. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Eri rakenneratkaisuja ja kustannusarvioita esitetään kuvin ja tekstein. Rakenteiden 

muodot määritellään, valitaan rakenteeseen kohdistuva kuormitus, mitoitetaan rakenne 

ja esitetään rakennusosien määrät. Työssä käytetään havainnollistamiseen 

mallinnusohjelmaa sekä voimasuureiden laskentaan elementtimenetelmään pohjautuvaa 

laskentaohjelmaa. 

Kantavat teräsrakenteet ja teräsbetonirakenteet mitoitetaan Eurokoodin mukaisesti. 

Tutkimuksessa käytetään Liikenneviraston asettamia ohjeistuksia samalla tavoin kuin 

yleisesti Suomessa laiturirakentamisessa käytetään. Kustannusarviota laadittaessa 

käytetään Rapal Oy:n Fore-kustannuslaskentapalvelun mukaisia yksikköhintoja 

vertaillen niitä aiemmin toteutettuihin hankkeisiin.  

1.4 Työn rajaukset 

Työssä tutkitaan vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja huomioiden hankkeen 

toteutuskelpoisuus ja kustannukset. Tutkimuksessa ei laadita rakennussuunnitelmia eikä 

oteta laajemmin kantaa rakennustyön toteuttamiseen. Työn tavoite on esittää 

kuivatelakointirakenne ja sen kustannusarvio. Tutkimuksessa esitettävät rakenteelliset 

mitoitukset ovat alustavia ja toimivat apuna yleissuunnitelmatason luonnoksissa. 

Rakentamiseen on laadittava tarkemmat rakennussuunnitelmat. Kaikkia vaikutuksia 

huomioivia mitoituslaskelmia ei laadita.  

Maaperäolosuhteiden tieto on suuntaa antava, eikä geoteknisiin painuma- ja maan 

murtotarkasteluihin oteta kantaa. Rakennussuunnitelmavaiheessa tulee suorittaa 

tarkemmat pohjatutkimukset. 



 

 

13 

 

2 KUIVATELAKKA OSANA MERIMUSEOHANKETTA 

Vanhojen laivojen säilyttäminen on haasteellinen tehtävä, joka vaatii sitoutumisen 

aluksen kunnossapitoon ja käytännön tietotaidon aluksen huollosta ja kuljettamisesta. 

Säännöllisellä huoltamisella estetään laivan rungon vaurioituminen. Lähtökohta on aina 

se, ettei laivaa voida säilyttää ilman toimivaa telakkaa (Sipilä ym. 2007). 

Suomessa olevista telakkakohteista Suomenlinnan telakka ja sitä ympäröivät 

teollisuusrakennukset ovat hyvä esimerkki suomalaisen vanhan merikulttuurin 

säilyttämisestä. Telakkaa käytetään vielä nykyäänkin alusten talvitelakointiin. 

Suomenlinnassa periaate on ollut, että säilyttäminen ja hoito ratkaistaan ylläpitämällä ja 

uudistamalla perinteistä osaamista, ei toimintaa passivoivalla museoimisella  

(Sipilä ym. 2007). 

Nykyaikana, kun kaupunkien reunoja ja rantoja rakennetaan uusiksi asuinalueiksi, 

täytyy historiallisen perinnön säilyttämiseen panostaa merkittävästi. Tutkimuksen 

museohanke ja rakennettava kuivatelakka ovat hyvä osoitus siitä, että uusin menetelmin 

voidaan tehdä rakenteita, joilla on jo valmiiksi historiallista arvoa.  

2.1 Satamahinaaja M/S Alpo 

Satamahinaaja M/S Alpo (Kuva 1), silloinen ST-335, on rakennettu Yhdysvalloissa 

New York City Islandilla vuosina 1943–44 armeijan käyttöön. Rakennetut hinaajat 

kuljetettiin sotatehtäviin Englantiin, jossa ne osallistuivat Normandian maihinnousun 

harhautussatamien rakentamiseen ja huoltoon. Sodan jälkeen Suomen 

Kansanhuoltoministeriö osti aluksen ja se toimi DR-18 nimellä miinanraivaustehtävissä 

Suomenlahdella. Oulun kaupunki hankki hinaajan omistukseensa vuonna 1951, jolloin 

Rauman telakalla tehtiin jäänmurtotehtäviin tarvittavat muutostyöt ja alus nimettiin M/S 

Alpoksi. Vuonna 1999 kaupunki myi aluksen yhdistysomistajalle. (Kämäräinen 2005.) 

Museovirasto on hyväksynyt teräsrunkoisen moottorilaivan M/S Alpon 

perinnelaivarekisteriin (nba.fi 2017).   
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Kuva 1. M/S Alpo vetotelakalla (julkaistaan kuvaaja Timo I:n luvalla).  

 

Kuivatelakan suunnittelun kannalta merkittäviä tietoja ovat laivan mitat ja paino. 

Taulukossa 1 on esitetty M/S Alpon tekniset tiedot. Uppouma tarkoittaa aluksen 

syrjäyttämän vesimäärän massaa. Uppouma on laivan omapainon ja suurimman sallitun 

lastin summa sisältäen polttoaineen, miehistön ja elintarvikkeet.  

Taulukko 1. M/S Alpon tekniset tiedot. 

Pituus 24,26 m 

Leveys 6,26 m 

Kokonaiskorkeus 17 m 

Syväys 2,40 m 

Uppouma 106 t 
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2.2 Museotontin lähtötiedot 

Rakennettava tontti sijaitsee Oulun Toppilansalmen rantavyöhykkeellä. Alueen 

rakennushistoria sisältää 1700-luvulta lähtien tervan säilytystä, lajittelua ja merkintää. 

Tontilla sijaitsi Oulun Tervahovi, joka paloi vuonna 1901. Sittemmin 1800-luvun 

jälkipuolella alueelle rakennettiin Oulun seudun varhaisin huvilayhdyskunta ja 1900-

luvulla lukuisia teollisuuslaitoksia. Museovirasto on luokitellut Toppilan sataman ja 

teollisuusalueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi 

(rky.fi 2017).  

Ajatus hirsirakenteisesta museoalueesta lähti liikkeelle laivan omistajan tarpeesta 

telakoida M/S Alpo. Museon vetovoimaa lisäämään ideoitiin alueelle ravintola ja 

hotellirakennus sekä yleinen sauna. Tavoitteena on suunnitella kaikille avoin Oulun 

merellistä historiaa esittelevä matkailukohde. 

Hirsirakenteisen museokeskuksen suunnittelu on osa Moderni Hirsikaupunki -

tutkimushanketta. Suunnittelun tekee arkkitehtiopiskelija diplomityönään. Rakennusten 

arkkitehtuurissa on jäljitelty alueen historiallisten rakennusten, muun muassa 

Tervahovin ja Alvar Aallon 1930-luvulla suunnitteleman Meri-Toppilan 

sulfiittiselluloosatehtaan, muotoja. Rakennuskokonaisuus on kylämäinen. 

Toiminnalliset osat ovat yhdistetty toisiinsa lasikäytävillä, jolloin hirsirakennusten 

väliin jää ulkoilma-näyttelytilaa ja telakkarakenne. 

Kuivatelakan suunnittelussa rakenteen asemoinnin tekee arkkitehtiopiskelija. 

Huomioitavia asioita on muun muassa huoltoliikenteen järjestäminen ja laivahallin 

sijoittaminen maisemallisesti hyvälle paikalle. Korkea laivahalli voi esimerkiksi estää 

näkymiä hotellin ikkunoista huonosti sijoitettuna. 

Tontin maaperää on tutkittu kairauksilla. Tontilla esiintyy löyhiä ja kokoonpuristuvia 

maakerroksia. Tontin reunalta on purettu vanha jo osittain sortunut puulaituri. 

Asemakaava osoittaa tontin rantaviivan julkiseksi laiturialueeksi. Kaupunki toteuttaa 

laiturirakenteet omana erillishankkeenaan. Tässä tutkielmassa esitetään telakka, joka 

rakennetaan laiturin läpi. 
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Kuvassa 2 esitetään telakan sijainti tontilla ja sitä ympäröivät rakennukset. 

Asemapiirustus päivittyy hankkeen yleissuunnittelun edetessä, mutta telakkarakenteen 

alustava kustannusarvio voidaan laatia nykyisillä tiedoilla. 

 
Kuva 2. Tontin asemakuva.  
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2.3 Hankkeen eteneminen 

Hankkeen toteutus alkaa suunnittelusta. Hyvät ja ajan tasalla olevat maastotiedot sekä 

kattavat pohjatutkimukset ovat edellytys laadukkaan suunnitelman tekemiselle. Jos 

lähtötiedoissa olevat virheet aiheuttavat virheellisiä suunnitteluratkaisuja, muodostuu 

ongelmia hankkeen toteutusvaiheessa (Liikennevirasto 2011, LO 23/2011, s. 6). 

Suunnittelussa huomioidaan rakentamiseen liittyvät riskit erityisesti rakennuskaivannon 

toteuttamisessa. 

Rakennesuunnittelu voidaan aloittaa, kun geotekniset suunnitteluperiaatteet ovat 

kunnossa ja perustamistapa päätetty. Rakennesuunnittelussa mitoitetaan betoni- tai 

teräsrakenteiden rakennedimensiot. Käytettävyys asettaa ehtoja rakenteille, esimerkiksi 

laivan telakointi pitää pystyä tekemään sujuvasti. Veden alle tulevissa rakenteissa on 

ratkaistava, miten työ voidaan toteuttaa. Vaihtoehtoina on rakentaminen elementteinä ja 

nosto veteen tai paikallavalu kuivattuun kaivantoon. 

Mitoitus pohjautuu suunnittelustandardien asettamiin vaatimuksiin. Suomessa on 

käytössä Euroopan laajuiset rakennesuunnittelustandardit, Eurokoodit. Maan 

murtuminen ja painuma sekä muu geotekninen mitoitus tarkistetaan Eurokoodin 7 (SFS-

EN 1997: Geotekninen suunnittelu) ohjeistuksella. Teräsbetonirakenteiden mitoitus 

ohjeistetaan Eurokoodissa 2 (SFS-EN 1992: Betonirakenteiden suunnittelu) ja 

teräsrakenteet Eurokoodissa 3 (SFS-EN 1993: Teräsrakenteiden suunnittelu). Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan edellä mainittuja standardeja. Lisäksi Eurokoodeja on 

laadittu muun muassa liittorakenteista, puurakenteista, muurauksesta ja alumiinista. 

Rakentaminen alkaa kaivannon rakentamisesta. Erityisesti syvät ja kapeat kaivannot 

toteutetaan yleensä ponttiseinin tuettuna. Kaivannon maksimisyvyys ja ponttien upotus 

tarkastellaan muun muassa hydraulinen murtuminen huomioiden. Tarvittaessa 

pohjaveden pintaa alennetaan. Kun suunniteltu kaivantosyvyys on saavutettu, tehdään 

mahdollinen paalutus ja ankkuroinnit sekä rakenteen alustäyttö. 

Betonirakenne voidaan toteuttaa yhtenä valuna tai suunnitella toimivat valusaumat. 

Liikuntasaumoja tarvitaan, kun rakenteen laajuus on suuri ja kutistumisesta muodostuu 

epäsuotuisa halkeamavaara tai työteknisesti valun toteuttaminen sen vaatii. Valun 

jälkeen tehdään taustojen täyttö ja tiivistys. 
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Telakkakanavan tukiseinät voidaan tehdä jättämällä kaivannon tuentaan käytettävä 

teräsponttiseinä pysyväksi rakenteeksi. Tässä tapauksessa maaperässä tapahtuva 

teräksen korroosio vaatii käyttöiän mukaisen teräspontin seinämävahvuuden 

paksuntamisen tai muun teräspinnan korroosiosuojauksen. Myös ponttien ankkuroinnit 

on suojattava korroosiolta.  

Allastelakan valussa otetaan huomioon altaan varusteet: kölipukit, vedenpoistopumppu 

ja venttiilit. Kun altaan valu on valmis, rakennetaan altaan varustelu: kulkutasot, kaiteet 

ja sulkuportti. Laivahallin ja muun museoalueen rakentaminen voidaan aloittaa, kun 

kuivatelakka ja muut pohjarakenteet ovat valmiit. 

Vetotelakassa pohjalaatan päälle rakennetaan vetokiskot. Irrallisina varusteina hankitaan 

vinssi ja ketjuilla tai vaijereilla vedettävä, kiskoilla kulkeva kelkka. 

Kuivatelakan suunnittelussa on tärkeä huomioida alusta pitäen vuorovaikutus 

viranomaisten kanssa. Kuivatelakka on rakenne, joka yhdistetään julkiseen 

vesiliikennealueeseen. Tarvittavien ympäristö- ja vesilupien osalta on tarpeen olla 

yhteydessä Oulun kaupungin ympäristöviranomaisiin, Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukseen sekä aluehallintovirastoon. Telakkarakenne on yhdistettävä 

museoalueen tontilta julkiseen laituriin ja siltä osin on tehtävä yhteensovitustarkastelu 

kaupungin laiturisuunnitelmien kanssa. 
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3 SUUNNITTELUPERUSTEET 

Tutkimuksessa käydään läpi Eurokoodien mukainen suunnittelu ja tarkastellaan 

rakenteiden ja maaperän mitoitusperusteita kohteen yleissuunnittelutason vaatimalla 

laajuudella. Eurokoodi on tarkoitettu asiantuntijan käyttöön, eikä sisällä rakenteen 

mekaniikkaan liittyvää laskentaohjeistusta. Myös tässä tutkimuksessa oletetaan, että 

rakenteen mekaniikka: staattiset ja dynaamiset voimasuureet ovat lukijalle tuttuja. 

Tutkimuksessa käytettävä laskentaohjelma hyödyntää elementtimenetelmää, mutta tässä 

tutkielmassa elementtimenetelmän teoriaa ei käsitellä.  

3.1 Suunnitteluohjeet 

3.1.1 Eurokoodien mukainen suunnittelu 

Eurokoodien käyttöönotto pohjautuu Euroopan yhteisön komission vuonna 1975 

tekemään päätökseen rakennustekniikkaan liittyvästä toimenpideohjelmasta. Ohjelman 

tavoite oli poistaa kaupan tekniset esteet ja yhdenmukaistaa tekniset vaatimukset (SFS-

EN 1990 2006, s.12). Eurokoodien asema on toimia Euroopan unionin (EU) ja 

Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) jäsenmaissa viiteasiakirjoina seuraavia 

tarkoituksia varten: 

- välineinä, joilla osoitetaan rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden 

täyttävän neuvoston direktiivin 89/106/ETY olennaiset vaatimukset, joita ovat 

erityisesti olennainen vaatimus nro 1 – mekaaninen lujuus ja vakavuus – sekä 

olennainen vaatimus nro 2 – paloturvallisuus, 

 

- perustana rakennusurakoiden ja rakentamiseen liittyvien tekniikan alojen 

urakoiden määrittelyyn, 

 

- rakennustuotteiden yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien laatimisen 

puitteina (EN-standardit ja eurooppalaiset tekniset hyväksynnät).” (SFS-EN 

1990.) 

Eurokoodeissa on sallittu mahdollisuus kansallisten valintojen tekemiseen kohdissa, 

joissa katsotaan rakennuspaikan maantieteellisen sijainnin tai hyväksyttävän 
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rakentamiskulttuurin vaikuttavan vaatimusehtoihin. Kansalliset valinnat osoitetaan 

kansallisin liittein, joita Suomessa hallinnoi Ympäristöministeriö. 

Eurokoodin asettamiin perusvaatimuksiin kuuluu, että rakenne suunnitellaan ja 

toteutetaan siten, että sillä on riittävä kestävyys ja käyttökelpoisuus suunnitellun 

käyttöiän ajan. Rakenteen kestävyydessä huomioidaan kaikki kuormat ja vaikutukset, 

jotka todennäköisesti esiintyvät käytön aikana. Perusvaatimukset täytetään valitsemalla 

soveltuvat materiaalit, suunnittelemalla rakenne yksityiskohtineen asianmukaisesti ja 

määrittelemällä hankkeen kannalta merkitykselliset suunnittelun, tuotannon ja 

toteutuksen sekä käytön valvontamenettelyt. (SFS-EN 1990 s. 44.) 

Ympäristöministeriön asetus 477/2014 kantavista rakenteista ohjeistaa Eurokoodin 

mukaiseen käyttöiän huomioimiseen (8 §). Suunnittelussa määritellään ’suunniteltu 

käyttöikä’, joka on ajanjakso, jolloin rakennetta käytetään tarkoitukseensa ennakoiduin 

kunnossapitotoimin. Suunnittelijan on määritettävä suunniteltu käyttöikä ja siihen 

liittyen ympäristöolosuhteita kuvaavat rasitusluokat.  

Rakenteen säilyvyys huomioidaan suunnittelussa ennakoiden ympäristöolosuhteiden 

muutoksia, maaperän ominaisuuksia sekä rakenteelle aiottua ja ennalta arvioitavaa 

käyttöä. Materiaalit ja tuotteiden koostumus, ominaisuus ja toimivuus määritellään 

siten, että saavutetaan riittävän hyvin säilyvä rakenne. Rakennejärjestelmän valinnalla, 

rakenneosien muodoilla ja rakenteen yksityiskohdilla voidaan vaikuttaa merkittävästi 

säilyvyyteen. Tarvittaessa määritellään erityisiä suojaustoimenpiteitä sekä vaadittava 

ylläpito suunnitellun käyttöiän aikana. Materiaalikohtaisissa Eurokoodeissa EN 

1992...EN 1999 määritellään toimenpiteet, joilla rakenteiden kunnon heikkenemistä 

voidaan välttää. (SFS-EN 1990.) 

Suunnittelun alussa valitaan rakennuskohteelle tarvittavat luokitukset. Seuraamusluokka 

valitaan rakenteen vaurion tai vian seuraamusten mukaisesti SFS-EN 1990 Liitteen B 

(2006) esittämällä tavalla, CC1, CC2 tai CC3, joista vaativin on CC3. Kuhunkin 

seuraamusluokkaan liittyy kolme luotettavuusluokka RC1, RC2 ja RC3 ja edelleen niitä 

vastaavat tarkastusluokat. 

Pohjarakentamisessa valitaan suunnittelukohteen mukainen geotekninen luokka GL1, 

GL2 tai GL3, joista vaativin on GL3 (SFS-EN 1997-1 2005, s.18). Luokan valinta 
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vaikuttaa muun muassa pohjatutkimusten laajuuteen ja suorittamiseen sekä 

paalutustyötä ohjaavan paalutustyöluokan PTL1, PTL2 tai PTL3 valintaan (RIL 254-

2016). Tarvittaessa geoteknistä luokkaa tarkistetaan ja vaihdetaan, mikäli tutkimusten 

aikana tulokset osoittavat pohjaolosuhteiden eroavan alustavasta suunnitelmasta  

(SFS-EN 1997-2 2005, s. 21). 

Eurokoodien mukainen mitoitus perustuu rajatilojen (murtorajatilat ja käyttörajatilat) 

tarkasteluun eri mitoitustilanteissa. Mitoitustilanteita ovat normaalisti vallitsevat 

mitoitustilanteet, tilapäiset mitoitustilanteet, onnettomuusmitoitustilanteet ja 

maanjäristysmitoitustilanteet. Kaikki ihmisen turvallisuuteen tai rakenteen varmuuteen 

liittyvät rajatilat luokitellaan murtorajatiloiksi. Käyttörajatilassa tarkastellaan rakenteen 

toiminta normaalikäytössä, käyttömukavuus ja rakennuskohteen ulkonäkö. Muun 

muassa silmin havaittavat siirtymät (rakenteen taipuminen) ja värähtely voivat olla 

ulkonäköön ja käyttäjämukavuuteen liittyviä tarkasteluseikkoja. (SFS-EN 1990.) 

Kuormat luokitellaan aikariippuvuutensa perusteella pysyviksi kuormiksi (G), 

muuttuviksi kuormiksi (Q) ja onnettomuuskuormiksi (A). Lisäksi kuorman alkuperän 

perusteella luokitellaan ne välittömiksi tai välillisiksi, vaikutuskohdan vaihtelun 

perusteella kiinteiksi tai liikkuviksi sekä kuorman luonteen perusteella staattiseksi tai 

dynaamiseksi. Kuormalle esitetään aina ominaisarvo Fk, josta saadaan mitoituksessa 

käytettävä mitoitusarvo Fd kertomalla se kohteeseen määrätyillä ψ–kertoimilla ja 

osavarmuusluvuilla γ.  

Kuormitusyhdistelmien muodostaminen ja niissä käytettävät yhdistelykertoimet ovat 

esitetty Eurokoodissa SFS-EN 1990 (s. 70) ja sen kansallisessa liitteessä A1 (s. 86). 

Liikennevirasto on laatinut omassa sovellutusohjeessaan NCCI 1 (Liikennevirasto 2014) 

taulukot eri kuormille käytettävistä kertoimista eri rajatiloissa. 

3.1.2 Muut suunnitteluohjeet 

Suomessa rakentamista ohjaa Ympäristöministeriö sekä infrarakentamisessa Liikenne- 

ja viestintäministeriö, joilla on molemmilla omansa rakentamiseen liittyvä ohjeistus. 

Ympäristöministeriö vastaa Maankäyttö- ja rakennuslaista ja ylläpitää Suomen 

Rakentamismääräyskokoelmaa, joka Eurokoodien ilmestyttyä on siirtynyt 

Eurokoodipohjaiseen suunnitteluun. Liikenne- ja viestintäministeriön alla toimiva 

Liikennevirasto ohjaa julkisia tie- ja ratahankkeita. Liikennevirasto julkaisee 
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Eurokoodien sovellutusohjesarjaa NCCI, omia ohjeita, tutkimuksia ja selvityksiä sekä 

tyyppipiirustuksia. Tässä tutkimuksessa esitetään muun muassa betonirakenteen 

leikkaus- ja lävistysmitoitus Eurokoodista poiketen NCCI sovellutusohjeen mukaisesti. 

Ohjeen mitoitus perustuu jo käytöstä poistuneeseen Rakentamismääräyskokoelman 

mitoitustapaan. 

Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa otetaan kantaa suunnitteluun ja valvontaan, 

rakenteen lujuuteen ja vakauteen, paloturvallisuuteen, terveyteen, käyttöturvallisuuteen, 

esteettömyyteen, meluntorjuntaan ja ääniolosuhteisiin, energiatehokkuuteen, 

rakennuksen käyttöön ja huoltoon sekä asuntosuunnitteluun.  

Lisäksi Suomessa on yhdistyksiä ja liittoja, joiden toimesta on julkaistu lukuisia eri 

rakentamisaloihin liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Tässä työssä viitataan muun muassa 

Suomen Betoniyhdistys ry:n (BY) betonilattioiden suunnitteluohjeeseen sekä 

betoninormeihin. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (RIL) on laatinut omat 

käsikirjansa betonirakenteiden suunnitteluun. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös 

geomekaniikkaan ja kaivannon suunnitteluun liittyviä RIL:n ohjeistuksia. 

Paalutustyössä valtakunnallisesti käytetty ohjeistus on RIL:n julkaisema RIL 254-2016 

Paalutusohje 2016, jossa esitetään vaatimukset paalutustyölle, paalutuksen mitoitus ja 

paalutuskalusto.  

Silta- ja taitorakenteiden suunnittelussa ja työn toteutuksessa korkeaa laatua 

ylläpitämään on laadittu SILKO -ohjeet ja InfraRYL:n yleisiä ja teknisiä 

laatuvaatimuksia. Yleisesti julkisissa infrahankkeissa velvoitetaan jo suunnittelussa 

huomioimaan edellä mainittujen ohjeiden laatuvaatimukset. Suunnittelija osoittaa 

rakenteen suunnitelmissa kohteen rakentajalle vaaditut toteutusmenetelmät. 

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat sekä suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset 

määritetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 120 e §). Kantavien teräs- ja 

betonirakenteiden suunnittelussa käytetään vaativuusluokkia vähäinen, tavanomainen, 

vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. 
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3.1.3 Alueen käyttöohjeet 

Museoalueen suunnittelussa tärkeä huomioitava lähtötieto on asemakaava. Asemakaava 

on kaavoituksessa yksityiskohtaisin kaava, joka määrää alueen tulevan käytön: mihin ja 

miten tontilla saa rakentaa, mitä tulee säilyttää ja mikä on rakennusten käyttötarkoitus. 

Uuden asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, eikä sitä vastoin voida rakentaa ilman 

valtuuston hyväksymää asemakaavamuutosta tai poikkeuslupaa. 

”Vesistöä ja pohjavesiolosuhteita muuttaville hankkeille tarvitaan usein vesilain 

mukainen lupa.” (ymparisto.fi 2017).  Lupaviranomainen voi katsoa rakennushankkeen 

luvanvaraiseksi, jos hanke muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai 

virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua ja määrää. Vesilupa 

myönnetään, jos hanke ei aiheuta vahingollisia muutoksia ympäristössä tai 

vesiluonnossa ja siten vaaranna yleistä terveyttä tai turvallisuutta. (Vesilaki 587/2011, 

luku 3.) 

Kuivatelakan suunnittelussa on huomioitava merivesikorkeuden vaihteluväli sekä 

vuosittainen maanpinnan nouseminen. Oulussa havaitun merivedenkorkeuden 

suurimman ja pienimmän tason välinen ero on yli kolme metriä. Vuosina 2006–2016 

havaittu keskiveden muutos on ollut Oulussa -59 mm, joka tarkoittaa telakkarakenteen 

100 vuoden käyttöiällä -590 mm keskivesikorkeuden alenemista  

(Ilmatieteenlaitos 2017).  

Väylää suunniteltaessa ei voida suoraan käyttää aluksen syväystä vaan on huomioitava 

varavesi. Varavesi sisältää esimerkiksi aluksen ajossa tapahtuvat pystyliikkeet, 

aallokosta aiheutuvat liikkeet, kölivaran ja syvyystietojen epävarmuustekijät. Jotta alus 

säilyttäisi ohjailtavuutensa, kölin alla on oltava aina riittävä määrä vettä. Laivaväylien 

suunnitteluohje (Liikennevirasto 2014, LO 31/2014) esittää satama-altaissa käytettävän 

vähintään 0,6 m kokonaisvaravettä, kun altaan syvyys on yli 6 metriä.  

Aluksen telakoinnissa museoimistarkoitukseen on syytä tarkastella käyttöturvallisuus ja 

esteettömyys. Rakennusmääräyskokoelma (Ympäristöministeriö 2016) esittää 

käyttöturvallisuuden viittaavaan kolmeen suureen riskiryhmään: 1. kaatumiset, 

liukastumiset ja putoamiset, 2. palo- sähkö- tai räjähdystapahtumat ja 3. ajoneuvon 

liikkumisesta aiheutuva onnettomuus rakennuksissa ja rakennuspaikoilla. M/S Alpo on 

telakoitava siten, ettei aluksen kaatumisvaaraa ole. Kaiteet ja muut turvalaitteet 
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tarkastetaan siten, ettei kulkuväylillä ole putoamisvaaraa. Kaiteissa on huomioitava, että 

ne jatkuvat yhtenäisinä tarvittavalla alueella. Kaiteet on suunniteltava siten, ettei niissä 

voi kiipeillä eikä kaiteissa ole aukkoja, joista pieni lapsi voi pudota. Esteettömyydessä 

tarkastellaan kulkuyhteyksien riittävä leveys ja esteetön kulku pyörätuolilla. Kahden 

kerroksen väliin rakennetaan tarvittaessa hissi. 

3.2 Betonirakenteiden suunnittelu 

3.2.1 Säilyvyys ja luokitukset 

Ympäristöolosuhteiden merkittävyys tulee arvioida säilyvyyden kannalta, jotta voidaan 

tehdä tarvittavat toimenpiteet materiaalien suojaamiseksi. Maan sisällä käytettävien 

materiaalien säilyvyyttä suunniteltaessa otetaan huomioon betonille aggressiiviset 

aineet, kuten hapot ja sulfaattisuolat pohjavedessä, maassa tai täyttömateriaalissa.  

(SFS-EN 1997-1 s. 20.)  

Betonirakenteiden säilyvyysmitoitus perustuu EN 206-1 mukaisiin 

ympäristöolosuhteiden määräämiin rasitusluokkiin. Betonirakenteen suojabetonipeite, 

sallittu halkeamaleveys ja betonimassassa käytettävät sementit ja seosaineet valitaan 

rasitusluokkien mukaan. Eurokoodi EN 1992-1-1 sekä by 65 Betoninormit 2016 

esittävät samat rasitusluokkataulukot kuin EN 206-1. Lisäksi niissä määritellään 

suositeltu lujuusluokka kullekin rasitusluokalle. 

Työmaalla valmistettaville betonirakenteille asetetaan vaatimukset kolmen 

toteutusluokan 1, 2 tai 3 mukaan, joista luokka 3 on vaativin. Toteutusluokka voidaan 

määritellä kullekin työmaan rakenteelle erikseen. Toteutusluokkiin liitetään 

betonirakenteiden mitoituksessa toleranssiluokat 1 ja 2. Toleranssiluokassa 2 olevien 

rakenteiden osalta on mahdollista käyttää pienennettyjä materiaaliosavarmuuskertoimia 

Taulukon 2 mukaisesti, jolloin rakenteen toteutus kuuluu toteutusluokkaan 3.  

(by 65 2016, s.10.)  
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Taulukko 2. Betonirakenteiden mitoituksessa käytettävät kertoimet Eurokoodin SFS-EN 

1992-1-1 kansallisen liitteen mukaan (muokattu lähteestä Ympäristöministeriö 2016). 

 

3.2.2 Teräsbetonirakenteiden mitoitus 

Betonirakenteiden rakennesuunnittelussa tarkasteltavat tilanteet ovat yleensä staattisia. 

Rakennemallista saadaan rakenteen eri pisteisiin kohdistuvat leikkausvoimat ja 

taivutusmomentit sekä vääntö- ja normaalivoima. Tässä tutkimuksessa käsitellään 

telakan laatta- ja seinärakenteita ja rakennevaihtoehdoille tehdään murtorajatilassa 

alustava taivutus-, leikkaus- ja lävistysmitoitus sekä käyttörajatilassa 

halkeamaleveystarkastelu.  

Eurokoodi määrittelee betonirakenteelle vähimmäisraudoitusalat haurasmurtumisen ja 

leveiden halkeamien estämiseksi (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 150). Murtuminen 

tapahtuu hauraasti rakenteen ollessa liian heikosti raudoitettu, jolloin betoniteräs ei 

kykene ensimmäisen halkeaman tapahduttua ottamaan vastaan vetokuormaa. Jos 

rakenteessa on yliraudoitus, tapahtuu myös äkillinen haurasmurtuma, kun betonin 

puristuspuoli murtuu ennen kuin jännitys vetoraudoituksessa nousee myötörajalle.  

(RIL 125 1986, s. 113.) 

Tavallisesti teräsbetonirakenne mitoitetaan normaaliraudoitettuna (ns. aliraudoitus), 

jolloin poikkileikkaus murtuu vetoraudoituksen myötäämisen jälkeen. Murtuminen on 

luonteeltaan sitkeä, sitä edeltää suuret muodonmuutokset ja voimakas betonin halkeilu. 

Kutistumasta ja lämpötilamuutoksista syntyvät siirtymät ja niistä aiheutuvat 

lisärasitukset, kun liike on kokonaan tai osittain estetty, täytyy aina betonirakenteiden 

mitoituksessa ottaa huomioon. Erityisesti laajat lattiarakenteet on suunniteltava siten, 

että liikuntasaumoilla estetään pakkovoimista syntyvät lisärasitukset tai vaihtoehtoisesti 

Mitoitustilanne Toteutusluokka Toleranssiluokka betoni γc betoniteräs γs

1 ja 2 1 1,50 1,15

3 2 1,35 1,10

Onnettomuustilanne 1,0 1,0

Kansallisen liitteen arvo kertoimelle αcc = 0,85

Luotettavuusindeksi β = (4,3, 3,8 ja 3,3) luotettavuusluokissa (RC3, RC2 ja RC1)

Normaalisti 

vallitseva ja 

tilapäinen

Materiaaliosavarmuusluvut
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huomioidaan lisäkuorma laatan raudoituksessa. Betonilaatoissa ylä- ja alapinnan väliset 

lämpötilaerot ja kosteuseroista johtuvat kutistumiserot pyrkivät tyypillisesti 

käyristämään laattaa siten, että laatan nurkat nousevat ylöspäin  

(by 45 / BLY 7 2014, s. 59). 

3.2.3 Taivutusmitoitus 

Teräsbetonirakenteen taivutusmitoituksessa tarkastellaan Kuvan 3 poikkileikkausta, 

jossa momentti aiheuttaa raudoiteteräkseen vetojännityksen ja betoniin 

puristusjännityksen (SFS-EN 1992-1-1 s. 37, Kuva 3.5). Puristusraudoitetussa 

rakenteessa huomioidaan myös raudoitukseen kohdistuva puristus Kuvan 4 mukaisesti. 

Tavanomaisissa laatta- ja seinärakenteissa ei suositella puristusraudoituksen 

käyttämistä.  

Kuva 3. Poikkileikkauksen venymä- ja jännitysjakauma vetoraudoitetulla 

teräsbetonirakenteella (SFS-EN 1992-1-1 Kuvaa 3.5 mukaillen). 

 

Kuva 4. Poikkileikkauksen venymä- ja jännitysjakauma puristus- ja vetoraudoitetulla 

teräsbetonirakenteella. 
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Ensimmäisenä normaaliraudoitetun rakenteen taivutusmitoituksessa valitaan raudoitus 

eli tankokoko ja -jako huomioiden pääraudoituksen minimiala  

(SFS-EN 1992-1-1 s. 150) 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑠𝑘
𝑏𝑑𝑠,𝑡 tai vähintään 0,0013𝑏𝑑𝑠,𝑡,    (1)   

jossa 

fctm on betonin vetolujuuden ominaisarvo, 

fsk on betoniteräksen vetolujuuden ominaisarvo, 

b on betonirakenteen laskentaleveys ja 

ds,t on vedetyn raudoituksen tehollinen korkeus. 

Kun raudoitus on valittu, voidaan laskea puristuspinta-alan korkeus taivutetussa Kuvan 

4 poikkileikkauksessa vaikuttavien voimien tasapainoehdosta: 

𝐹𝑠,𝑡=𝐹𝑐+𝐹𝑠,𝑐 → 𝑓𝑠𝑑 𝐴𝑠,𝑡 =  𝜂𝑓𝑐𝑑 𝑏 𝜆𝑋  +  𝑓𝑠𝑑 𝐴𝑠,𝑐

→ 𝜆𝑋 = (𝑓𝑠𝑑 𝐴𝑠,𝑡 − 𝑓𝑠𝑑𝐴𝑠,𝑐) / 𝜂𝑓𝑐𝑑 𝑏 ,
   (2) 

jossa 

fcd on betonin puristuslujuuden mitoitusarvo, 

fsd on betoniteräksen vetolujuuden mitoitusarvo, 

λX on betonirakenteen puristuspinnan korkeus taivutettavassa poikkileikkauksessa, 

λ on tehollisen korkeuden määrittelevä kerroin ja saa arvon 0,8, kun betonin 

puristuslujuuden ominaisarvo fck ≤ 50 MPa (SFS-EN 1992-1-1 s. 37), 

η on tehollisen lujuuden määrittelevä kerroin ja saa arvon 1,0, kun betonin 

puristuslujuuden ominaisarvo fck ≤ 50 MPa (SFS-EN 1992-1-1 s. 37), 

As,t on vedetyn betoniteräksen poikkileikkauksen pinta-ala ja 

As,c on puristetun betoniteräksen poikkileikkauksen pinta-ala. 

Mitoituksessa on ehtona, että betoniraudoitus myötää ennen kuin puristetun reunan 

betoni saavuttaa murtopuristuman arvon (Liikennevirasto 2014, NCCI 2, s. 53). 

Käytetään siis aliraudoitusta ja murtumatapa on sitkeä. NCCI 2:n (s. 53) mukaan 

teräksen myötövenymän laskemisessa käytetään myötölujuuden ominaisarvoa. Hooken 
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lain mukaan saadaan myötövenymä εsk = fsk / Es = 2,5 ‰, jossa Es on teräksen 

kimmokerroin Eurokoodin mukaiselle raudoiteteräkselle B500B.  

Jos betonin puristuspuoli murtuu samanaikaisesti kun vetoraudoituksen jännitys 

saavuttaa myötörajan, poikkileikkaus on tasapainoraudoitettu. Tässä tilanteessa 

poikkileikkauksen neutraaliakselin paikka saadaan Kuvan 3 ja 4 lineaarisesta 

venymäjakaumasta (puristuma saa negatiivisen arvon) (RIL 125 s.114): 

𝑋𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑠,𝑡
=

−𝜀𝑐𝑢

−𝜀𝑐𝑢+𝜀𝑠𝑘
,   (3) 

jossa 

Xtas on tasapainoraudoitetun betonipoikkileikkauksen puristuspinnan korkeus ja 

εcu on betonin murtopuristuma 3,5 ‰. 

Yhtälö (3) määrittää kriittisen puristuspinnan korkeuden. Kun huomioidaan 

puristuspinnan tehollinen korkeus λX, saadaan kriittinen suhteellinen korkeus 

𝛽 = 𝜆
−𝜀𝑐𝑢

−𝜀𝑐𝑢+𝜀𝑠𝑘
.   (4) 

Mitoitettavan poikkileikkauksen tehollisen puristuspinnan suhteellinen korkeus saadaan 

𝛽𝑏𝑑 = 𝜆𝑋/𝑑𝑠,𝑡 (RIL 125 s. 115). Sitkeä murtuminen saavutetaan, kun 

poikkileikkauksen puristuspinnan suhteellinen korkeus on pienempi kuin kriittinen 

suhteellinen korkeus 𝛽𝑏𝑑 ≤ 𝛽 eli rakenne on aliraudoitettu. Jos ehto toteutuu, voidaan 

laskea valitulle raudoitukselle taivutusmomenttikestävyys, joka saadaan tarkastelemalla 

momenttitasapaino Kuvassa 4 esitetyn puristusvoiman Fc vaikutuspisteessä: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐹𝑠,𝑡 𝑧 + 𝐹𝑠,𝑐 (
𝜆𝑋

2
− 𝑑𝑠,𝑐)  

→ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑓𝑠𝑑 𝐴𝑠,𝑡(𝑑𝑠,𝑡 −
𝜆𝑋

2
) +   𝑓𝑠𝑑 𝐴𝑠,𝑐(

𝜆𝑋

2
− 𝑑𝑠,𝑐),   (5) 

jossa 

 𝑧 =  (𝑑𝑠,𝑡 −
𝜆𝑋

2
) on sisäinen momenttivarsi. 
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Tarvittaessa betoniraudoitusta tai rakenteen paksuutta muutetaan, mikäli rakenne on 

yliraudoitettu (𝜆𝑋 >  𝜆𝑋𝑡𝑎𝑠) tai murtotilamitoituksen mukainen 

taivutusmomenttikestävyys ei ole riittävä: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,   (6) 

jossa 

MEd on tarkasteltavassa poikkileikkauksessa vaikuttavan momentin mitoitusarvo. 

Betonin vetolujuus on hyvin pieni verrattuna teräksen vetolujuuteen. Betonirakenteen 

mitoituksessa ajatellaankin, että vetorasitettu betonirakenne halkeaa vedetyltä 

pinnaltaan kunnes betoniraudoitus alkaa kantaa vetoa (tehollinen korkeus ds,t = 

rakenteen korkeus – vedetyn betoniraudoituksen painopisteeseen asti haljenneen, 

vetokestävyyden menettäneen betonin korkeus). Rakenteen käyttöikä rajoittaa 

halkeamaleveyttä. Käyttörajatilan tavallisen ja pitkäaikaisyhdistelmän kuormilla 

tarkastellaan, että betonin halkeamaleveys pysyy vaaditun rajan sisällä. 

Kun rakenteessa ei käytetä puristusraudoitusta, poikkileikkauksen venymäjakauma on 

kimmoisessa käyttötilassa Kuvan 5 mukainen. Laskettaessa keskimääräistä 

halkeamaleveyttä käyttörajatilan tavallisella yhdistelmällä, käytetään betonin 

kimmokertoimena Ec = Ecm. Pitkäaikaisella yhdistelmällä on huomioitava betonin 

viruminen, jolloin käytetään kimmokerrointa Ec,ef = Ecm /(1 + φ), jossa φ on virumaluku. 

 

Kuva 5. Laatan venymäjakauma ja tehollinen vetoalue. 
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Kun halkeama on tapahtunut vähintään vetoraudoitukseen saakka ja kun 

puristusraudoitusta ei ole, suorakaidepoikkileikkauksessa puristuspinta-alan korkeuden 

suhde teholliseen korkeuteen saadaan yhtälöstä (RIL 125 1986, s. 207) 

𝑥

𝑑𝑠,𝑡
= 𝛼𝑒  𝜌 (√1 +

2

𝛼𝑒  𝜌
− 1),    (7) 

jossa 

𝛼𝑒 = 𝐸𝑠/𝐸𝑐 on kimmokertoimien suhde ja 

𝜌 = 𝐴𝑠/𝐴𝑐 =  𝐴𝑠/ (𝑑𝑠,𝑡 𝑏) on raudoitussuhde. 

Kuvan 5 mukainen tehollinen vetoalue saadaan 𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = ℎ𝑐,𝑒𝑓 𝑏 , jossa vetoalueen 

tehollinen korkeus hc,ef on SFS-EN 1992-1-1 (s. 120) mukaan pienin arvoista [2,5 (h - d) 

tai (h - x) / 3 tai h / 2].  

Ilman suoraa laskentaa halkeamaleveyttä voidaan rajoittaa SFS-EN 1992-1-1  (s. 122) 

mukaisesti tarkastelemalla teräsjännityksen suhteen tankojakoa ja -paksuutta. 

Käyttötilassa jännitys voidaan laskea kaavasta (RIL 125 s. 207) 

𝜎𝑠,𝑡 =
𝑀𝐸𝑑,𝐾𝑅𝑇

𝑧𝐴𝑠,𝑡
,   (8) 

jossa 

MEd,KRT on taivutusmomentin mitoitusarvo käyttörajatilan kuormitusyhdistelmällä ja 

z on sisäinen momenttivarsi. 

Edellä olevien selvennysten (yhtälöiden 7 ja 8 ja Kuvan 5) avulla normaaliraudoitetun 

teräsbetonisen laattarakenteen halkeamaleveys voidaan laskea SFS-EN 1992-1-1 

kohdan 7.3.4 (s. 123) mukaan. Ympäristöministeriön asettamassa kansallisessa liitteessä 

(Ympäristöministeriö 2016, SFS-EN 1992 kansalliset liitteet) tarkennetaan, että 

halkeamaleveyslaskennassa käytettävä betonipeitteen arvo on ympäristöolosuhteiden 

vaatima peite cmin,dur ja maksimissaan 50 mm. Erityisesti maata vasten valettaessa 

saatetaan käyttää jopa 100 mm paksua betonipeitettä, jolloin laskentakaavan mukainen 

halkeamaleveys ilman esitettyä 50 mm rajoitusta muodostuisi kohtuuttoman suureksi.  
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3.2.4 Leikkaus- ja lävistysmitoitus 

Liikenneviraston alaisissa silta- ja taitorakenteissa noudatetaan Eurokoodin 1992 

sovellutusohjetta NCCI 2. Lävistys- ja leikkausmitoituksessa käytetään laskelmissa 

betonin lujuudelle korkeintaan lujuusluokkaa C50/60 vastaavia mitoitusarvoja. 

(Liikennevirasto 2014, NCCI 2.) 

Leikkausraudoittamattomana betonilaatan lävistyskestävyys on (NCCI 2 s.60) 

𝑉𝑐 = 𝑘𝛽(1 + 50𝜌)𝑢𝑑𝑠,𝑡𝑓𝑐𝑡𝑑,   (9) 

jossa 

fctd on betonin vetolujuuden mitoitusarvo, 

k =1,6 – ds,t ≥ 1,0 (ρc ≥ 2400 kg/m
3
) tai 

k = 0,8(ρc < 2400 kg/m
3
), 

𝜌 =  √𝜌𝑥𝜌𝑦  ≤ 8 ‰ vedetyn raudoituksen raudoitussuhde ja 

𝛽 =
0,4

1+1,5𝑒 √𝐴𝑢⁄
 , 

jossa 

e on lävistävän voiman epäkeskisyys leikkautuvan alueen painopisteestä, 

Au on tuen reunasta etäisyydellä 0,5ds,t olevan leikkauksen rajoittama pinta-ala ja  

u on pienempi seuraavista: 

a) tuen reunasta etäisyydellä 0,5ds,t oleva piiri, 

 

b) tuen ollessa vapaalla reunalla, vapaan reunan puoleiset osat oletetaan jo 

leikkautuneen, jolloin a) -kohdan mukaiselta piiriltä piirretään vapaille 

reunoille normaalit Kuvan 6 mukaisesti. 
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Kuva 6. Tuen lävistyspiiri laattarakenteen reunalla ja keskellä. 

Tuen reunasta etäisyyden ds,t rajaaman alueen sisäpuolella laatalla oleva kuormitus 

ankkuroituu suoraan tuelle, eikä siten aiheuta lävistystä. Samoin leikkauskestävyyttä 

laskettaessa tuen reunasta etäisyyden ds,t päässä laskettua leikkausvoiman mitoitusarvoa 

voidaan pitää määräävänä. (NCCI 2 s. 54.) 

 Leikkausraudoittamattomana betonilaatan leikkauskestävyys on (NCCI 2 s. 54) 

𝑉𝑐0 = 0,3𝑘(1 + 50𝜌1)𝑓𝑐𝑡𝑑𝑏𝑑𝑠,𝑡,   (10) 

jossa 

𝜌1 =
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑑𝑠,𝑡
 ≤ 0,02 vedetyn pääraudoituksen raudoitussuhde. 

3.2.5 Raudoituksen suunnittelu 

Teräsbetonirakenteiden suunnittelussa olennainen osa on oikeanlainen raudoituksen 

suunnittelu. Tankojen väliset etäisyydet valitaan siten, että betonimassan valaminen ja 

tiivistäminen voidaan suorittaa siten, että saavutetaan riittävä tartunta (SFS-EN 1992-1 

s. 130). Yleensä laatan alapinnassa työteknisesti on sallitumpaa käyttää tiheämpää jakoa 

kuin yläpinnassa. Samansuuntaisten tankojen vapaan välin on oltava vähintään suurin 

arvoista: kiviaineksen suurin raekoko + 5 mm, betoniteräksen halkaisija tai 20 mm 

(SFS-EN 1992-1 s. 130).  

Raudoitustangot, -langat tai -verkot täytyy ankkuroida siten, että tartuntavoimat siirtyvät 

betonille halkeilua aiheuttamatta. Esimerkiksi betonirakenteen tuen läheisyydessä 

pääraudoitus tulee ankkuroida riittävällä pituudella tuelle, jotta rakenteen lävistys- ja 
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leikkauskestävyys ovat mitoituksen mukaiset. Myös taivutusmitoituksessa vaaditun 

ankkurointipituuden tulee toteutua tarkasteltavasta poikkileikkauksesta molempiin 

suuntiin. 

Harjatankojen tartuntalujuuden mitoitusarvo saadaan (SFS-EN 1992-1-1 s. 132) 

𝑓𝑏𝑑 = 2,25 𝜂1𝜂2𝑓𝑐𝑡𝑑 ,   (11) 

jossa 

η1 = 1,0 terästangon hyvillä tartuntaolosuhteilla ja 

η1 = 0,7 terästangon huonoilla olosuhteilla (SFS-EN 1992-1-1 Kuva 8.2), 

η2 = 1,0 kun raudoitusteräksen halkaisija Øs ≤ 32 mm ja 

η2 = (132 - Øs) / 100 kun Øs > 32 mm. 

 

Ankkurointipituuden vaadittava perusarvo lb,rqd saadaan, kun tiedetään teräksessä 

vallitseva mitoitusjännitys σsd (SFS-EN 1992-1-1 s. 133): 

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 = (∅𝑠/4)(𝜎𝑠𝑑/𝑓𝑏𝑑),   (12) 

josta edelleen voidaan laskea mitoitusarvo Eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 Taulukon 8.2 

(s. 135) mukaisilla kertoimilla αi (SFS-EN 1992-1-1 s. 134) 

𝑙𝑏𝑑 =  𝛼1𝛼2𝛼3𝛼4𝛼5𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 ≥  𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛.  (13) 

Ankkurointipituuden on oltava vähintään 𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛  ≥   (0,3𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 tai 10 Ø𝑠 tai 100 𝑚𝑚). 

Raudoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Suomessa käytettävien betoniterästen 

varastopituus on 12 metriä ja yli 16 metriset tangot vaativat erikoiskuljetuksen 

(Tielaitos 2000, Betoniraudoitteiden suunnittelu). Yleensä suositeltavaa on pyrkiä 

käyttämään maksimissaan varastopituuden mittaista terästankoa. Raudoitusta 

jatkettaessa samansuuntaiset tangot limitetään, jolloin limijatkospituus saadaan 

ankkurointipituudesta kertoimella α6=1,00…2,00 (NCCI 2 Liite 2/2). 

Suojaavan betonipeitteen minimiarvot koskevat myös käytettäviä työteräksiä. 

Suunnitelmiin ei yleensä työteräksiä piirretä, mutta esimerkiksi laattarakenteen pohjassa 

käytetään 12 mm työterästankoja ja niiden alla välikkeitä (Tielaitos 2000, 
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Betoniraudoitteiden suunnittelu). Suunnittelijan on huomioitava työterästen pienentävä 

vaikutus pääraudoituksen teholliseen korkeuteen ds,t rakennetta mitoitettaessa. 

Taivutettuihin nurkkiin raudoituksen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota 

tarvittavan taivutuskestävyyden takaamiseen. Vedetyissä sisänurkissa voidaan käyttää 

Kuvan 7 mukaista vinoa lisäraudoitetta, jonka vetokestävyys on 50 % sisäpinnan 

raudoitteessa murtorajatilassa esiintyvästä vetovoimasta. Rakennepaksuuden ollessa yli 

450 mm käytetään sisänurkassa lisäviistettä ≥ 100*100 mm. (NCCI 2 s. 87.) 

 

Kuva 7. Vedetyn sisänurkan lisäraudoitus ja pitkittäisten terästen ankkurointi (NCCI 2 

Kuvaa 9.2 mukaillen). 

3.3 Teräsrakenteiden suunnittelu 

3.3.1 Teräsrakenteiden suunnittelun perusteet 

Eurokoodi sisältää hyvin laajan teräsrakenteiden mitoitusohjeistuksen. Eurokoodi 3 

jakautuu kuuteen eri osaan, joista tässä tutkimuksessa tutustutaan ensimmäiseen: EN 

1993-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt ja viidenteen osaan: EN 1993-

5: Paalut. Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat aina standardissa EN 1990 esitetyt 

yleiset säännöt sekä EN 1991 mukaiset suunnittelukuormat  

(SFS-EN 1993-1-1 2005, s. 22).  

Teräsrakenteessa esiintyvä yhdistelykertoimin muodostettu voimasuureen mitoitusarvo 

ei saa missään poikkileikkauksessa ylittää vastaavaa osavarmuuskertoimin 

muodostettua kestävyyden mitoitusarvoa (EN 1993-1-1 s. 48).  

Mitoitettava poikkileikkaus täytyy luokitella standardin mukaiseen 

poikkileikkausluokkaan 1, 2, 3 tai 4. Poikkileikkausluokassa 3 ja 4 lasketaan tarvittaessa 
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tehollinen poikkileikkaus eli todellista poikkileikkausta pienennetään levyn 

lommahduksen tai shear lag-ilmiön vaikutusten huomioimiseksi. Levyrakenteille 

poikkileikkausluokassa 4 tehollisen poikkileikkauksen määrittely on esitetty 

standardissa SFS-EN 1993-1-5 (2006, s. 14). Tehollisesta poikkileikkauksesta saadaan 

mitoituksessa käytettävä uusi poikkileikkauksen pinta-ala, jäyhyysmomentti sekä 

taivutusvastus, joita käytetään standardin rakenteen kestävyystarkasteluissa. 

Tarkasteltavia poikkileikkauksen mitoitustapauksia ovat veto, puristus, 

taivutusmomentti, leikkaus ja vääntö. Tapauksia ei voida tarkastella täysin erillisinä, 

vaan näiden yhteisvaikutuksista muodostuu lisäksi uusia mitoitustilanteita. 

Puristuksessa oleva rakenne voi nurjahtaa tai kiepahtaa tai puristetussa uumassa voi 

esiintyä paikallinen lommahdus. 

Teräsrakenteiden ruuvi- ja hitsiliitokset on tarkasteltava erikseen standardin EN 1993-1-

8 ohjeistuksen mukaan. Liitoksen toimintamalli nivelliitoksena, jäykkänä liitoksena tai 

osittain jäykkänä liitoksena on huomioitava rakenneanalyysissä  

(SFS-EN 1993-1-1 s. 29). 

3.3.2 Säilyvyys 

Teräs on altis kemialliselle syöpymiselle maan ollessa riittävän läpäisevää, jolloin 

pohjaveden ja hapen suotautuminen on mahdollista. Vapaan veden kanssa 

kosketuksessa olevien pintojen korroosio tarkastellaan erityisesti 

keskivesivyöhykkeessä. (SFS-EN 1997-1 s.20.) 

Teräsrakenteiden osalta ohjeistetaan säilyvyys huomioimaan valitsemalla materiaali 

tarkoituksenmukaisesti tai käyttämällä rakenteellista ylimitoitusta ja 

korroosionestojärjestelmää (SFS-EN 1993-1-1 s. 23). Suojauskäsittely sekä työmaalla 

että konepajassa toteutetaan standardin EN 1090: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus 

mukaan (SFS-EN 1993-1-1 s. 29).  

Liikenneviraston ohjeistuksen Sillan geotekninen suunnittelu mukaan 

korroosiotutkimukset ovat aina tarpeen maaperän aggressiivisuuden varmistamiseksi 

(2012, liite 2). Korroosio voidaan huomioida ylimitoituksella arvioiden korroosion 

aiheuttamaa teräsrakenteen seinämäpaksuuden menetystä mitoitusaikana. Sillan 

geotekninen suunnittelu (Liikennevirasto 2012) esittää Liitteen 2 Taulukoissa 3 ja 4 
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Eurokoodiin 3 perustuvat (SFS-EN 1993-5 2007, Taulukko 4-1) korroosiovarat 

suojaamattomille teräspaaluille ja ponttiseinille eri olosuhteissa. 

3.3.3 Ponttiseinien mitoitustarkastelu 

Ponttiseinät ovat maahan asennettavia U- tai Z-muotoisia teräslevyjä. Ne muodostavat 

jatkuvan seinämän, kun levyjen molemmissa pitkissä reunoissa olevat ponttiliitokset 

pujotetaan kiinni toisiinsa. Seinä asennetaan lyömällä tai täryttäen painamalla 

teräspontit maahan yksi kerrallaan. 

Paalut, ponttilevyt ja niiden osat mitoitetaan murtorajatiloja käyttäen standardissa EN 

1993-1-1 esitetyillä kestävyyden osavarmuusluvuilla. Mitoitusehdot on esitetty 

ponttiseinille standardissa EN 1993-5. Tukiseinien mitoituksessa tarkastetaan pontin 

poikkileikkauksen kestävyys ja ponttiseinän nurjahdus, liitosten ja ankkureiden 

kestävyys sekä maaperän murtumisen seurauksena syntyvä rakenteen 

kokonaismurtuminen standardin EN 1997-1 mukaisesti. (SFS-EN 1993-5 s. 30.) 

Ponttilevyn poikkileikkausluokka valitaan standardin SFS-EN 1993-5 Taulukon 5-1 

mukaisesti. Erityisesti ohutseinäisissä teräksisissä ponttiseinissä profiili usein kuuluu 

poikkileikkausluokkaan 4. Maaperän korroosiovaikutuksen vuoksi pysyvillä 

ponttiseinillä mitoituksessa käytettävä seinämän paksuus ohenee huomattavasti, kun 

korroosiovaikutus on molemmin puolin seinää. Eurokoodin SFS-EN 1993-5 Kuvassa  

4-1 (s. 28) on esitetty Kuvan 8 mukainen esimerkki korroosionopeus- ja 

taivutusmomenttijakaumasta. 
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Kuva 8. Esimerkki korroosionopeudesta ja tyypillinen ankkuroidun teräsponttiseinän 

taivutusmomenttijakauma (SFS-EN 1993-5 2007, Kuvaa 4-1 mukaillen). 

Kun tarkastellaan paalujen tai ponttiseinien nurjahdusta, on huomioitava, että 

nurjahduspituus ei ole sama kuin tyypillisissä pilarirakenteissa. Kuvassa 9 esitetään 

paalun nurjahdus maaperässä sinikäyrän muotoisesti. Nurjahduspituus Lcr lasketaan 

maan alustaluvun perusteella (RIL 254-2016 s. 107-108). Maan sisällä ponttilevy 

käyttäytyy samalla tavoin. Kaivantorakenteessa pontin alapään ja pontin ankkuroinnin 

väliin muodostetaan nurjahduspituus SFS-EN 1993-5 Kuvien 5-2 ja 5-3 mukaisesti. 
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Kuva 9. Paalu taipuu maaperässä sinikäyrän muotoisesti (RIL 254-2016  Kuvaa 4.15 

mukaillen). 

3.4 Geotekniikka suunnittelussa 

Maakerrokset koostuvat kolmesta komponentista: kiinteästä maa-aineksesta, vedestä ja 

ilmasta. Nämä komponentit voivat olla geologisten prosessien seurauksena useilla eri 

tavoilla järjestäytyneitä. Maakerrosten muodonmuutoksen ja murtumistavan kannalta 

tärkeimmät luokitusperiaatteet ovat maalaji, konsolidaatiotila, kyllästysaste, tiiviys ja 

anisotrooppisuus. Maalaji nimetään rakeisuuden ja humuspitoisuuden perusteella. (RIL 

157-2 1990, s. 13.) 

Geoteknisen maalajiluokituksen päämaalajit ovat:  

- eloperäisissä maalajeissa turve (Tv) ja lieju (Lj), 

- hienorakeisissa maalajeissa savi (Sa) ja siltti (Si), 

- karkearakeisissa maalajeissa hiekka (Hk) ja sora (Sr) sekä 

- moreenimaalajeissa silttimoreeni (SiMr), hiekkamoreeni (HkMr) ja soramoreeni 

(SrMr). (Rantamäki ym. 2009.) 

Rakennuspohja sisältää yleensä useita eri maakerroksia, joiden ominaisuudet vaihtelevat 

eri suunnissa, joten maakerros on epähomogeeninen ja anisotrooppinen. (RIL 157-1 

1985, s. 243.) 
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Maaperään syntyvä kokonaisjännitys jakautuu kahteen osatekijään: raepaineeseen ja 

huokosvedenpaineeseen. Kiinteää maa-ainesta ja huokosvettä voidaan yleensä pitää 

kokoonpuristumattomina, kun taas huokosilma on hyvin kokoonpuristuvaa (RIL 157-1 

s. 245). Kokonaisjännityksen muodostuminen ja muuntuminen on pystyttävä 

ymmärtämään, kun tarkastellaan maaperässä tapahtuvia ilmiöitä. Esimerkiksi 

karkearakeisissa maalajeissa kuormituksen alla paineistunut huokosvesi pääsee 

purkautumaan ja kiviainesrunko tiivistyy ja lujittuu kantamaan lisäkuorman. 

Hienorakeisissa maalajeissa vedenläpäisevyys on sitä vastoin niin pieni, että huokosvesi 

ei pääse väistymään sivulle. Huokosvesi saattaa purkautua hitaasti ja maaperän 

kantavuus muuttuu pitemmällä aikavälillä. Tällä seikalla on merkitystä joissakin 

maarakennuskohteissa – erityisesti maapadoissa. (Rantamäki ym. 1997, s. 107.) 

Geoteknisessä suunnittelussa tarvittavat kaavat kirjoitetaan tehokkaan jännityksen eli 

raepaineen avulla. Kuivassa maassa tehokas jännitys on samansuuruinen kuin 

kokonaisjännitys, koska huokosvedenpainetta ei ole. Maan tilavuus ja 

muodonmuutokset riippuvat tehokkaiden jännitysten muutoksista, eivät kuormituksen 

aiheuttamista kokonaisjännitysmuutoksista. (RIL 157-1 s. 247.) 

Maamateriaalille on tyypillistä epälineaarinen elastinen käyttäytyminen ja hystereesi-

ilmiö, joka tarkoittaa sitä, ettei muodonmuutos-jännityskuvaajassa polku 

kuormituksessa ja palautuksessa yhdy. Lisäksi maassa esiintyy Bauschingerin ilmiö, 

jolla tarkoitetaan myötölujuuden alenemista kuormitussuunnan vaihtuessa.  

Maapohjan painumat ja muodonmuutokset tarkastellaan kimmoteoriasta johdetuilla 

laskentamenettelyillä ja varmuus murtumista vastaan plastisuusteorian avulla. Suomessa 

käytössä olevat kantokykyä, maanpainetta ja vakavuutta käsittelevät klassiset 

maamekaniikan laskentamenetelmät soveltavat pääosin ideaaliplastista materiaalimallia. 

Riippumatta maan todellisesta käyttäytymisestä, näillä menetelmillä saatu lopputulos on 

usein riittävän luotettava ja käytettävissä olevien lähtötietojen perusteella myös yleensä 

ainoa mahdollinen suunnittelumenettely. (RIL 157-2 s 18.) 

Maan murtuminen voidaan kuvata leikkausmurtumana liukupintaa pitkin. Murtotilassa 

kuormituksen aiheuttamat leikkausjännitykset ovat maapohjan leikkauslujuuden 

suuruisia. Maan leikkauslujuus kuvitellussa tai todellisessa murtopinnassa saadaan 

Coulombin lakiin perustuen tehokkaita jännityksiä käyttäen (RIL 157-1 s. 247): 
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𝑠 = 𝑐′ +  𝜎′ tan 𝜑′,    (14) 

 jossa  

c’ on tehokas koheesio, 

 σ’ on tehokas jännitys ja 

 φ’ tehokas sisäinen kitkakulma. 

Kitkamaalajeissa leikkauslujuus muodostuu käytännössä pelkästään rakeiden välisestä 

kitkasta, jolloin määräävä suure on maan sisäinen kitkakulma. Koheesiomaalajeilla 

rakeita koossa pitää niiden keskinäinen kiinnevoima eli koheesio (Rantamäki ym. 1997, 

s. 123). Maakerrosten tehokkaat leikkauslujuusparametrit voidaan määrittää 

laboratoriossa suoralla leikkauskokeella tai kolmiaksiaalikokeella. 

Eurokoodissa määriteltyjä geoteknisessä suunnittelussa huomioitavia mitoitustilanteita 

ovat: 

- olosuhteet, jotka vaikuttavat kokonaisvakavuuteen ja maapohjan liikkeisiin, 

- rakenteet, luonne ja sen erityisvaatimukset kuten suunniteltu käyttöikä, 

- ympäristön asettamat olosuhteet (esimerkiksi lähellä olevat rakenteet, liikenne, 

kunnallistekniikka, kasvillisuus ja vaaralliset kemikaalit), 

- pohjaolosuhteet ja pohjavesiolosuhteet, 

- alueellinen seismisyys ja 

- ympäristön vaikutukset (pintavesi, maan painuminen, kosteuden ja lämpötilan 

vuodenaikaisvaihtelut). (SFS-EN 1997-1.) 

Geotekniset mitoituslaskelmat ovat olennainen osa rakenteen perustamistavan 

valinnassa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tehdä tarkempia geoteknisiä mitoituksia.  

3.4.1 Maanpaine 

Maahan kaivettuun seinään kohdistuu maan aiheuttama paine. Maanpaineen suuruus ja 

suunta riippuvat maamassan ja seinärakenteen välisistä muodonmuutoksista. Kun seinän 

toisella puolella oleva maa pysyy liikkumattomana Kuvan 10 a esittämällä tavalla, kyse 

on lepopaineesta P0. (Rantamäki ym. 1997, s. 233.)  
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Jos seinä alkaa taipua tai liukua Kuvan 10 b mukaisesti, sen takana olevassa maassa 

tapahtuu murtuminen. Liukupinnassa leikkauslujuus vastustaa maamassan liukumista 

alaspäin. Tästä johtuen seinään kohdistuva paine pienenee lepopainearvostaan 

maanpaineen minimiarvoon, aktiiviseen maanpaineeseen Pa.  

(Rantamäki ym. 1997, s. 233.)  

Oletetaan että seinän etupuolella on Kuvan 10 c mukainen maakerros, joka vastustaa 

seinän liikettä. Kun seinän takana tarpeeksi suuri aktiivipaine työntää seinää, etupuolella 

maamassa alkaa murtua. Tässä tilanteessa seinän etupuolella maan leikkauslujuuden 

suuruinen leikkausjännitys kasvattaa seinään kohdistuvaa maanpainetta. Maanpaine 

suurenee lepopainearvosta, jolloin puhutaan passiivisesta maanpaineesta Pp.  

(Rantamäki ym. 1997, s. 233.) 

 

Kuva 10. Maanpaineseinään vaikuttavat a) lepopaine, b) aktiivipaine ja c) passiivi- ja 

aktiivipaine. 

Kun lepopaine kuormittaa seinää ja maassa ei kehity liukupintoja, maa on elastisessa 

tilassa. Lujuusopillisesti paine voidaan määritellä kosketuspaineeksi, joka tarvitaan 

pitämään maa-aineksen hiukkasten keskinäinen asema siirtymättömänä. Hooken laista 

voidaan johdattaa vaakasuunnassa vaikuttava lepopaineen suuruus: 

𝑃0 =
ν

1−ν
𝜎𝑧 = 𝐾0𝜎′𝑧,    (15)  

jossa 

ν on Poissonin vakio,   

σz on pystysuora jännitys,  

K0 on lepopaine kerroin ja 
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 σ’z on maamassan (huomioiden huokosvedenpaine) ja sen päälle asettuvankuorman 

synnyttämä tehokas pystysuora jännitys. (RIL 157-1 s.143.) 

Eurokoodi EN 1997-1 (s. 94) neuvoo ottamaan lepopainekerrointa laskiessa huomioon 

maan jännityshistorian ja ylikonsolidoitusmisuhteen. Lepopainekerroin voidaan laskea 

kitkamaan kitkakulman perusteella: 

𝐾0 = (1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑′) ∗  √𝑂𝐶𝑅 ,   (16) 

jossa 

ylikonsolidoitumissuhde OCR = 1 normaalikonsolidoituneessa maassa. 

Rankinen maanpaineteoria tarkastelee pystysuoran sileän seinän takana tapahtuvaa 

maan plastista murtumista. Teoria olettaa murtumisen tapahtuvan tasoliukumana eikä 

ota huomioon murtovyöhykkeen ulkopuolella vallitsevia jännityksiä. Käyttäen Mohrin 

jännitysympyrää, kun maassa on sekä kitkaa että koheesiota, teoria johtaa yhtälöihin 

 𝑃𝑎 = 𝜎𝑧 (
1−𝑠𝑖𝑛𝜑′

1+𝑠𝑖𝑛𝜑′) − 2𝑐 √(
1−𝑠𝑖𝑛𝜑′

1+𝑠𝑖𝑛𝜑′)  ja (17) 

  𝑃𝑝 = 𝜎𝑧 (
1+𝑠𝑖𝑛𝜑′

1−𝑠𝑖𝑛𝜑′) + 2𝑐 √(
1+𝑠𝑖𝑛𝜑′

1−𝑠𝑖𝑛𝜑′) .  (18) 

Kun kitkakulmalausekkeet korvataan aktiivipainekertoimella Ka = (
1−𝑠𝑖𝑛𝜑′

1+𝑠𝑖𝑛𝜑′) ja 

passiivipainekertoimella Kp = (
1+𝑠𝑖𝑛𝜑′

1−𝑠𝑖𝑛𝜑′
) ja esitetään pystyjännityksen syntyvän maan 

tilavuuspainosta 𝛾, saadaan aktiivipaine  𝑃𝑎 = 𝛾𝑧𝐾𝑎 − 2𝑐 √𝐾𝑎  ja passiivipaine 

 𝑃𝑝 = 𝛾𝑧𝐾𝑝 − 2𝑐 √𝐾𝑝 . (RIL 157-2, s.164-166.) 

Eurokoodin EN 1997-1 liitteessä C1 esitetään laskentatapa aktiivipaineen ja 

passiivipaineen laskentaan, kun huomioidaan koheesion c lisäksi adheesio a sekä 

vedenpaine u ja pystysuuntainen pintakuorma q: 

 𝑃𝑎 = 𝐾𝑎(𝛾𝑧 + 𝑞 − 𝑢) + 𝑢 − 2𝑐 √[𝐾𝑎(1 + 𝑎 𝑐⁄ )] ja (19) 
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 𝑃𝑝 = 𝐾𝑝(𝛾𝑧 + 𝑞 − 𝑢) + 𝑢 + 2𝑐 √[𝐾𝑝(1 + 𝑎 𝑐⁄ )]. (20) 

Eurokoodissa on myös esitetty valmiit taulukot aktiivi- ja passiivipainekertoimen 

määrittämiseen sekä maanpaineen mobilisoitumiseen eli täyden aktiivi- tai 

passiivipaineen kehittymiseen tarvittavat siirtymät (SFS-EN 1997-1 liite C). Tehokkaan 

passiivipaineen väliarvot saadaan lepotilan ja rajatilan välillä lineaarisesti 

interpoloimalla. 

3.4.2 Pohjaveden vaikutus ja noste 

Pohjavesipinta yhtyy rannoilla avoveden pintaan ja maa-alueilla myötäilee maaston 

muotoa. Syksyllä maan routaannuttua veden imeytyminen maahan estyy ja virtausten 

vuoksi pohjavesipinta alenee. Lumen sulamisvedet nostavat usein pohjavesipintaa 

jyrkästi ylöspäin. Yleensä pohjavesipinnan korkeus vaihtelee vähemmän hiekka- ja 

soramaissa, joissa vedenläpäisevyys on hyvä. (Jääskeläinen 2014.)  

Vapaan veden tasot sekä pohjavesipinnan syvyys- ja kausivaihtelut kuuluvat 

rakennuspaikalta hankittaviin geoteknisiin tietoihin (SFS-EN 1997-1 s. 44; s. 91).  

Rakentamisen aikana havaittuja pohjavesipinnan tasoja, huokosveden paineita ja 

pohjavesikemiaa tulee verrata suunnitelmissa esitettyihin tietoihin (SFS-EN 1997-1 s. 

48) ja tarvittaessa tarkistaa suunnitelmia. 

Pohjavesiolosuhteissa noste rakennusosiin tai maakerroksiin huomioidaan kuten 

vapaassa vedessä. Vedessä olevaan kappaleeseen vaikuttaa aina noste, jonka suuruus 

riippuu veden tiheydestä ja kappaleen syrjäyttämästä tilavuudesta. Jos kappaleeseen 

kohdistuva gravitaatio on suurempi kuin noste, kappale uppoaa.  Kelluessaan veden 

pinnalla kappale on syvyydessä, jossa noste ja gravitaatio muodostuvat yhtä suuriksi. 

Pohjavesipinnan alapuolelle jäävä maamassan aiheuttama maanpaine määritetään 

käyttämällä tehokasta tilavuuspainoa γ’ (RIL 157-2 s. 168). Tehokas tilavuuspaino 

saadaan, kun lasketaan maan painoon vaikuttava noste eli poistetaan maa-aineksen 

massasta veden massa γ’ = γ - γw = γ – 10 kN/m
3
. Maanpaineen lisäksi on huomioitava 

hydrostaattinen paine u = γw * z. 

Syvässä allasrakenteessa noste voi olla niin suuri, että rakenne nousee ylöspäin maan 

murtuessa.  Eurokoodissa SFS-EN 1997-1 (s.102) on esitetty periaatteet maakerroksen 
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vakavuuden tarkistamisesta nostetta vastaan. Nostetta vastustavat voimat ovat rakenteen 

omapaino sekä rakenteen seinämän ja maan välinen kitka. Yleisimmin käytetyt keinot 

nosteen aiheuttaman murtumisen estämiseksi ovat rakenteen painon lisääminen, 

vedenpaineen pienentäminen kuivatuksella sekä Kuvan 11 mukainen rakenteen 

alapuolinen ankkurointi (SFS-EN 1997-1 s.104).  

Kuva 11. Kuivan telakka-altaan ankkurointi ja ympäristön aiheuttamat kuormitukset. 

Kuivaamalla rakenne Kuvan 12 periaatteella pohjavesipintaa pysyvästi alentamalla 

saadaan nosteen ja hydrostaattisen paineen vaikutus kumottua. Rakenteen kuivaamisella 

päästään hieman ohuempiin seinämäpaksuuksiin, eikä allasta tarvitse ankkuroida. 

Pohjavesipinnan alentaminen vaatii kuitenkin jatkuvan veden pumppaamisen, jolloin 

huolto- ja käyttökustannukset voivat telakan käyttöiän aikana olla suuremmat kuin 

rakentamisessa saavutettu säästö. (Heger Dry Dock 2005, 1.1.) 

 

Kuva 12. Periaatekuva kuivatetusta telakka-altaasta. 
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Pohjaveden poistamiseen kuluva käyttöenergia riippuu siitä, kuinka paljon pohjavettä 

salaojajärjestelmään suotautuu. Suotoveden määrää voidaan vähentää asentamalla altaan 

ympärille Kuvan 12 mukainen vedenkatko (esimerkiksi ponttiseinät) maan pinnalta 

vettä läpäisemättömään maakerrokseen. (Heger Dry Dock 2005, 1.1.) 

Pohjavesipinnan korkeusero kaivannossa aiheuttaa paine-eron, joka on aina 

tarkasteltava kaivantoa suunniteltaessa. Eurokoodi 7 (SFS-EN 1997-1 s. 101) esittää 

neljä huokosvedenpaineen tai huokosveden suotovirtauksen aiheuttamaa maapohjan 

murtumistapaa: nosteen aiheuttama, hydraulisen nousun aiheuttama, sisäisen eroosion 

aiheuttama ja sisäisen putkieroosion aiheuttama murtuminen.  

3.4.3 Kaivannon suunnittelu 

Kaivannon rakentaminen edellyttää luotettavaa pohjatutkimusta. Ennen kaivua on 

kartoitettava alueen kunnallistekniikka, maakaapelit ja ilmajohdot. Kaivantoon 

rajautuvien rakenteiden tarkka sijainti selvitetään ja arvioidaan aiheuttaako kaivanto 

vaaraa rakenteen vakaudelle. Kallionpinnan sijainti ja ehjyys sekä sen päälle tulevat 

maakerrokset selvitetään kairauksilla. Pohjavesipinnan korkeusasema ja mahdollisen 

orsiveden painetaso vaihtelurajoineen sekä pohjaveden virtausolosuhteet tutkitaan 

kaivantoalueella. (RIL 263-2014.) 

Suunnittelu- ja työnjohtotehtävät ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa jaettu neljään 

vaativuusluokkaan: vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että kaivannon suunnittelusta 

vastaava pohjarakennesuunnittelija sekä muut suunnittelijat ja työnjohtajat täyttävät 

kelpoisuusvaatimukset. (RIL 263-2014.) 

Kaivannon rakentaminen vaikuttaa ympäristöön. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 

pyritään rajaamaan hyväksyttävälle tasolle noudattamalla hyvää rakennustapaa. 

Haitallisia vaikutuksia ovat muun muassa olemassa olevaan kunnallistekniikkaan tai 

rakenteisiin syntyvät painumat ja sivusiirtymät tai pohjavesipinnan tason ja pohjaveden 

virtausolosuhteiden muuttuminen. Jos kaivanto ei ole vesitiivis, pohjaveden alentaminen 

kaivannossa alentaa vesipintaa myös ympäristössä, mikä taas aikaa myöten aiheuttaa 

hienorakeisissa maakerroksissa kokoonpuristumista. (RIL 263-2014 s. 31-32.) 
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Kaivanto-ohjeessa RIL 263-2014 esitetään käytettävät menetelmät pohjaveden 

alentamiseen ja tilanteet, jolloin pohjaveden alentamista ei tarvita. Meren ranta-alueilla 

pohjaveden alentaminen voi olla huomattavasti haasteellisempaa kuin sisämaassa, missä 

avovettä ei ole lähettyvillä. Sadevesien kuivatus kaivannosta pumppaamalla on riittävä 

toimenpide, kun alin kaivutaso on syvimmillään 0,5 metriä pohjavesitason yläpuolella. 

Kun kaivutaso toteutetaan tätä alemmaksi, täytyy selvittää pohjaveden alennustarve ja 

suunnitella sen toteutus. Pohjavesi tulee alentaa vähintään 0,5… 1,0 metriä kaivutason 

alapuolelle, kun kaivannossa on hydraulisen murtuman riski tai maapohja on herkästi 

häiriintyvää (yleensä siltit ja moreenit). 

Kaivannon tukiseinä on asennettava niin syvälle, että kaivannon puolelle muodostuva 

seinän kaatumista tukeva maanpaine on riittävä. Tarvittaessa käytetään tukiseinän 

ankkurointia apuna. Tukiseinän mitoittamisessa täytyy huomioida myös tukiseinän 

pystystabiliteetti siten, että passiivipuolen seinää nostattava seinäkitka on pienempi kuin 

aktiivipuolen seinäkitka. Kaivannon pohjalla suoritettavat paalutus- tai tärytiivistystyöt 

voivat aiheuttaa tukiseinän kaatumista vastustavan maanpaineen pienenemisen 

maaperän häiriintyessä. (RIL 263-2014 s. 97.) 

Pysyviä tukiseiniä suunniteltaessa on huomioitava, että tukiseinää kuormittava 

maanpaine lasketaan lepopaineena ja ankkureiden tulee olla ns. kaksinkertaisesti 

korroosiosuojattuja. Jos näkyviin jäävät pinnat suojataan betonoinnilla, yleensä 

tukiseinän lukkoliitokset tulee hitsata umpeen. (RIL 263-2014 s. 58.) 

Jos pysyvä tukiseinän tausta on routivaa maa-ainesta, tukiseinä routasuojataan hyvissä 

ajoin ennen pakkaskauden alkua (RIL 263-2014 s. 59). Tukiseinälle ja ankkureille 

kohdistuvia routavoimia ei pystytä tarkasti arvioimaan, mutta ne voidaan hallita 

routasuojauksella. 

Rakennuskaivannossa on tarkastettava pohjan hydraulinen murtuminen. Kuvassa 13 on 

esitetty tilanne, jossa ponttiseinin tuetun kaivannon pohjalle nouseva vesi poistetaan 

pumppaamalla. Kun tarkastellaan hydrostaattista painetta pontin alapäässä kaivannon 

pohjalta alaspäin, saadaan u =  γwD. Kaivannon ulkopuolelta tarkastellen vastaava paine 

on u =  γw (D+hw). Ylimääräinen vesipaine γwhw häviää kaivannossa ylipaineen ajaessa 

vettä rakeiden läpi nostattaen niitä (Jääskeläinen 2014, s.82). Murtuminen tapahtuu, kun 

tehokas pystyjännitys vähenee nollaan. Tällöin pystysuuntainen vedenvirtaus nostaa 
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maapartikkelit irti toisistaan ja maa menettää kantavuutensa (Liikennevirasto 2013, 

NCCI 7, s. 69).  

  

Kuva 13. Ponttiseinin tuetun kaivannon vedenpintojen paine-ero (RIL 263-2014 Kuvaa 

6.6 mukaillen). 

Kaivanto-ohjeessa (RIL 263-2014 s.120) esitetään varmuus hydraulista murtumaa 

vastaan karkearakeisessa maassa: 

𝐹 =
𝛾′

𝑖𝑝𝛾𝑤
,   (21) 

jossa 

𝑖𝑝 =
0,7ℎ𝑤

𝐷+√𝐻𝑤𝐷
 on hydraulinen gradientti.   (22) 

Varmuuden F on oltava vähintään 2,0 tasarakeisessa siltissä ja hienossa hiekassa ja 

vähintään 1,5 suhteistuneessa karkearakeisessa maassa. (RIL 263-2014, korjauslehti 

27.10.2014.) 

Kapeissa ja pienialaisissa kaivannoissa hydraulisen murtuman vaara on suurempi. 

Kaava (21) ei kuitenkaan ota huomioon kaivannon leveyttä, joten varmuus F voidaan 

tarkistaa Kuvan 14 mukaisen käyrästön avulla. 
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Kuva 14. Kaivannon pohjan leveyden vaikutus hydrauliseen murtumaan (RIL 263-2014 

Kuvaa 6.7 mukaillen). 

Vetoankkureissa täytyy mitoittaa ankkurin rakenteellinen kestävyys ja kallio- tai 

maaperän kestävyys. Kolme Suomessa yleisesti käytettyä ankkurityyppiä ovat kallioon 

injektoitava kallioankkuri, maaperään tartutettava maa-ankkuri ja passiivipainetta 

muodostavaan laattaosaan kiinnitettävä passiiviankkuri. 

Passiiviankkurin etäisyys on tarkistettava siten, että passiiviankkurin alareunasta lähtevä 

passiivinen liukupinta ja tukiseinän kiertymispisteestä lähtevä aktiivinen liukupinta 

eivät leikkaa toisiaan (Kuva 15). (RIL 263-2014 s. 126.) 

 

 

Kuva 15. Passiiviankkurin minimietäisyys (RIL 263-2014 Kuvaa 6.13 mukaillen). 

Passiiviankkureiden ympärille tehdään massanvaihto routimattomalla täytöllä. Jos 

täytön alle jää pehmeämpi maakerros, voi maan painumasta johtuen ankkureiden 
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vetotankoihin syntyä taivutusrasitusta. Taivutusrasitukset voidaan välttää asentamalla 

vetotangon ja sen injektoidun suojaputken ympärille väljä tyhjä putki. Jos 

routimattoman täytön alla on pehmeämpi hienorakeinen maakerros, täytyy myös 

täyttömaakerroksen ja sen alla olevan hienorakeisen maakerroksen välinen kitka 

tarkistaa passiiviankkurin vetokuormaa vastaan. Kitkakerroin muodostetaan pienemmän 

maa-aineksen kitkakulman mukaan. (Kärkkäinen 2017.) 

3.4.4 Perustamistapa 

Rakenteen perustamistapa määräytyy pohjaolosuhteiden mukaan. Löyhissä ja 

kokoonpuristuvissa maakerroksissa aiheutuu rakenteen alla pitkällä aikavälillä 

painumia. Painumat saadaan hallintaan vaihtamalla maamassa tai paaluttamalla 

rakenteen pohja. 

Maakerrokset voidaan määritellä kairaustietojen perusteella, joten rakennuspaikalta 

tarvitaan riittävät kairaustulokset. Maaperässä maakerrosten ja kalliopinnan tasot voivat 

vaihdella pienilläkin etäisyyksillä hyvin paljon.  

Paalujen tunkeutumissyvyys tarkastellaan geoteknisin laskelmin. Paalujen tulee 

saavuttaa riittävä kantavuus kärkivastuksen ja vaippakitkan kautta. Suomessa yleisesti 

paalut lyödään moreenikerrokseen ja tarkastellaan mitoituksessa tukipaaluina. 

Betonilaatan maanvaraista perustamista voidaan rakennemallissa esittää mm. Kuvan 16 

mukaisilla Winklerin tai Vlasovin malleilla. Winklerin mallissa alustaa kuvataan 

yhdellä alustaluvulla ja otaksutaan, että alustapaine p on suoraan verrannollinen 

taipumaan y; p = k*y, jossa k on alustaluku. 

 

Kuva 16. a) Winklerin malli ja b) Vlasovin malli (by 45 / BLY 7, Kuvaa 2.8 mukaillen). 

Maanvaraisessa laatassa alusrakenne yleensä koostuu useammasta eri kerroksesta. 

Alustaluvun määrittämiseen on esitetty ohjeessa Betonilattiat 2014 (by 45 / BLY 7, 

s.65) kaava 
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k = 1 (∑
hi

Ei 
+

1

km
)⁄ ,    (23) 

jossa  hi  on alusten eri kerrosten paksuus, 

Ei  on alustan kimmokerroin tai eri maakerrosten 

                      kantavuuskokeesta määritetty kantavuusmoduuli ja  

km  on perusmaan alustaluku. 

Perusmaalla tarkoitetaan häiriintymätöntä pohjamaata tai vähintään metrin paksuista 

tiivistettyä täyttöä. (by 45 / BLY 7 s.67.) 

Perustusrakenne aiheuttaa jännityskentän alueelle, joka rajautuu kaltevuudella 2:1 

alareunoista. Maapohjan jäätyminen tällä alueella on estettävä routasuojauksella. 

Routasuojaus sijoitetaan ja suojataan niin, ettei se pääse rikkoutumaan. Telakka- ja 

laiturirakenteet mitoitetaan ns. kylmiksi rakenteiksi. Routaeristysrakenne käsittää 

varsinaisen eristemateriaalin sekä sen ylä- ja alapuoliset routimattomat kerrokset. 

Vesialueella routimaton syvyys määräytyy vesipinnasta.  
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4 KUIVATELAKAN RAKENNE 

Kuivatelakoinnin yleissuunnittelu viedään eteenpäin yhdessä tilaajan, kaupungin ja 

muun suunnitteluryhmän kanssa koko hankkeen suunnittelua käsittelevissä kokouksissa. 

Yleissuunnitteluvaiheessa esitetään hankkeen eri toteutusvaihtoehdot niin, että tekninen, 

taloudellinen ja ympäristöllinen näkökulma on huomioitu. Yleissuunnittelu on 

hankkeeseen vaikuttamisen kannalta tärkein suunnitteluvaihe, sillä siinä päätetään 

tärkeimmät periaatteelliset asiat. Suunnitteluvaiheessa määritellään rakenteiden 

likimääräinen sijainti ja koko, tuleva maankäyttö sekä esitetään kustannusten 

jakautuminen.  

Pohjatutkimusten tulosten avulla muodostetaan käsitys mahdollisista 

perustamisratkaisuista ja arvioidaan maaperän vaikutuksia rakentamiseen. Tässä 

kappaleessa esitetään tontilla käytettävä perustamistapa, mitoitetaan vaihtoehtoisille 

rakenteille dimensiot, esitetään luonnospiirustuksia rakenteista ja lasketaan 

rakennusosien määrät. 

Tutkimuksessa käsitellään kolmea eri vaihtoehtoa: 1. betonikaukalorakenteinen 

vetotelakka, 2. vetotelakka pysyvin teräsponttiseinin ja 3. betonikaukalorakenteinen 

allastelakka. Vaihtoehdot ovat esitetty Liitteen 5 piirustuksissa. Vaihtoehdot voidaan 

jaotella kahteen eri rakennetyyppiin: betonikaukalona rakennettuun telakkarakenteeseen 

ja pysyvistä ponttiseinistä rakennettuun telakkarakenteeseen. Kaksi käytettävää 

rakennesysteemiä ovat vetotelakka ja allastelakka. 

4.1 Rakennussijainnin pohjaolosuhteet ja rakenteiden perustaminen 

Oulun kaupunki on laatinut alueesta rakennettavuuskartan, joka esittää suoritetuista 

kairauksista pääteltyjen löyhien ja kokoonpuristuvien maakerrosten paksuuden. 

Tutkielman Liitteessä 1 esitetään pohjaolosuhteet perustuen rakennettavuuskarttaan ja 

saatuihin kairaustuloksiin.  Alueella ei ole rakennuksia tai kunnallistekniikkaa. Tontilla 

on myös tilaa kaivumassojen väliaikaiseen säilytykseen. 

Kuvassa 17 esitetään kairaustuloksista saadut maakerrokset telakan suulla. 

Maakerrokset muodostuvat ohuesta tiiviimmästä pintakuoresta, silttisestä tai hienosta 
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hiekasta, tiiviistä hiekasta sekä pohjimmaisena moreenikerroksesta. Kairauspisteet ovat 

lähimmillään 9,6 metrin päästä telakan sijainnista, joten rakennussuunnitelmavaiheessa 

täytyy suorittaa lisätutkimuksia tulevien rakennusten kohdalta. 

 

Kuva 17. Kairaustulosten perusteella määritellyt maakerrokset. 

Vetotelakan pohjalaatta perustetaan osittain maanvaraisesti ja osittain paalutettuna. 

Paalutusta tarvitaan kohdassa, jossa vetoluiska (vetotelakan pohjalaatta) nousee 

maanpinnan tasoon kokoonpuristuvan silttisen hiekkakerroksen päälle. 

Allastelakkarakenne voidaan perustaa täysin maanvaraisena, kun kanavarakenne 

perustetaan silttisen hiekkakerroksen alla olevan maakerroksen varaan. 

Kaltevan vetoluiskan pintaan kohdistuvat kuormitukset aiheuttavat vaakasuuntaisen 

komponentin, joka pyrkii siirtämään pohjalaattaa sivusuunnassa. Telakoinnissa 

käytetään jarrutuspalkkia esimerkiksi vetovaijerin katketessa. Laivan pysäyttäminen 

kohdistaa kiskoihin voimakkaan vaakasuuntaisen sysäyksen. Yleissuunnitteluvaiheessa 

paalutuksessa käytetään pelkästään pystypaaluja paalutusmäärän selvittämiseksi, mutta 

jatkosuunnittelussa vinopaalujen tarve on tarkasteltava tarkemmin.  

Maaperä on routivaa, joten routasuojaus tulee ulottaa riittävälle matkalle tukiseinän 

taakse ja pohjalaatan alle. Routasuojaus tehdään osittain vaihtamalla routivan maan 

tilalle routimaton massa ja osittain routaeristelevyillä. Routaeristelevyä käytettäessä 

huomioidaan siihen kohdistuva lepopaine ja pohjalaatan pohjapaine valitsemalla 

oikeanlainen XPS-eristelevy pitkäaikaisen puristuslujuuden perusteella. 
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Oulussa 50 vuoden mitoituspakkasmäärä F50 = 50 000 h
o
C, jolle Sillan geotekninen 

suunnittelu (Liikennevirasto 2012, Liite 4/3, Kuva 3) esittää routimattomaksi 

perustussyvyydeksi 2,3 metriä. Jotta koko museoalueella maaperän routiminen ja 

painuminen saadaan hallintaan, voi olla tarpeellista tehdä laaja massanvaihto ja löyhän 

silttisen hiekan poistaminen. 

Maaperässä esiintyvien maakerrosten sekä täyttöjen kitkakulma ja tilavuuspainot on 

esitetty Taulukossa 3 Liikenneviraston ohjeistuksen Sillan geotekninen suunnittelu 

(2012) mukaisesti.  

Taulukko 3. Tilavuuspainot ja kitkakulmat eri maatyypeille. 

 

Alustaluvun laskentaan käytetään Taulukon 4 mukaisia Betonilattiat 2014  -ohjeen  

(by 45 / BLY 7) esittämiä alustalukuja ja muodonmuutosmoduuleita. 

Taulukko 4. Alustaluvut ja kimmokertoimet.

 

Tiiviys Yläpuolella Alapuolella

Löyhä 14…16 9… 28

Tiivis 16…18 11 32

Löyhä 15…17 9… 30

Tiivis 16…18 11 36

Löyhä 17…20 10…12 …36

Keskitiivis 18…21 11…13 …38

Tiivis 19…23 11…14 …40

21 11 38

21 11 42

6 - 35

Tiivistetty murske taustatäyttönä

Kevytsora taustatäyttönä

Siltti

Hiekka 

d10<0,06

Moreeni

Tiivistetty sora taustatäyttönä

Maalaji
Tilavuuspaino (kN/m

3
) 

pohjavedenpinnan Kitkakulma (
o
)

Maalaji/eriste
Alustaluku km 

(MN/m
3
)

Kimmokerroin E 

(MN/m
2
)

Puristuslujuus 

(kN/m
2
)

Hiekka 10…30 10…30

Tiivis sora 200…300 100…200

Tiivis soramurske 300…350

EPS 300 24 105

XPS 300 15 130
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4.2 Suunnitteluperusteet 

Telakkarakenteelle määritellään yhtenäiset suunnitteluperusteet olemassa olevien 

standardien ja ohjeistusten mukaisesti: 

- Rakenteen suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. 

- Seuraamusluokka on CC2 ja luotettavuusluokka RC2. 

- Geotekninen luokka on GL2 ja paalutustyöluokka PTL2. 

Rakennuspaikka sijaitsee Oulujoen suulla ja on meriveden vaikutukselle alttiina. 

Taulukossa 5 esitetään betonirakenteita koskevat rasitusluokat ja vaadittu 

suojabetonipeite sekä lujuusluokka.  

Taulukko 5. Suunnittelussa käytettävät betonirakenteiden rasitusluokat ja vaatimukset 

betonin lujuudelle ja suojabetonipeitteelle. 

 

Vetotelakan pohjalaatassa huomioidaan pinnan tasaisuus. Työsaumat järjestetään niin, 

että laatta pääsee kutistumaan vapaasti. Saumassa käytetään pinnan ponttausta ja 

raudoitusta, joka ottaa vastaan leikkauskuormia (Liite 5/4). 

Pysyvien teräsponttiseinien näkyvät pinnat suojataan betonivalulla, jolloin 

korroosiovara lasketaan maata vasten tuleviin pintoihin. Alueen historiallisten tietojen 

nojalla (vanha teollisuusalue, tervan varastointi) 100 vuoden käyttöiällä valitaan 

Rakenneosa Rasitusluokat Kuvaus
Vähimmäislujuus-

luokka

Vähimmäisarvo 

cmin,dur

Nimellisarvo 

cnom 

Betoni meriveden alla XC2, XS2 Merivedenalaiset osat C35/45 40 mm
50 mm                        

(100 mm)**

Betoni meriveden 

vesirajan tuntumassa
XC4, XS3, XF4

Jaksollinen kastuminen ja 

kuivuminen, alttiina 

meriveden vaihtelu- ja 

roiskevaikutuksille

C35/45, P70* 45 mm
55 mm                       

(100 mm)**

Betoni ulkoilmassa XC3/XC4, XS1

Avomeren rannalla, mutta ei 

kosketuksissa meriveteen, 

jaksollinen kastuminen ja 

kuivuminen

C30/37 35 mm
45 mm                       

(90 mm)**

Betoni maan sisällä XC2

Pitkiä aikoja veden kanssa 

kosketuksessa. Ei 

kosketuksessa ilman 

kuljettaman suolan kanssa.

C25/30 25 mm
35 mm                       

(80 mm)**

* P-lukuvaatimus 100 vuoden suunnittelukäyttöiällä

** Valettaessa maata vasten ilman tasausbetonia tai kovaa eristettä sallittu mittapoikkeama 20-40 mm lisätään vähimmäisarvoon

Lähde: by 65 Betoninormit 2016 (Johansson ym. 2016), Taulukot 2.1, 2.3, 2.4 ja 3.9
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teräspintojen alustava korroosiovara 3 mm. Korroosiovara huomioidaan molemmin 

puolin ponttiseinän pintaa alueella, johon ei suojaavaa betonivalua tule. 

Betonin halkeamaleveyden raja-arvot määritellään rasitusluokan mukaan. Taulukossa 6 

on esitetty Eurokoodin 1992-1-1 kansallisen liitteen (Ympäristöministeriö 2016) 

mukaiset halkeamaleveyden raja-arvot teräsbetonirakenteille. 

Taulukko 6. Halkeamaleveyden raja-arvot (Ympäristöministeriö 2016 mukaisesti).

 

4.3 Työvaiheet ja kaivannon rakentaminen 

Työvaiheiden suunnittelussa käydään läpi, mitä asioita työvaiheeseen kuuluu ja miten 

työ voidaan teknisesti toteuttaa. Kaivannon rakentamisessa huomioidaan pohjaveden 

pumppaus kaivannosta ja routasuojauksen rakentaminen lopulliseen rakenteeseen. 

Tutkimuksessa esitetään vaiheistuskuvat kahdesta erilaisesta Kuvan 18 mukaisesta 

toteutustavasta. Molemmissa betonointi toteutetaan kuivavaluna. Kaivannon 

työnaikaisessa tuennassa käytetään ns. juoksuja ja solkia eli teräspalkkeja tukemaan 

ponttiseinät vastakkain. Lopullisesta rakenteesta nämä jäykisteet puretaan. 

 

Kuva 18. Kuivatelakan vaihtoehtoiset rakennetyypit. 

Rasitusluokka X0, XC1
XC2, XC3, 

XC4, XD1, XS1

XD2, XD3, 

XS2, XS3

Teräsbetonirakenteet, 

pitkäaikainen yhdistelmä
0,40 0,30 0,20

Halkeamaleveyden wmax raja-arvot (mm)
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Ponttiseinien tavoitesyvyys määritellään hydraulisen murtuman sekä rakenteen 

kokonaisvakavuuden mukaan. Rakentamisessa rasituksia voidaan pienentää kaivamalla 

auki pontin taustaa Kuvan 19 b esittämällä tavalla. Tämä valmistelee myös myöhempää 

vaihetta, kun pontin taustalle tehdään routasuojaus massanvaihdolla, jolloin tausta 

kaivetaan auki syvemmälle. 

 

Kuva 19. Kaivannon rakentamisen ensimmäiset vaiheet. 

Teräsponttien saumat vesitiivistetään esimerkiksi hitsaamalla tai tiivistysmassalla. Kun 

kaivannon pohja on tavoitesyvyydessä, Kuvan 20 vaiheiden mukaan tehdään työalusta 

paalutuskoneille ja paalutus. Laatan alle tiivistetään ja tasataan murskearina. 

Pohjalaatan valun kovettuminen suunnittelulujuuteen kestää 28 vuorokautta. Koska 

pohjalaatta ei ole ankkuroitu nostetta vastaan, pohjaveden nousu kaivantoon on 

estettävä siihen saakka, kunnes telakka avataan avoveteen. 
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Kuva 20. Pohjalaatan valu ja massanvaihto. 

Luonnontilassa oleva maa-aines on vesitiiviimpää kuin massan vaihtoon käytettävä 

routimaton murske tai sora, jolloin ponttiseinien saumojen tiivistys voi olla työteknisesti 

helpompaa tehdä ennen massan vaihtamista. Massanvaihto tehdään märkätyönä, eli 

pohjavettä ei tarvitse alentaa. Routimattoman täytön alapinta täytyy saada noin 2,0 

metriä keskialiveden (MNW) pinnasta alaspäin ja sitä jatketaan pontin taustalla siten, 

että routimattoman syvyyden vaatimukset täyttyvät. 

Pysyvien teräsponttiseinien passiiviankkurit voidaan asentaa, kun massanvaihto on 

tehty. Yleissuunnitteluvaiheessa ankkureiden ja niiden liitososien tarkkaa mitoitusta ei 

tehdä. Ankkuritangon vetokestävyys tarkistetaan ja passiivipainelaatan tarvittava 

etäisyys arvioidaan. 

Teräspontit suojataan betonivalulla, jossa käytetään raudoituksena teräsverkkoa. 

Raudoitusverkko ankkuroidaan hitsaamalla ponttiseinään. Kuvassa 21 esitetään 

passiiviankkurein ja pysyvin teräsponttiseinin rakennettu kanavarakenne.  
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Kuva 21. Pysyvin ponttiseinin rakennettu telakkarakenne. 

Telakkarakenteet yhdistetään laiturirakenteisiin. Yhteensovittaminen laiturirakenteiden 

kanssa helpottuu, jos passiiviankkurit voidaan jättää pois. Vaihtoehtona on rakentaa 

massiivinen betonikaukalorakenne, jolloin raudoitettu betoninen tukiseinä kantaa 

maanpaineen. Myös betonikaukalorakenteen toteuttamisessa kaivannon rakentamisen 

vaiheet 1-3 suoritetaan Kuvan 19 mukaan. Vesitiivistys tehdään tiivistysmassalla, jotta 

pontit voidaan poistaa maasta. Tämän jälkeen tehdään pohjalaatta Kuvan 22 mukaisella 

työjärjestyksellä. Kaivanto on nyt hieman leveämpi, kun sivuilla on varattu tila 

routaeristelevyn asentamiseen sekä pontin poistamiseen. 

 

Kuva 22. Kaukalorakenteen pohjalaatan valu. 

Pohjalaatan saavuttaessa suunnittelulujuuden edetään Kuvassa 23 esitetyllä tavalla 

rakentamalla valumuotit. Vedeneristys ja routasuojaus asennetaan tässä vaiheessa. 

Ponttiseinien tuennat voidaan poistaa vasta, kun kaukalon betoni on kovettunut 

suunnittelulujuuteen. Tuennat poistetaan yksi kerrallaan samalla tiivistäen sivutäyttöä 

kaukalon ja ponttiseinän väliin. Vaakatuille varataan valuun tätä varten läpivientireikä, 

joka paikataan myöhemmässä vaiheessa. 
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Kuva 23. Valumuottien rakentaminen. 

Valmiissa rakenteessa tavoiteltava hyöty on saada ponttiseinät uusiokäyttöön. 

Routasuojaus toteutetaan seinän takapintaan asennettavilla routaeristelevyille, jolloin 

massanvaihtoa ei tarvitse seinän taakse tehdä. Kuvassa 24 on esitetty kaukalon vierustan 

lopputäyttö routimattomalla maa-aineksella. 

 

Kuva 24. Teräsbetoninen kaukalorakenne. 

Kaukaloon kohdistuva noste voidaan poistaa pohjavettä alentamalla. Pohjaveden 

alentamista jatketaan, kunnes vetotelakkaluiska avataan avoveteen. Kuivattavassa 

allastelakassa kaukalo ankkuroidaan alapinnastaan vetotangoilla kallioon. 

Työvaiheistusta esittävistä Kuvista 19-22 puuttuvat varusteiden eli tarvittavien 

vetokiskojen, kaiteiden ja allastelakassa pumppauslaitteiston ja kölipukkien asennus. 
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Kuvassa 25 esitetään tarkistus ponttiseinien lyöntisyvyydelle hydraulisen nousun 

aiheuttaman murtuman varalta yhtälön (21) osoittaman varmuusmenetelmän mukaan.  

Kuva 25. Kaivannon lähtötiedot ja hydraulisen nousun aiheuttaman murtuman 

mitoitustarkistus. 

Kapeassa kaivannossa laskentaa jatketaan Kuvassa 26  tarkistamalla murtumavaara 

Kuvan 14 mukaan, koska yhtälö (21) ei ota huomioon kaivannon leveyttä (B = 10 

metriä).  

Kuva 26. Korjaus kapealle kaivannolle. 

Lopulliseksi lyöntisyvyydeksi saadaan 5 metriä kaivannon pohjasta alaspäin. Pontin 

alapään korkotaso N2000 korkeusjärjestelmällä on -10,0 ja suunniteltu maanpinnan 

korkotaso +2,0 eli pontin pituus on 12 metriä. 

Kaivannon kokonaisvakavuus työnaikana voidaan hallita lisäämällä vaakatukia. Pysyvin 

ponttiseinin rakennetussa telakkakanavassa täytyy ankkurit ja ponttilevy mitoittaa siten, 

hw = 5 m y' = 10 kN/m3 ip = 0,497

D = 2,6 m yw = 10 kN/m3

B = 10 m

Hw= 7,6 m F = 2,012921

Vaatimus varmuudelle:

> 2,0 tasarakeisessa karkeassa siltissä ja hienossa hiekassa sekä 

> 1,5 suhteistuneessa karkearakeisessa maassa ja hienorakeisessa tai eloperäisessä maassa.

Lähtöarvot Maan tilavuuspaino Hydraulinen gradientti

Varmuus laskentakaavasta:

Varmuus käyrästöstä: F = 2 --> D/hw = 1 --> D = 5 m

B/hw = 2

Valitaan hydraulisen nousun aiheuttaman murtuman perusteella lyöntisyvyys D = 5 m
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että maanpaine huomioidaan lepopaineena. Työnaikaisissa rakenteissa mitoituskuorma 

sitä vastoin on aktiivinen maanpaine. Pohjalaattaa voidaan hyödyntää tukirakenteena 

ponttiseinien välissä. Kuvassa 27 on esitetty kuormitukset ja tuenta tukiseinälle sekä 

passiiviankkurin etäisyys. 

 

Kuva 27. Pysyvään tukiseinään kohdistuva kuormitus. 

Passiivipaine syntyy maahan kohdistuvasta pontin siirtymästä, kun lepopaine taivuttaa 

ponttiseinää pohjalaatan alle. Ehtona on, että pontin upotussyvyys tarkastetaan siten, 

että riittävän suuri passiivipaine pääsee muodostumaan. Passiivipaine ei ole koskaan 

suurempi kuin seinän toisella puolen vaikuttava lepopaine vaan tasapainotilanteessa 

pontin molemmin puolin vaikuttaa yhtä suuri paine.  

Tarkastelemalla etupuolelle kehittyvää suurinta mahdollista passiivipainetta ja seinän 

takana vaikuttavaa lepopainetta voidaan osoittaa, että 5 metrin upotussyvyydellä pontti 

on tasapainossa. Laskelmia tapaukselle ei tässä esitetä. 

4.4 Laskentaohjelman hyödyntäminen mitoituksessa 

Laskentaohjelmalla saadaan tarkemmin arvioitua mitoittavat voimasuureet, kun 

rakenteen poikkileikkaus on muuttuva. Kuvassa 28 on esitetty kaukalorakenteisen 

vetotelakan (Liite 5/1) laskentamalli. 
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Kuva 28. Elementtimenetelmää hyödyntävään laskentaohjelmaan tehty telakan 

rakennemalli. 

Rakennemallissa betonilaatalle ja seinälle käytettävä elementtityyppi on lineaarinen 

kuorielementti LUSAS – Thick shell ja alustava elementin koko valitaan rakenteen 

tehollisen korkeuden ds,t mukaan. Laskennassa elementtijako haetaan siten, että 

elementin kokoa pienennetään kunnes erotus tulosten välillä on merkityksettömän pieni. 

NCCI 2 (Liikennevirasto 2014) ohjeistaa käyttämään kansilaatassa elementtikokoa ds,t ja 

pilarin ympäristössä ds,t/3, kun tuloksista tasataan rakennemallin pistemäisen tuen 

aiheuttamaa momenttihuippua. Paaluille käytetään lineaarista 3-dimensionaalista 

palkkielementtiä LUSAS – Thick beam.   

Paalut mallinnetaan molemmista päistään niveltuettuina sauvoina. Maanvarainen laatta 

tuetaan rakennemallissa Winklerin alustamallin mukaisilla maajousilla käyttäen 

alustalukuna km=1 / (htiivis sora/Etiivis sora + 1/kperusmaa) = 1 / (0,3 m / 300 MN/m
2
 + 1 / 10 

MN/m
3
) = 9 900 kN/m

3
. Kuvassa 29 esitetään rakennemallin tukiehdot.  

 

Kuva 29. Maanvaraisesti ja paalutuksen varaan perustettu vetotelakka. 
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Muuttava kuormitus vetokelkoista määritellään liikkuvana rullakuormana laattaa pitkin. 

Rullakuorma syötetään metrin matkalle jakautuvana viivakuormana Kuvan 30 

esittämällä tavalla.  

Kuva 30. Vetokelkan rullakuormat paalutetun pohjalaatan päällä. 

Eri vaihtoehdoista luodut rakennemallit ja niiden tueksi tehtävät käsilaskentatarkastelut 

antavat rakenteiden mitoittamiseen tarvittavat taivutusmomentit, leikkauskuormat ja 

paalukuormat. 

4.5 Vetotelakan mitoitus 

4.5.1 Kuormien muodostaminen 

Betonikaukalo mitoitetaan Kuvien 31 ja 32 esittämien kahden eri kuormitustapauksen 

mukaan. Kiskokuorman vaikutus alkaa asteittain, kun vedettävä laiva siirtyy veden 

varasta vetokelkan varaan. Vetotelakka on rakentamisen aikana kuivana. Pohjavesi 

kuivan rakenteen alta poistetaan pumppaamalla, kunnes telakka avataan laiturin läpi 

avoveteen ja telakkaluiskaan pääsee vesi. Nostetta ei kuivana olevaan työnaikaiseen 

rakenteeseen huomioida. 
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Kuva 31. Kuormat käytön aikana. 

 Kuva 32. Kuormat kuivana olevaan kaukalorakenteeseen. 

Lepopainekerroin lasketaan hiekan tehokkaalla kitkakulmalla: 

𝐾0 = (1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑′) ∗  √𝑂𝐶𝑅 , 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑂𝐶𝑅 = 1 𝑗𝑎 𝜑′ = 30𝑜 (𝑠𝑖𝐻𝑘).

Saadaan lepopainekertoimen arvo 𝐾0 = (1 − 0,5) = 0,5.
  

Lepopaine voidaan laskea lepopainekertoimella maan painosta: 

𝑃0 =  𝐾0𝛾′𝑧  , 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎 𝛾′ = 17 𝑘𝑁 𝑚3,⁄ 𝑘𝑢𝑛 𝑧 ≤ 2 𝑚, 𝑗𝑎 𝛾′ = 10 𝑘𝑁 𝑚3,⁄  𝑘𝑢𝑛 𝑧 > 2 𝑚.

Maan pinnalla lepopaine 𝑃0 =  0,

pohjavedenpinnan tasossa 𝑃0,𝑤 =  0,5 ∗ 17 𝑘𝑁 𝑚3⁄ ∗ 2 𝑚 = 17 𝑘𝑁 𝑚2⁄  𝑗𝑎

kaivannon pohjalla 𝑃0 =  𝑃0,𝑤 + 0,5 ∗ 10 𝑘𝑁 𝑚3⁄ ∗ 4 𝑚 = 37 𝑘𝑁 𝑚2⁄ .

 

Maanpinnalle tuleva pintakuorman aiheuttama maanpaine lasketaan lepopainekertoimen 

avulla. Käytetään pintakuormana NCCI 1 –ohjeen (Liikennevirasto 2014) mukaista 

maantieliikenteen kuormaa 20 kN/m
2
, jolloin maanpaine pintakuormasta on  

K0 * 20 kN/m
2
 = 10 kN/m

2
. Rakennesuunnitteluvaiheessa on tarkasteltava pintakuorma 
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uudelleen, kun tiedetään käytetäänkö kaivannon reunalla nostureita tai muuta raskasta 

kalustoa. 

Vedenpaine pohjaveden pinnasta kaivannon pohjan tasoon saadaan suoraan veden 

massasta: 

Veden paino 𝐹𝑤 = 𝛾𝑤 𝑧, 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎 𝛾𝑤 = 10 𝑘𝑁/𝑚3 𝑗𝑎  𝑧 = 0 … 5 𝑚.

Vaakasuora vedenpaine on 𝐺𝑤,𝑘 = {
0, 𝑘𝑢𝑛 𝑧 = 0 𝑚 𝑗𝑎

50 𝑘𝑁/𝑚2, 𝑘𝑢𝑛 𝑧 = 5 𝑚.

 

Noste betonikaukaloon veden alla huomioidaan siten, että betonin omapainosta 

vähennetään veden paino 𝛾𝑐′ = 25 𝑘𝑁/𝑚3 −  10 𝑘𝑁/𝑚3 = 15 𝑘𝑁/𝑚3.  

Kiskokuormat muodostuvat telakoitavan laivan painojakaumasta, käytettävästä 

kelkkatyypistä ja kiskojen välisistä etäisyyksistä. Tutkielmassa on esitetty esimerkki 

painojakaumasta sekä vetokelkan rakenne kohdassa 4.4. Tässä tutkielmassa vetotelakan 

kokonaiskapasiteetiksi mitoituksessa otetaan 275 tonnia, vaikka M/S Alpon uppouma 

on 106 tonnia. Kelkoille jaettava kokonaispaino on 2700 kN. Käytettäviä kelkkoja on 

kolme Kuvan 33 mukaisesti ja telakan pituussuuntaisia kiskoja on neljä. 

 

Kuva 33. Mitoituskuorma vetokelkoilta pohjalaatalle. 

Laivan painopiste on hyvin lähellä pohjaa ja vetokelkan rakenne on tehty siten, että 

sivuttaissuunnassa laiva tuetaan kettingeillä. Mitoituksessa aluksen paino jakautuu 

kiskoille siten, että kölin alle jäävät keskikiskot kantavat kuorman kokonaisuudessaan 

Kuvan 34 esittämällä tavalla. Kelkan rullakuormat huomioidaan metrin matkalle 

jakautuvana viivakuormana pohjalaatan pintaan.  
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Kuva 34. Kuorman jakautuminen keskikiskoille. 

Vetotelakan kapasiteetti yleissuunnitteluvaiheessa arvioidaan huomattavasti varman 

puolelle, koska laivan todellista painojakaumaa ei tunneta. Vedettäessä kaarevaa pintaa 

pitkin saattaa laiva tukeutua myös hetkellisesti enemmän yhden poikkipalkin varaan, 

joka kasvattaa palkkiin liitettyjen rullien kuormia huomattavasti.  

Pysyvin teräsponttiseinin rakennetun vetotelakan passiiviankkureiden kuorma saadaan 

Kuvan 35 mukaisesta tilanteesta, jossa pohjalaatta toimii jäykkänä tukena.  

 

Kuva 35. Vetoankkuriin kohdistuva kuormitus. 

Lepopainekerroin lasketaan täyttösoran tehokkaalla kitkakulmalla: 

𝐾0 = (1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑′) ∗  √𝑂𝐶𝑅 , 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑂𝐶𝑅 = 1 𝑗𝑎 𝜑′ = 38𝑜 (𝑠𝑜𝑟𝑎).

Saadaan lepopainekertoimen arvo 𝐾0 = (1 − 0,616) = 0,384.
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Lepopaine voidaan laskea lepopainekertoimella maan painosta: 

𝑃0 =  𝐾0𝛾′𝑧  , 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎 𝛾′ = 21 𝑘𝑁 𝑚3,⁄ 𝑘𝑢𝑛 𝑧 ≤ 2 𝑚, 𝑗𝑎 𝛾′ = 11 𝑘𝑁 𝑚3,⁄  𝑘𝑢𝑛 𝑧 > 2 𝑚.

Maan pinnalla lepopaine 𝑃0 =  0,

pohjavedenpinnan tasossa 𝑃0,𝑤 =  0,384 ∗ 21 𝑘𝑁 𝑚3⁄ ∗ 2 𝑚 = 16 𝑘𝑁 𝑚2⁄  𝑗𝑎

kaivannon pohjalla 𝑃0 =  𝑃0,𝑤 + 0,384 ∗ 11 𝑘𝑁 𝑚3⁄ ∗ 4 𝑚 = 33 𝑘𝑁 𝑚2⁄ .

 

Pintakuorman aiheuttama maanpaine on 0,384 * 20 kN/m
2
 = 8 kN/m

2
.  

Maanpaineesta saadaan viivakuormana metrin matkalle 182 kN/m, joka jakautuu 

pohjalaatalle 60 % ja ankkuritangoille 40 %. Ankkuritankojen välin ollessa 2,8 metriä, 

yhdelle tangolle saadaan 204 kN vetokuorma ominaiskuormilla ja murtorajatilassa 

kuormitus 268 kN. Mitoituksessa on huomioitava yhden ankkurin katkeaminen, jolloin 

saadaan murtorajatilan onnettomuuskuorma 402 kN.  

4.5.2 Laskentatulosten käsittely 

Rakenteen mitoitus suoritetaan siten, että voidaan varmistaa rakenteen tekninen 

toimivuus ja laskea määrät riittävällä tarkkuudella. Betonikaukalorakenteisen 

vetotelakan muuttuvaa rakennekorkeutta tarkastellaan mitoittamalla erityyppiset Kuvan 

36 mukaiset poikkileikkaukset ja laskemalla niiden perusteella raudoitusteräs- ja 

betonikuutiomenekit koko telakan matkalle. Määrät massanvaihdoille, paalutukselle ja 

routaeristeille voidaan arvioida poikkileikkausten, pituusleikkauksen sekä tasokuvan 

perusteella (Liite 5/1-3). 

Kuva 36. Betonikaukalon mitoitettavat poikkileikkaukset: 1) maanvarainen osa, 2) 

paalutettu korkea betonikaukalo ja 3) paalutettu matala betonikaukalo. 



 

 

68 

 

Pohjalaatalle tarkastellaan paalun lävistyminen. Taivutusmomentit tukiseinien juureen 

lasketaan Kuvan 37 mukaisella osittelulla. Lisäksi tarkistetaan seinän leikkauskestävyys.  

Taivutusmomentit tarkastellaan erikseen vetoluiskan pituus- ja poikittaissuunnassa.  

Kuva 37. Rakenteen jaottelu eri osiin ja esimerkki taivutusmomenttien muodostumisesta 

maanvaraisella betonikaukalorakenteella. 

Laskentaohjelmasta saadut Kuvan 36 poikkileikkausten taivutusmomentit ja 

leikkausvoimat on esitetty Taulukossa 7 eri rajatiloissa. Voimasuureita tarkastellaan 1 

metrin pituudella (yksiköt kNm/m ja kN/m). Työnaikainen tilanne tarkoittaa tilannetta, 

jossa tukiseinän takana vaikuttaa vedenpaine kaukalon ollessa vielä kuiva. Vastaava 

tilanne saadaan allastelakkarakenteella, kun vesi poistetaan altaasta. 
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Taulukko 7. Betonikaukalorakenteen mitoittavat voimasuureet. 

 

Voimasuureiden perusteella mitoitetaan rakenteen paksuus ja raudoitus kullekin 

poikkileikkaukselle ja lasketaan betonointikuutiot sekä raudoitusteräsmassat. Kuvassa 

38 on esitetty Kuvan 36 mukaisen maanvaraisen betonikaukalon raudoitus ja menekki 

metrin pituisella matkalla. Poikkileikkauksen mitoitus esitetään Liitteessä 2. Muut 

mitoitettavat poikkileikkaukset on tarkasteltu samalla tavoin kunkin poikkileikkauksen 

mitoittavilla voimasuureilla. 

Murtorajatila (MRT)
Käyttörajatila (KRT) - 

Ominaisyhdistelmä

Käyttörajatila (KRT) - 

Pitkäaikaisyhdistelmä

Pohjalaatta - poikittaissuuntaiset momentit

Mlaatta ,r -505 (työnaikainen) -350 (työnaikainen) -210

Mlaatta ,k 35 /- 100 25 / -50 20

Tukiseinä - pystysuunntaiset momentit

Mseinä,y -215 (työnaikainen) -140  (työnaikainen) -95

Mseinä,a -505 (työnaikainen) -350 (työnaikainen) -210

Vleikkaus 280 kN/m

Pohjalaatta - poikittaissuuntaiset momentit

Mlaatta ,r 45 / -220 (työnaikainen) 25 / -145  (työnaikainen) -95

Mlaatta ,k 80 / -70 60  / -40 45

Tukiseinä - pystysuunntaiset momentit

Mseinä,y -105 (työnaikainen) -65 (työnaikainen) -45

Mseinä,a -220 (työnaikainen) -145  (työnaikainen) -95

Vleikkaus 140 kN/m

Pohjalaatta - poikittaissuuntaiset momentit

Mlaatta ,r 45 / -50  30 / -30  20 / -20

Mlaatta ,k 30  / -70 30 / -40 20

Tukiseinä - pystysuunntaiset momentit

Mseinä,y -10 -6 -3

Mseinä,a -50 -30 -20

Vleikkaus 40 kN/m

Yksiköt [kNm/m] ja [kN/m],

Taivutusmomentti saa (-) arvon, kun rakenteen ala-/ulkopinnassa on vetokuormitus

Taivutusmomentti saa  (+) arvon, kun ylä-/sisäpinnassa on vetokuormitus.

Poikkileikkaus 2) paalutettu korkea betonikaukalo

Poikkileikkaus 1) maanvarainen osa

Poikkileikkaus 3) paalutettu matala betonikaukalo
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Kuva 38. Kaukalorakenteen raudoitus sekä betonin ja raudoitusteräksen menekki. 

Taivutukselle ja lävistyskestävyydelle mitoitetun pohjalaatan poikkileikkaus on esitetty 

Kuvassa 39. Laivahallin pohjalaatalle otetaan M/S Alpon omamassa pitkäaikaisena 

kuormana. Mitoitusoletusten mukaan laivaa säilytetään vetokelkkojen päällä, jolloin 

kuorma esiintyy Kuvan 30 tavoin rullakuormana. 

 

Kuva 39. Paalutetun pohjalaatan raudoitus sekä betonin ja raudoitusteräksen menekki. 

Paalutetussa pohjalaatassa taivutusmomentit muodostuvat Kuvan 40 mukaan siten, että 

paalutuella rakenteen yläpinta on vedossa ja paalujen välillä alapinta on 

vetokuormitettu. Lävistysmitoitus voidaan tehdä lasketun murtorajatilan 

maksimipaalukuorman perusteella. Lävistyspiirin sisään jäävällä alueella oleva 
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kuormitus ankkuroituu suoraan paalulle aiheuttamatta lävistystä. Paalukuormasta 

voidaan siis redusoida tämä kuorma, jolloin saadaan mitoittava lävistyskuorma. 

 

Kuva 40. Taivutusmomenttien muodostuminen paalutetulle laatalle. 

Laskentaohjelmasta saadut paalukuormat esitetään Kuvassa 41. Suurin paalukuorma 

murtorajatilassa on 762 kN ja se muodostuu ensimmäiselle keskipaalulle, kun siirrytään 

maanvaraiselta laatalta paalutetulle laatalle.  

 

Kuva 41. Vetotelakan paalukuormat murtorajatilassa, yksiköt kN. 

Lävistysmitoitus esitetään Liitteessä 3. Mitoituksessa käytetty raudoitus esitetään 

Kuvassa 38. 

Pysyvin ponttiseinin rakennettu tukiseinä ei välitä taivutusmomentteja pohjalaatalle. 

Taivutusmomentit muodostuvat tällöin Kuvan 42 mukaisesti laatan keskelle laivan 

omapainosta. Mitoituksessa ei ole huomioitu, että pohjalaatta on puristettu.  
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Kuva 42. Kahden vierekkäisen pistekuorman aiheuttama momentti laattaan  

by 45 / BLY7 Kuvaa 2.25b mukaillen. 

Pituus- ja poikittaissuuntaiset taivutusmomentit eri rajatiloissa on esitetty Taulukossa 8. 

Mitoitettu raudoitus ja betonivalun poikkileikkausala ja raudoitusteräksen määrä 

pohjalaatan kuutiota kohden ovat Kuvan 43 mukaiset. 

Taulukko 8. Maanvaraisen pohjalaatan taivutusmomentit. 

 
 

 

 
Kuva 43. Maanvaraisen pohjalaatan raudoitus sekä betonin ja raudoitusteräksen 

menekki. 

 

 

Murtorajatila (MRT)
Käyttörajatila (KRT) - 

Ominaisyhdistelmä

Käyttörajatila (KRT) - 

Pitkäaikaisyhdistelmä

Pituussuuntaiset momentit (x)

Mlaatta ,r 8 / -7 8 / -1 8 / -1

Mlaatta ,k 40 / -95 20 / -60 8 / -1

Poikittaissuuntaiset momenti (y)

Mlaatta ,r -2 -2 -2

Mlaatta ,k 9/-135 6 / -100 2

Yksiköt [kNm/m],

Taivutusmomentti saa (-) arvon, kun rakenteen alapinnassa on vetokuormitus

Taivutusmomentti saa  (+) arvon, kun yläpinnassa on vetokuormitus.

Maanvarainen pohjalaatta
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4.6 Allastelakan mitoitus 

Allastelakan mitoitus voidaan tarkastella samalla tavoin kuin vetotelakan mitoitus 

syvimmässä kohdassa. Allastelakan tapauksessa sama poikkileikkaus pätee koko 

rakenteen matkalla. Pohjalaatassa on huomioitava veden poistamiseen ja altaan 

kuivaamiseen tarvittavat poistoputket ja kallistukset sekä kölipukkien asettelu. Kaukalo 

ankkuroidaan kallioon nostetta vastaan Kuvan 44 periaatteella. 

 

Kuva 44. Telakka-altaan poikkileikkaus. 

Suurin mahdollinen noste lasketaan, kun pohjavesipinta on korkealla (+1,0), jolloin 

kaukalon muodostaman altaan poikkileikkauksesta jää 55 m
2
 pohjavesipinnan 

alapuolelle. Veden aiheuttama noste tässä tapauksessa Gw,n,k = γw Ai = 550 kN/m . 

Kaukalovalun poikkileikkauksen pinta-ala on 12,6 m
2
 ja paino metrin laskentapituudella 

315 kN/m. M/S Alpon paino jakautuu laivan pituudelle Glaiva = 1040 kN / 26,26 m = 39 

kN/m. Ankkuroitava ominaiskuorma on siis (550 – 315 – 39) kN/m = 196 kN/m. 

Murtorajatilayhdistelmän kertoimilla saadaan mitoituskuorma 370 kN/m. Altaan 

ankkurointiin käytetään viittä vierekkäistä kallioankkuria, jotka ovat pituussuunnassa 

kolmen metrin jaolla. Yhdelle ankkurille saadaan mitoituskuormaksi 222 kN.  

Kustannuslaskennassa huomioidaan ankkurointireiän poraus, ankkuritangon injektointi 

kallioon, rakenteen raudoitukseen liitettävä ankkurilaatta ja ankkuritanko suojaputkessa. 
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Allastelakka tukeutuu tiiviiseen hiekkakerrokseen ja siihen vaikuttaa voimakas noste, 

joten yleissuunnitteluvaiheessa oletetaan, ettei paalutusta tarvita. 

4.7 Telakan varusteet 

Allastelakan yksilöllisistä rakenteista olennaisimmat ovat sulkuportti, 

vedenpoistopumppu ja kölipukit alukselle. Aluksen täytyy asettua kölilinjan päälle 

suunnitellulla tavalla siten, että köli lepää koko pituudeltaan pukkien päällä. 

Kölipukkien asettelu tehdään siten, ettei aluksen pohja vaurioidu ja alus lepää 

vaakasuorassa.  

Vetotelakan tapauksessa laiva asettuu kiskoilla kulkevan vetokelkan päälle. Kelkka 

vedetään vinssauslaitteistolla avulla rantaan. 

4.7.1 Vetokelkka ja vinssauslaitteisto 

Vetokelkan suunnittelussa on määriteltävä vedettävän laivan paino ja mitat. Laiva 

makaa poikittaisten pääpalkkien päälle asetettujen puisten kölipukkien päällä. Pääpalkit 

tukeutuvat teräsrullien varassa kiskoille. Kuvassa 45 on esitetty epäedullinen 

rakenneratkaisu, jossa pääpalkin taivutusrasitus muodostuisi kohtuuttoman suureksi. 

Laivan painosta syntyvä kuorma keskittyy pääosin kölin alle. Tarkoitus on välittää 

laivan kuorma mahdollisimman suoraan pohjalaatalle siten, että palkkiin muodostuu 

mahdollisimman pieni taivutus. Lisätään palkin keskelle Kuvan 46 esittämällä tavalla 

kaksi lisäkiskoa, jotka kantavat pääosan laivan kuormasta. Laiva tuetaan 

sivuttaissuunnassa kettingein pystypalkkeihin. 

 

Kuva 45. Vetokelkan perusrakenne ja esimerkki epäedullisesta kiskojen sijoittelusta. 
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Kuva 46. Vetokelkan rakenteellinen periaate. 

Aluksen täytyy laivahallissa olla vaakasuoralla alustalla. Tämä edellyttää, että 

vetoluiskan kaltevuus käännetään sopivalla kaaren säteellä vaakasuoraan. Jotta laiva 

voidaan vetää kaarevaa pintaa pitkin, vetokelkka jaetaan useammaksi Kuvan 47 

mukaiseksi pienemmäksi kelkaksi.  

 

Kuva 47. Vetokelkan sivukuva. 

Vetokelkan profiilien mitoituksessa muodostetaan laivan painojakauman ja kelkkojen 

sijoittelun perusteella mitoittava kuorma poikittaiselle pääpalkille. Tutkimuksessa ei 

tehdä M/S Alpon telakointiasiakirjoja, joista ilmenisi laivan todelliset muodot ja 
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painojakauma. Kuvassa 48 on esitetty fiktiivinen esimerkki 105 tonnia painavan laivan 

painon 1030 kN jakautumisesta ja 2 metriä leveiden vetokelkkojen sijoittelu. 

Kuva 48. Esimerkki aluksen painojakaumasta ja kuorman jakautumisesta vetokelkoille. 

Alustavassa mitoituksessa käytetyt mitoituskuormat on esitetty aiemmin kappaleen 

4.3.1 Kuvassa 33. Eurokoodin EN 1993-1 mukaisilla teräsrakenteiden mitoitusehdoilla 

saadaan Taulukon 9 mukaiset vetokelkan profiilit ja teräsmäärä yhdelle vetokelkalle. 

Liitteessä 4 on esitetty mitoitustarkastelut pääpalkille ja akselitapille. Sivuttaistuelle 

muodostuvat kuormitukset laivan kallistumisesta täytyy tarkastella rakentamisvaiheessa 

tarkemmin. Nyt lähtökohta on, että laiva saa olla 5 astetta kallellaan, mutta kaatumisesta 

syntyviä sysäyskuormia ei ole huomioitu. 

Taulukko 9. Vetokelkan teräsprofiilit ja teräsmäärä yhdelle vetokelkalle. 

 

Vetokelkan osa Profiili Massa [kg/m] Pituus [m] Määrä [kpl] Yhteismassa [kg]

Pääpalkki HEA240 60,3 7,50 2 904,5

Sivuttaistuki 200x200x8 46,5 3,50 4 651

Diagonaali 200x200x8 46,5 2,10 4 390,6

Sidepalkki 80x80x6 13,5 1,90 8 205,2

Akselitappi Ø65 26,0 0,14 8 29,12

Rulla Ø200 / 65 14,3 [kg/kpl] - 8 114,4

Kokonaismassa yhdelle vetokelkalle: 2294,8 [kg]

Kolmen vetokelkan yhteismassa: 6884,5 [kg]



 

 

77 

 

Vinssauslaitteistolta vaadittava teho riippuu vetoluiskan kaltevuudesta. 

Gravitaatiokuorma voidaan jakaa luiskan suuntaisiin komponentteihin. Vetokelkan 

pyörien ja kiskojen väliin muodostuu myös kitkaa ja vierintävastusta, mutta tässä 

tutkielmassa ei niitä huomioida. Vetoköytenä voidaan käyttää vaijeria tai kettinkiä. 

Etenkin merivedessä ja sen rajapinnassa olevan vaijerin ohuet teräslangat ovat pitkällä 

aikavälillä alttiita korroosion aiheuttamalle kulumiselle. Tästä syystä kettinkien 

käyttäminen on perusteltua telakan ollessa aktiivisesti toiminnassa.  

Rataliikenteessä on käytetty pyörien materiaalina valurautaa. Valurautaisen pyörän 

murtuminen telakoinnin aikana pysäyttää nostotyön. Rullan vaihtaminen tässä vaiheessa 

on haastavaa. Akselitapin ja vetokelkan rullan valmistaminen valurautaa sitkeämmästä 

rakenneteräksestä ja mitoitus murtorajatilassa telakointikuormilla antaa varmuuden 

kelkan toimivuudesta. 

Suorasta gravitaatiokuormasta 1:10 luiskan kaltevuudella 270 tonnia painavalle laivalle 

luiskan suuntainen massa on 27 000 kg. Käyttämällä perinteistä väkipyöristä ja köysistä 

koostuvaa taljaa vinssauslaitteiston tarvittava kapasiteetti saadaan vähintään puolitettua. 

Vinssi täytyy ankkuroida tukevasti pohjalaattaan riittävän vahvoilla teräspulttauksilla. 

4.7.2 Sulkuportti ja veden pumppaus 

Perinteinen allastelakan sulkuportti on vedellä täytettävä kelluva portti, joka altaan 

ollessa täysi uitetaan pois paikaltaan. Sulkuportti voidaan myös tehdä vaaka- tai 

pystysuunnassa avattavana tai sivuun liu’utettavana porttina. Tavallisesti eri 

porttityypeillä on myös erilaiset aukaisumekanismit. Voidaan käyttää vinssejä tai 

hydraulisylintereitä.  

Portin käyttäminen on sidoksissa altaan täyttämiseen ja tyhjentämiseen. Allas voidaan 

pumpata tyhjäksi, kun portti on vesitiiviisti suljettu. Yleensä portti voidaan avata vasta, 

kun allas on täysi. Vesitiiviyden saavuttamiseen sulkuporteissa käytetään usein hyväksi 

portin ulkopuolelle syntyvää vedenpainetta. Vedenpaine painaa porttia allasrakennetta 

vasten. 
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Tutkimuksessa sulkuporttityypiksi esitetään Kuvan 49 mukaista kahta sivusuunnassa 

avautuvaa porttia. Portit muodostavat sulkeutuessaan pienen kulman, jolloin vedenpaine 

painaa portteja toisiaan vasten. Altaaseen täytyy erikseen rakentaa venttiilit, josta vesi 

lasketaan altaaseen. Portit voidaan aukaista vasta, kun allas on täytetty ja vedenpaine on 

sen vuoksi molemmin puolin sama. 

 

Kuva 49. Allastelakan sulkuportti. 

Rakennussuunnitelmavaiheessa suunnitellaan altaan täyttämiseen ja veden poistamiseen 

tarvittavat putket ja pumppauskaivo. Sulkuportille täytyy mitoittaa kiinnitykset 

betoniseen tukiseinään ja suunnitella portin rakenne tarkemmin myöhemmässä 

suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksessa portin teräsmäärä on arvioitu laskemalla Kuvan 50 

mukaisen rakenteen kestävyys FEM -laskentaohjelman avulla.  
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Kuva 50. Sulkuportin teräsrunko. 

Murtorajatilan yhdistelykertoimilla HEA200 palkilla suurin von Mises vertailujännitys 

on 262 MPa ja etupinnan teräslevyllä 180 MPa. Kuvassa 51 esitetään jännitysjakauma 

sulkuportin teräspalkeissa ja portin muodonmuutos vedenpaineen kuormittamana.  

Kuva 51. Sulkuportin rungon mitoitus laskentaohjelmassa. 
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Sulkuportin teräsrunko sidotaan reunoiltaan UPE240 teräspalkeilla. Alustava teräsmäärä 

sulkuportille esitetään Taulukossa 10. 

Taulukko 10. Sulkuportin teräsprofiilit ja teräsmäärä. 

 

Liitteen 5/3 mukaisen sulkualtaan tyhjennettävä vesimäärä on meriveden korkeudesta 

riippuen noin 9 m * 30 m * 4 m = 1080 m
3
. Vedenkeräys voidaan tehdä johtamalla vesi 

altaan pohjan kautta putkilla pumppauskaivoon. Teollisuuskäyttöön tarkoitetulla 

keskipakopumpulla tyhjennys onnistuu 1 – 3 tunnissa.  

4.7.3 Kölipukit ja laivan teline 

Kölipukkien asentaminen laivan alle tehdään suunnitellusti huomioiden laivan rakenne 

ja painojakauma. Laivan köli on vahvistettu osa, jonka varaan voidaan tukea koko 

laivan kuorma. Sivuille asetettavat tuet saattavat aiheuttaa suuren vaaran laivan rungon 

vaurioitumiselle. Tuen sijainti on tarkastettava siten, että se on laivan pitkittäisen 

jäykisteen kohdalla Kuvan 52 mukaisesti. Kölipukkien leikkautuminen voidaan estää 

käyttämällä kovempaa puulajia päällimmäisessä tasossa tai asettamalla teräslevy kölin 

ja kölipukin väliin. (Heger Dry Dock 2005.) 

Kuva 52. Laivapukkien sijoittelu 

Sulkuportin osa Profiili Massa [kg/m] Pituus [m] Määrä [kpl] Yhteismassa [kg]

Poikkipalkit HEA200 42,3 4,80 12 2436,48

Reunat UPE240 30,2 6,00 4 724,8

Massa [kg/m
2
] Ala [m

2
]

Teräslevy 15 mm 117,8 57,60 6785,28

Kokonaismassa sulkuportille: 9946,6 [kg]
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Laivan painojakauman mukaisesti osa kölipukeista kuormittuu enemmän aiheuttaen 

pukissa enemmän kokoonpuristumista. Painumaerot tasataan korottamalla pukkia tai 

lisäämällä kuormituspinta-alaa yksittäisellä tuella. Tavoite on saada kuorma 

mahdollisimman tasaisesti jaettua koko laivan matkalle. Sivutuet eivät saa olla koskaan 

jäykempiä kuin kölipukit, etteivät ne kölinpukkien painuessa ala kannatella laivaa ja 

aiheuta mahdollisia vaurioita runkoon. Sivutuille saadaan yleensä pienempi jäykkyys, 

kun käytetään paksumpaa puukerrosta kuin kölin alla.  (Heger Dry Dock 2005.)  

Laivalle rakennettavissa telineissä ja vetokelkassa on huomioitava samat periaatteet 

kuin kölipukeissa.  

4.7.4 Pintarakenteet ja kulkuväylät 

Tutkimuksessa ei esitetä vaadittavien kulkuväylien ja turvalaitteiden rakentamista. 

Myöskään pintarakenteita ei tarkemmin määritellä. Ulkonäöllisesti puuverhousten 

käyttäminen tukiseinissä tai erilaisten kivetysten asentaminen valuun lisää viihtyvyyttä 

näyttelytilassa. 

Laivaan tarvitaan turvalliset teräksiset kulkutasanteet yleisölle, joissa on määräysten 

mukaiset kaideratkaisut. Kaiteet on rakennettava siten, ettei putoamisvaaraa ole. 

Tutkimuksen kustannusarviossa esitetään kaiteeksi kevyen liikenteen sälekaidetta, jossa 

on kaiteen korkuinen tiheä pystysäleikkö. 

Allastelakkarakenteessa kannattaa altaan reunoille tehdä törmäyssuojat puusta tai 

kumimateriaalista. Mahdolliset huoltotasot ja pääsy allastelakan pohjalle voidaan 

huomioida seinärakenteissa. 

Asemakaavassa tontin rantaviivalla kiertävä laituri on kaavoitettu kävelytieksi, jolloin 

kuivatelakan yli vaaditaan rakennettavaksi kävelysilta. Silta nostetaan sivuun 

telakoinnin ajaksi. Lisäksi alueen ravintolan ja saunan huoltoliikenne vaatii kulkuväylän 

telakan poikki. Ylitys voidaan toteuttaa puukantisena teräspalkkisiltana. Sillan 

suunnitelmia tässä tutkimuksessa ei esitetä. Kustannuksissa huomioidaan kyllästetystä 

puusta rakennettu telakan kate. 
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4.8 Laivan siirto nosturin avulla 

Nostureiden käyttäminen laivojen telakoinnissa on yleistä. Museoalueelle ei voida 

pysyvää nosturia rakentaa, joten satamahinaajan nosto tulisi tilata kertaluontoisena 

nostopalveluna. 

Nosturi vaatii kantavan maaperän painumien syntymisen estämiseksi. Tilaajan tehtävä 

on varmistaa maaperän kantavuus nostoa suunniteltaessa. Nosturin tukijalan maahan 

kohdistama kuorma riippuu nostosäteestä eli kuinka kaukaa satamahinaajan nosto 

voidaan suorittaa. Nostosäde lasketaan nosturipuomin kääntökehän keskeltä 

nostopisteeseen. Nostosädettä laskettaessa on huomioitava tukijalan etäisyys 

kääntökehältä ja nostettavan kohteen leveys. Pienin nostokapasiteetti nostureilta 

vaaditaan, jos nosturit voidaan tuoda laiturin reunalle. Laiturin kestävyys täytyy 

tarkastaa nosturikuorman suhteen.  

Tehtyjen haastattelujen (Pekkaniska Oy 2017; Hongisto Oy 2017) perusteella helpointa 

olisi nostaa alus poikittain kahden ajoneuvonosturin väliin Kuvan 53 mukaisesti. 

Nostureiden nostokapasiteetti täytyy olla 200-500 tn, kun nostosäde on 10-17 metrin 

välillä. Laivaa voidaan nostettaessa pyörittää hyvin lähellä puomia ja tarvittaessa 

tukijalan yli. Tukijalkavoimat, eli suora voima nosturin tukijalan keskeltä alaspäin, 

nostureissa ovat tällöin laiturin viereiselle yhdelle tukijalalle suurimmillaan 1100-1400 

kN välissä (Pekkaniska Oy 2017). 

 

Kuva 53. Satamahinaajan noston kaaviokuva. 
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Nostolaitteiden kiinnityksessä alukseen on varmistettava niiden paikalla pysyvyys ja 

aluksen rakenteen kestävyys. Lisäksi täytyy arvioida aluksen painojakauma, jotta nosto 

voidaan suorittaa tasaisesti. 

Suurimmat ratkaistavat ongelmat ovat kantavan rannan tai kestävän laiturirakenteen 

löytäminen noston toteuttamiseksi ja laivan siirtäminen maalla noston jälkeen. Tontin 

lähettyvillä olevat laiturit ovat julkisia kaupungin rakenteita ja niiden kestävyys ja 

käyttölupa aluksen nostamiselle tulee tarkistaa kaupungin viranomaisilta. Nostureiden 

siirto työmaalla ja uusi nosto lähemmäksi museohallia on aikaa vievää, sillä nostureiden 

tarvitsemat vastapainot pitää purkaa ja kasata uudelleen nostojen välissä. Vaihtoehtoisia 

ratkaisuja laivan siirtämiseen voivat olla väliaikaisen raiteen rakentaminen tai pyörillä 

kulkevan lavetin käyttäminen.  

Väliaikaisen radan rakentamisessa kierrätysmateriaalin hankinta ja jälleenmyynti 

alentavat kustannuksia huomattavasti. Rata tulee perustaa siten, että se kestää laivan 

kertasiirron. Raiteena voidaan käyttää murskeesta tai raidesepelistä rakennettuun 

tukikerrokseen upotettuja ratapölkkyjä, joihin kiskot on kiinnitetty asianmukaisin 

kiinnikkein.  

Jos laiva halutaan siirtää näyttelyhallista takaisin vesille, uuden noston järjestäminen on 

työlästä. Laiva tulisi siirtää jälleen maata pitkin laiturin reunalle, järjestää nosturit 

vastapainoineen nostoasemaan ja suorittaa vaativa nosto. Tässä tapauksessa on myös 

huomioitava, että laivan siirtotyö ja nostureiden jättämät jäljet vahingoittavat 

ulkonäöllisesti jo rakennettua ympäristöä.  
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5 TULOSTEN VERTAILU JA KUSTANNUSARVIOT 

5.1 Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus 

Kuivatelakan rakentamiseen vaikuttaa merkittävästi tontin ympäristön käyttö. Ranta 

tontin reuna-alueilla kuuluu Oulun kaupungille. Rantaviivalle on suunniteltu laituri ja 

kävelyraitti. Telakkarakenne joudutaan liittämään avoveteen laiturin läpi, jolloin 

yhteensovitus on tehtävä suunnittelun alusta alkaen yhteistyössä Oulun kaupungin 

viranomaisen kanssa. 

Oulun kaupungilta saatujen alustavien luonnosten mukaan laiturirakenne tehdään 

teräsponttiseinän ja paalujen päälle perustetusta muotoillusta betonipalkista, joka 

ankkuroidaan passiiviankkurein taustapenkereeseen. Tämän vuoksi on epävarmaa, 

voidaanko passiiviankkureita käyttää telakkarakenteessa. Laituri ja telakka täytyy 

ainakin rakentaa yhtäaikaisesti, sillä laiturin passiiviankkureita ei voida rakentamisen 

jälkeen kaivaa esiin. Betonikaukalorakenteen etuna on passiiviankkureiden pois 

jättäminen. 

Kaivannon rakentaminen on telakkahankkeen haasteellisimpia töitä kaikissa 

vaihtoehdoissa. Betonikaukalon rakentamiseen kaivanto täytyy ensin tukea 

teräsponttiseinin. Ponttiseinien vastakkaistuet (soljet) voidaan irrottaa vasta kaukalon 

valun kovetuttua ja tuille jätetyt varaukset täytyy paikata jälkikäteen. Työnaikaisten 

ponttiseinien poistamisessa on huomioitava, että soljet saadaan poistettua ja 

ponttisaumojen vesitiivistys ei haittaa pontin nostamista maasta. 

Pysyvän teräsponttiseinärakenteen käyttäminen on perusteltua, koska ponttiseinät 

tarvitaan kaivantoa varten joka tapauksessa. Haasteeksi syntyy ponttiseinän lopullisen 

tuennan järjestäminen, koska ympäröivät rakennukset ja kaupungin laituri säätelevät 

passiiviankkureiden asentamisen mahdollisuutta. 

Tavallisesti vetotelakkaluiskaan ei tarvitse tukiseiniä rakentaa, koska luiska viedään 

maanpintaa pitkin veteen. Tämän tutkimuksen kohteessa kuitenkin laiturirakenteen 

vuoksi luiskan täytyy laiturin reunalla olla laiturille suunnitellussa syvyydessä. 

Tukiseinien rakentaminen muodostaa suuren osan rakenteen kustannuksista. Tämän 

vuoksi myös vetotelakan kustannusero allastelakkarakenteeseen on tutkimuksen 
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kohteessa pienempi kuin yleisesti vastaavissa rakenteissa. Allastelakassa pysyvät 

maanpaineseinät täytyy aina rakentaa. 

Käyttötilanteessa sekä allastelakan että vetotelakan suuaukolle kertyy hiekkaa ja 

vesistön pohjakasvustoa. Vetotelakan vetokiskot täytyy puhdistaa huolellisesti joka 

noston yhteydessä ja laivan saamiseksi vetokelkkojen päälle tarvitaan sukeltajaa.  

Tutkimuksen aiheena on museoaluksen kuivatelakoinnin yleissuunnittelu laajempaan 

hankkeeseen liittyen. Koska kyse on vain yhden aluksen telakoinnista, eikä telakalla 

suoriteta säännöllistä laivojen korjaustyötä, telakan rakentaminen ei välttämättä ole 

kustannusten kannalta järkevää. Jos telakka päätetään toteuttaa, olisi aiheellista 

huomioida myös muiden laivojen telakointitarve ja selvittää miten alusten talvisäilytystä 

ja korjausta voitaisiin tontilla järkevästi toteuttaa.  

5.2 Kustannusten muodostuminen 

Rakennuskustannukset lasketaan Fore-palvelua hyödyntäen. Liikennevirasto on tehnyt 

sopimuksen palvelutoimittajan kanssa palvelun käytöstä väylähankkeiden 

kustannushallinnassa. Sopimus koskee myös ELY-keskusten hankkeita.  Palvelu 

soveltuu käytettäväksi erityisesti tie- ja ratahankkeissa sisältäen sillat. (Liikennevirasto 

2013, LO 46/2013.) 

Kustannushallinta lähtee lähtökohtien, oletusten ja tulosten määrittelystä. 

Liikennevirasto ohjeistaa laatimaan kustannushallinnan muistion, jonka rakenne 

koostuu seitsemästä pääkohdasta: 

”1. Hankkeen lähtökohdat, laajuus ja laatutaso. 

2. Kustannuslaskennan menettelyt ja olettamukset. 

3. Vaihtoehtojen vertailukustannukset. 

4. Kustannuslaskentojen tulokset. 

5. Kustannusriskitarkastelut. 

6. Herkkyystarkastelut. 

7. Hankkeen kustannus- ja määräraha-arvio.” (LO 46/2013 s. 11.) 
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Ylätasolla hankkeen kuvauksen tulee olla riittävän harva ja suuriin kokonaisuuksiin 

keskittyvä. Alimmalla tasolla kuvataan suunnitteluratkaisu yksityiskohtaisesti. 

Perusosat sisältävät Infra 2015, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje -

ohjeistuksen mukaiset nimikkeistöt: Hankeosanimikkeistö, Rakennusosa- ja 

hankenimikkeistö ja Panosnimikkeistö. Tällaisella hankkeen perusosittelulla palvellaan 

projektinjohtamisen eri osa-alueiden tarpeita. (Rakennustieto Oy 2014.) 

Yleissuunnitelman kustannusarvio laaditaan yleensä hankeosatarkkuudella valituista 

vaihtoehdoista. Riskiarvioinnin tekemisen tarve nousee, jos lähtötiedot ovat 

puutteelliset. Herkkyystarkasteluja ei yleensä tässä suunnitteluvaiheessa tehdä.  

(LO 46/2013 s. 24-27.) 

Tässä tutkimuksessa käsitellään museohankkeen yhtä hankeosaa, kuivatelakkaa. Koko 

hankkeen kustannuksiin telakkavaihtoehdot esitetään hankeosakustannuksena, mutta 

kuivatelakan eri vaihtoehtojen kustannukset muodostetaan rakennusosakustannusten 

laskennalla. Fore-palvelun tietokanta ei sisällä suoria rantarakenteiden rakennusosia, 

mutta viitteellisenä tietona kustannusarviota laatiessa voidaan käyttää yleisiä tie-, rata- 

ja siltarakenteiden nimikkeitä. 

Kustannusarviossa käytetään määrälaskentaan ja nimikejaotteluun Infra 2015, 

Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä (LO 46/2013 s. 18). Fore-palvelussa on 

toteutuneiden panoshintojen perusteella muodostettu yksikköhintoja rakennusosille 

ottaen huomioon muun muassa laatuvaatimuksiltaan erilaiset rakennuskohteet, eri 

laajuiset kohteet ja eri olosuhteissa rakennettavat kohteet.  

Rakennusosa- ja hankenimikkeistö jakautuu nimensä mukaisesti kahteen osaan. 

Rakennusosat ovat fyysisiä rakenteellisia osia ja esitetään piirustuksissa mitoiltaan ja 

sijainniltaan. Hankeosiin kuuluvat eri osapuolten tehtävät ja vastuut. Tilaajatehtäviin 

kuuluvat rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maa-alueiden lunastus ja varaukset. 

Työmaatehtäviin kuuluvat esimerkiksi rakentamisen johtotehtävät, työmaapalvelu, 

työmaan kalusto ja urakoitsijan yritystehtävät.   

Rakennusosien pääryhmät jaotellaan Infra-nimikkeistön mukaan: 

- 1000 maa-, pohja- ja kalliorakenteet, 

- 2000 päällys- ja pintarakenteet, 
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- 3000 järjestelmät ja 

- 4000 rakennustekniset rakennusosat. 

Valittaessa kustannushallintapalvelussa rakennusosan hintaa, hinnan sisältö täytyy aina 

tuntea. Pääsääntöisesti rakennusosien hinnat sisältävät aina materiaalit ja varsinaisen 

työn, ellei osan kuvauksessa toisin mainita. 

Hintatason vaihtelut perustuvat Maarakennuskustannusindeksiin. Indeksi päivitetään 

kuukausittain niiden kustannusmuutosten mukaan, joita maarakennusalan yrittäjälle 

muodostuu panosten ostamisesta ja käyttämisestä (Tilastokeskus 2017). Pistelukuja 

tuotetaan osaindekseittäin ja panosryhmittäin, joista osassa voi esiintyä hintatason 

laskua ja osassa nousua. Kokonaiskustannuksia ei voida suoraan päivittää 

kokonaisindeksiä muuttamalla. Fore-kustannushallintapalveluun hintataso päivitetään 

kaksi kertaa vuodessa. Tässä tutkimuksessa on käytetty viimeisimpiä Foren hintatietoja. 

Rakennuskustannusindeksin lisäksi hankkeen lähtötietoihin on sovittava 

kustannuslaskelman yksikköhintoja suoraan korottavat laskelmakertoimet: aluekerroin, 

hankkeen kokovaikutus ja toteutusympäristön kerroin.  

Aluekerroin määräytyy rakennuskohteen maantieteellisen sijainnin mukaan ja perustuu 

rakentamisen panoshintojen alueelliseen vaihteluun. Joskus hankkeen luonteesta johtuen 

toimittajamarkkina on valtakunnallinen, jolloin käytetään aluekertoimena suurempaa 

arvoa kuin se sijainnin mukaan olisi. 

Hankkeen koko vaikuttaa aina kustannuksiin. Suuria määriä saadaan halvemmalla. 

Koko määräytyy urakan kokonaiskustannusten mukaan.  

Toteutusympäristökerroin kuvaa rakentamispaikan ja työmaa-alueen sijainnin asettamia 

haasteita. Liikenneolosuhteet rakentamisympäristössä, maaperän pohjaolosuhteet tai 

muut kohdekohtaiset syyt voivat vaikeuttaa rakentamista. 

Tutkittujen ratkaisujen pohjalta on luotu yksikköhintaluettelo, joka esitetään  

Liitteessä 7. Käytettävät yksiköt perustuvat Foren tietokantaan. Teräsosat, joita ei 

tietokannasta suoraan löydy, ilmoitetaan teräskiloina. Laskelmakertoimet on määritetty 

tontin sijainnin ja olosuhteiden mukaan Taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Kuivatelakkarakenteen hintatasoindeksi ja laskelmakertoimet. 

 

Laskenta tehdään kullekin vaihtoehdolle yksikköhintaluettelon pohjalta. Tutkimuksessa 

ilmoitetut kustannukset jaotellaan rakentamisvaiheiden mukaan: kaivanto, paalutus ja 

täytöt, vedeneristys ja routasuojaus, betonirakenteet ja varusteet. Betonirakenteet 

sisältävät muottityöt, raudoitustyöt ja betonivalun materiaaleineen. Varusteisiin 

lasketaan vetotelakan vetolaitteisto, kaiteet, sulkuportti ja pumppauslaitteet sekä 

rakennettavat siltakannet. Pysyvät ja purettavat ponttiseinät ovat molemmat osa 

kaivantoa. Kaivumassat lasketaan kuutioina tuetusta kaivannosta ja kaivannon 

ympäristöstä. 

Rakennusosakustannusten hinta on arvonlisäveroton. Hankekustannukset lasketaan 

rakennusosakustannuksista ennalta määrättyjen prosenttien mukaan. 

Kokonaiskustannuksiin lisätään arvolisävero 24%, josta muodostuu tilaajalle hankkeen 

todellinen kustannusarvio. 

Taulukossa 12 esitetään kustannusarviot Liitteiden 5/1-3 kuivatelakkarakenteille: kaksi 

vetotelakkavaihtoehtoa ja allastelakka. Kaikissa vaihtoehdoissa rakennetaan pohjalaatta 

ja tukiseinä maanpainetta vastaan. Tukiseinän tarkasteltavat toteutustavat ovat 

teräsbetoninen kaukalorakenne ja passiiviankkurein tuettu pysyvä ponttiseinä. 

Kustannusarviossa käytetään Taulukon 11 lähtötietoja ja laskentakertoimia. 

 

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Hankkeen sijainti:

Hankeosa:

Laskelmakertoimet

Aluekerroin: 1,00 (Oulu)

Hankkeen kokovaikutus: 1,00 (keskikoiset hankkeet, 1…8 milj. €) 

Toteutusympäristö: 1,03 (vaikeat pohjaolosuhteet)

Hinnasto (perustaso 2010 = 100)

Maarakennuskustannusindeksi: 109,3 (lokakuu 2016)

Merikeskus

Ranta-Toppila, Oulu

Kuivatelakointi, telakkarakenteet
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Taulukko 12. Kustannusarviot telakkavaihtoehtoille. 

 

 

Vaihtoehto 1. Vetotelakka betonikaukalorakenteena

Osa Osan sisältö Hinta

Kaivanto Tuennat, massojen kaivuu ja kuljetuskustannukset 185 000 €

Paalutus ja täytöt TB-paalut, alustäytöt, sivutäytöt ja kuljetuskustannukset 118 000 €

Vedeneristys ja routasuojaus Eristelevyt, tiivistemassat 29 000 €

Betonirakenteet Betonointi-, raudoitus- ja muottityöt materiaaleineen 396 000 €

Varusteet Telakan toiminnalliset varusteet, kaiteet 117 000 €

Rakennusosien kokonaiskustannukset (Alv. 0%) 845 000 €

Työmaatehtävät Urakoitsijan työmaakulut 215 000 €

Tilaajatehtävät Suunnittelu- ja rakennuttamiskulut 222 000 €

Arvonlisävero 24% 307 000 €

Hankeosan kokonaiskustannukset 1 589 000 €

Vaihtoehto 2. Vetotelakka pysyvin teräsponttiseinin

Osa Osan sisältö Hinta

Kaivanto Tuennat, massojen kaivuu ja kuljetuskustannukset 320 000 €

Paalutus ja täytöt TB-paalut, alustäytöt, sivutäytöt ja kuljetuskustannukset 172 000 €

Vedeneristys ja routasuojaus Eristelevyt, tiivistemassat 15 000 €

Betonirakenteet Betonointi-, raudoitus- ja muottityöt materiaaleineen 249 000 €

Varusteet Telakan toiminnalliset varusteet, kaiteet 117 000 €

Rakennusosien kokonaiskustannukset (Alv. 0%) 873 000 €

Työmaatehtävät Urakoitsijan työmaakulut 221 000 €

Tilaajatehtävät Suunnittelu- ja rakennuttamiskulut 218 000 €

Arvonlisävero 24% 315 000 €

Hankeosan kokonaiskustannukset 1 627 000 €

Vaihtoehto 3. Allastelakka betonikaukalorakenteena

Osa Osan sisältö Hinta

Kaivanto Tuennat, massojen kaivuu ja kuljetuskustannukset 325 000 €

Ankkurointi ja täytöt Kallioankkurit, alustäytöt, sivutäytöt ja kuljetuskustannukset 219 000 €

Vedeneristys ja routasuojaus Eristelevyt, tiivistemassat 56 000 €

Betonirakenteet Betonointi-, raudoitus- ja muottityöt materiaaleineen 702 000 €

Varusteet Telakan toiminnalliset varusteet, kaiteet 154 000 €

Rakennusosien kokonaiskustannukset (Alv. 0%) 1 456 000 €

Työmaatehtävät Urakoitsijan työmaakulut 369 000 €

Tilaajatehtävät Suunnittelu- ja rakennuttamiskulut 378 000 €

Arvonlisävero 24% 528 000 €

Hankeosan kokonaiskustannukset 2 731 000 €

Hintataso lokakuun 2016 Maarakennuskustannusindeksin 109,3 mukaan.



 

 

90 

 

Satamahinaajan noston kustannukset muodostuvat nosturin siirrosta tontille, 

vastapainojen kuljetuksesta, nostoapuvälineiden kuljetuksesta, nostureiden kasaus- ja 

purkutyöstä sekä nostotyöstä. Esimerkiksi vastapainojen kuljetus vaatii noin kymmenen 

raskaan ajoneuvoyhdistelmän vuokraamisen. Kokonaiskustannusarvio yhdelle nostolle 

on välillä 30 000 – 50 000 €. Jos nosturilla halutaan siirtää laivaa museohalliin tai 

nostoa ei voida tehdä laiturin viereltä, tarvitaan järeämpi telaristikkonosturi ja noston 

hinta on huomattavasti kalliimpi. (Pekkaniska Oy.) 

Liitteessä 6 on esitetty tilanne, jossa laiva nostetaan laiturin reunalta raskaan kaluston 

kuljetuslavetille, siirretään museoalueen viereiselle tontille ja nostetaan uudelleen 

lavetilta väliaikaiseen sijoituspaikkaan. Siirto lopulliseen sijoituspaikkaan tehdään 

väliaikaista raidelinjaa pitkin, kun museoalueen pohjarakenteet ovat rakennettu. 

Foren palvelussa on esitetty kattavasti rakentamiskustannuksia raidelinjoille, mutta 

soveltuva kohde on yleensä rautatie. Rautatiellä tukikerroksen rakentamiseen ja kiskon 

asentamiseen käytetään laitteistoa, jota laivan siirtämiseen rakennettavan väliaikaisen 

raidelinjan rakentamisessa ei käytetä. 

Taulukossa 13 on esitetty kustannusarvio Liitteen 6 mukaiselle laivan kuivatelakoinnille 

nosturin avulla. Ratkaisussa rakennetaan kaksi paalutettua pohjalaattaa ja siirtotyön 

jälkeen purettavat kiskot pohjalaattojen välille. Kustannukset perustuvat 

yksikköhintaluettelossa (Liite 7) esitettyihin yksikkökustannuksiin. 

Taulukko 13. Kustannusarvio nosturityölle ja maata pitkin tapahtuvalle siirrolle. 

 

Vaihtoehto 4. Laivan nosto nosturilla ja siirto väliaikaista kiskolinjaa pitkin

Osa Osan sisältö Hinta

Pohjalaatan rakentaminen Paalutus, täytöt, routasuojaus ja betonointi, sis. 2 pohjalaattaa 95 000 €

Nostotyö laiturin reunalta Nostureiden tilaaminen, vastapainojen kasaus ja nosto 40 000 €

Laivan siirto ja uusi nosto Nostureiden siirto, laivan kuljetus lavetilla ja nosto säilytyspaikkaan 23 000 €

Siirto maata pitkin Väliaikainen raidelinja,  vetokelkka 29 000 €

Rakennusosien kokonaiskustannukset (Alv. 0%) 187 000 €

Työmaa- ja tilaajatehtävät 38 000 €

Arvonlisävero 24% 55 000 €

Hankeosan kokonaiskustannukset 280 000 €

Hintataso lokakuun 2016 Maarakennuskustannusindeksin 109,3 mukaan
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5.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Kustannusarviossa on esitetty erikseen materiaaleista ja työstä muodostuvat 

kustannukset eli rakennusosakustannukset. Työmaa- ja tilaajatehtävät on muodostettu 

prosenttikertoimilla rakennusosahinnoista, joten niiden suuruus tarkentuu 

rakennussuunnitelmien jälkeen ja urakkaa kilpailutettaessa. Laskennassa 

hankekustannukset ovat nyt noin 51 % rakennusosakustannuksista.  

Selkeimmin eri vaihtoehtojen rakennuskustannusten eroavaisuus voidaan tarkastella 

ositettuja rakennusosakustannuksia vertailemalla. Vaihtoehtojen kustannusvertailu on 

esitetty Taulukossa 14. 

Taulukko 14. Kustannusvertailu. 

 

Kuivatelakkatyömaalla on suuri määrä kaivettavaa ja poiskuljetettavaa maamassaa. 

Kuljetusten lisäkustannus on yksi suuri erä kaivannon kustannuksista. Riippuen 

läjityspaikan etäisyydestä kustannukset voivat vaihdella merkittävästi. Tutkimuksen 

laskennassa on oletettu läjityspaikka 2-3 kilometrin päässä tontilta. 

Vetotelakkavaihtoehtojen 1 ja 2 kustannukset ovat yhtä suuret laskentatarkkuus 

huomioiden. Eroavaisuudet eri kustannusosissa johtuvat tukiseinän toteutustavasta. 

Vaihtoehdon 1 betonikaukalorakenteen betonointi-, muotitus- ja raudoituskustannukset 

ovat suuret. Vaihtoehdossa 2 pysyvistä ponttiseinistä ja niiden ankkuroinnista johtuen 

Dokumentti: Kustannusvertailu Aluekerroin: 1

Projekti: M/S Alpo kuivatelakka Toteutusympäristö: 1,03

Hankkeen tyyppi: Investointi, uudiskohde

Suunnittelija: Joonas Myllylahti

Asiakas: Oulun Yliopisto Päivämäärä: 5.5.2017

Osa Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3

Kaivanto 185 000 € 320 000 € 325 000 €

Paalutus ja täytöt 118 000 € 172 000 € 219 000 €

Vedeneristys ja routasuojaus 29 000 € 15 000 € 56 000 €

Betonirakenteet 396 000 € 249 000 € 702 000 €

Varusteet 117 000 € 117 000 € 154 000 €

Rakennusosahinta (Alv. 0 %) 845 000 € 873 000 € 1 456 000 €

Maarakennus- 

kustannusindeksi:

109,30 (2010=100) 

lokakuu 2016
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kaivannon rakentamiskustannukset ovat suuremmat kuin vaihtoehdossa 1. Väliaikaisen 

ponttiseinän kustannus on noin 35 % pysyvän ponttiseinän kustannuksista. 

Pysyvin teräsponttiseinin rakennetun kaivannon taustoja ei voida suojata 

routaeristelevyllä vaan tarvitaan massanvaihto. Vaihtoehdossa 2 tämän vuoksi 

muodostuu lopputäyttöjen kustannukset suuremmaksi kuin vaihtoehdossa 1, jossa taas 

routaeristelevyjen ja vedeneristyksen kustannukset ovat kalliimmat. 

Vaihtoehdon 3 allastelakan kustannukset ovat joka osiossa korkeammat kuin 

vetotelakkavaihtoehtojen kustannukset. Varusteissa pumppauslaitteisto ja sulkuportti on 

arvioitu olevan kustannuksiltaan vetolaitteiston ja vetokiskojen suuruusluokkaa, mutta 

allastelakkaan on laskettu lisäksi altaan reunoille törmäyssuojat kyllästetystä puusta. 

Allastelakkaan ei tule paalutusta, mutta kallioankkuroinnin kustannukset sen sijaan 

ylittävät vetotelakan paalutuskustannukset. Lopputäyttöjä allastelakkaan tulee 

vähemmän kuin ponttiseinin rakennettuun vetotelakkaan. Altaan reunat on suojattu 

ympäriinsä vedeneristyksellä ja routasuojauslevyllä. 

Allastelakkavaihtoehtoa, jossa tukiseinä rakennetaan pysyvin ponttiseinin, ei 

tutkimuksessa tarkastella. Museoalueen rakennusten perustusten rakentaminen ja 

laiturin ankkurointi on helpompaa, kun telakkaan ei tarvita passiiviankkureita. 

Ympäristön kannalta paras ratkaisu on siis toteuttaa telakka betonikaukalorakenteena. 

Telakan kokonaispituuteen vaikuttaa laivahallin sijainti tontilla. Arkkitehdin 

suunnitteleman asemoinnin mukaan telakan pituus on 110 metriä laivahallin perältä 

laiturin reunaan mitattuna. Pituus on optimaalinen vetotelakkaluiskan rakentamiseksi, 

kun huomioidaan sallittu vetoluiskan kaltevuus. Allastelakan pituus määräytyy laivan 

pituuden mukaan. 

Vaihtoehtojen Taulukon 12 mukainen kokonaishinta voidaan laskea metriä kohden, 

jolloin vetotelakalle saadaan 15 000 €/m ja allastelakalle 25 000 €/m. Vetotelakan 

luiskan kaltevuutta ei voida jyrkentää ja siten sen pituutta ei voida lyhentää. 

Allastelakan mittaa saadaan huomattavasti lyhemmäksi erilaisella laivahallin 

sijoittelulla. Allastelakasta voitaisiinkin saada kustannuksiltaan kilpailukykyinen, jos 

allas tuotaisiin lähemmäksi laiturin reunaa. 
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Jos kaivannon kuivanapito osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa, voidaan 

betonirakenteet tehdä myös elementteinä, jotka nostetaan kaivantoon nosturilla. 

Elementtien nostaminen on edullisempaa pysyvin teräsponttiseinin toteutetussa 

telakkarakenteessa, koska betonirakenteita siinä on vain elementtipohjalaatta. 

Pohjalaatan valu voidaan myös tehdä vedenalaisena valuna. 

5.4 Johtopäätökset 

Kuivatelakoinnissa päätavoite on saada laiva nostettua vedestä kuivalle maalle. Laivan 

omistajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella laivan vesille lasku ei lähivuosina 

ole välttämätöntä, mutta laivan toimintakunto ja mahdollisuus uudelleen käyttöönottoon 

halutaan säilyttää jälkipolville. Jos museoalueen laivahallista tulee pitkäaikainen 

säilytyspaikka alukselle eikä jokavuotista vesillelaskua tehdä, kokonaistaloudellisesti 

edullisin ratkaisu kuivatelakoinnin suorittamiseen olisi nostureiden käyttö. 

Museohankkeessa käytettävä kuivatelakointivaihtoehto on sidoksissa museon 

toimintaan. Museon tarjoamat palvelut täytyy tarkentaa. Lopullinen valinta voidaan 

tehdä, kun toiminnallinen tarjonta on määritetty. Laivalla tapahtuvan toiminnan 

kannattavuudesta täytyisi tehdä arvio perustuen kävijämäärään, toiminnan hinnoitteluun 

ja laivan käyttökustannuksiin. 

Museohankkeessa yksi ajatus oli hyödyntää laivaa kesäkausilla tarjoamalla ajelua 

Oulujokisuulla. Toiminnallisuus voisi parantaa museoalueen vetovoimaisuutta. Jos laiva 

halutaan vuosittaiseen kesäkäyttöön, allas- tai vetotelakan rakentaminen on parempi 

vaihtoehto kuin nostureiden käyttäminen.  

Hankkeen toteuttamiseen eri vaiheineen tarvitaan useita vuosia. Ennen rakentamista 

tehdään museotoiminnan suunnittelu, etsitään hankkeelle rahoitus ja toteutetaan 

rakennussuunnittelu. Jos laivan nostaminen ylös merestä on ajankohtaista jo nyt, 

suositeltava vaihtoehto kuivatelakointiin on siirtää laiva väliaikaiseen sijoituspaikkaan 

Liitteen 6 mukaisesti. Koska museoalueen rakentamisajankohta ei ole selvillä, 

väliaikaisen sijoituspaikan suunnittelu tehdään pitkäaikaisena rakenteena. Väliaikainen 

telakointi ei sulje pois veto- tai allastelakan rakentamista. 
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5.5 Jatkotutkimustarve 

Tutkimuksen kuivatelakointiin täytyy tehdä jatkotutkimusta rakennussuunnittelussa. 

Tässä työssä esitetään asiat, jotka vaativat lisätarkasteluja ja joihin on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. 

Olemassa olevat pohjatutkimukset ovat puutteelliset eikä esimerkiksi maaperän 

korroosiovaikutuksista ole tarkkaa tietoa. Maakerrokset ja pohjavesipinnan korkeus 

tulee määrittää rakennuspaikan kohdalta. Kaivannon toteutuksessa tulee varmistaa 

saadaanko ponttiseinistä riittävän vesitiiviitä ja voidaanko pohjavedenpintaa rantaviivan 

läheisyydessä alentaa siten, että betonointi kaivannossa voidaan tehdä kuivavaluna.  

Rakentamismenetelmäksi on esitetty ponttiseinin tuettu kaivanto. Tontilla olevan tilan 

puolesta kaivanto voidaan toteuttaa myös avokaivantona. Olemassa olevia pohjaveden 

alentamisen menetelmiä ja erilaisia kaivannon toteuttamistapoja voitaisiin tutkia 

tarkemmin sekä selvittää löytyykö kustannustehokkaampi vaihtoehto kaivannon 

rakentamiseen. 

Rakenteiden kuormien määrittelyssä ei ole esitetty aallokosta tai jäästä syntyviä 

kuormia. Myös kutistuminen, viruma ja lämpötilakuormat on jätetty huomioimatta. 

Rakennussuunnitteluvaiheessa kuormat täytyy tarkastella kattavammin. Veden 

aiheuttamat kuormitukset painavat tukiseinää maata vasten, mikä pienentää seinän 

mitoittavia voimasuureita. 

Vetotelakkaluiska on esitetty kaareutuvaksi. Työteknisesti kaarevan pinnan valu on 

haastavaa. Betonoinnin toteuttaminen ja työsaumojen suunnittelu vaatii lisätarkastelua. 

Vetotelakan paalutuksessa on käytetty pelkästään pystysuuntaisia paaluja. Laivan 

telakoinnissa muodostuu myös vaakasuuntaisia kuormituksia, jolloin vinopaalujen 

käyttö saattaa olla perusteltua. 

Oikeanlaisen vinssimoottorin ja vetoköysien hankinta sekä vinssin ankkurointi 

pohjalaattaan vaatii lisäsuunnittelua. Allastelakan pumppulaitteisto täytyy myös 

huomioida seuraavassa suunnitteluvaiheessa.  
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Aluksen pohjan muodot on olennaista selvittää oikeanlaisten telineiden suunnittelua ja 

rakentamista varten. Laivalle tulisi laatia telakointiasiakirja, jossa esitetään 

painojakauma tuki- ja nostopisteet sekä rungon muoto. 
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6 YHTEENVETO 

Tutkimuksessa perehdytään vaihtoehtoihin vanhan moottorilaivan kuivatelakoinnin 

järjestämiseksi. Laivan rungon maalipinta vaurioituu ajan myötä, joten ajoittaiselle 

telakoinnille on tarve, ettei ruostuminen vahingoita laivaa. Laivan ylläpitoon liittyy 

myös määräyksiä mm. meren saastuttamiseen liittyen, joten toimiva huolto ja ylläpito 

täytyy alukselle taata. 

Kuivatelakoinnin yleissuunnittelua vietiin eteenpäin osana laajempaa hanketta. 

Hankkeessa oli mukana diplomityötään tekevä arkkitehtiopiskelija, joka vastasi alueen 

ja rakennusten suunnittelusta. Oulun kaupungin kaava-arkkitehtien, laivan omistajien, 

Oulun yliopiston ohjaajien ja diplomitöiden ohjaajien kanssa käytiin suunnittelun aikana 

vuoropuhelua hankkeen eteenpäin viemiseksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

pääasiallisesti telakkarakenteisiin eikä muuhun rakennuskokonaisuuteen oteta kantaa. 

Lopullisessa rakennussuunnittelussa täytyy sovittaa yhteen rakennusten ja telakan 

perustusrakenteet sekä esittää miten laivan telineet ja kulkutasanteet rakennetaan osana 

laivahallin runkoa. 

Diplomityön esisuunnitteluvaiheessa ajatus oli mahdollistaa museoalukselle 

jokavuotinen vesillelasku ja talven tullen taas kuivatelakointi. Suunnittelussa saatiin 

kattavasti tietoa telakkarakenteen rakentamisesta ja kustannuksista. Koska tontti 

rajautuu syvään laiturialueeseen, haasteeksi muodostuu kaivannon tekeminen 

kuivatelakkarakenteelle.  

Suunnittelun edetessä veto- ja allastelakkarakenteiden kustannukset todettiin liian 

suuriksi yksittäisen laivan telakointiin. Kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi laivan 

kuivatelakointiin arvioitiin ylösnosto nostureilla. Tässäkin tapauksessa kunnostettu laiva 

toimii museona. 

Koska hanke on vasta yleissuunnitteluvaiheessa, kattavaa tietoa tarkoista veto- ja 

allastelakalle yksilöllisistä vetolaitteisto- ja pumppausjärjestelmäratkaisuista ei 

selvitetty. Rakentamiskustannukset muodostuvat määrääväksi, joten tässä vaiheessa 

yksilöllisiin ratkaisuihin riittää karkea kustannusarvio. 
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Rakentamisen kannalta telakan sijainti tontilla on hyvä. Kaivantoa ei tarvitse padota 

avovettä vastaan, koska tontille suunniteltua laituria ei ole vielä rakennettu.  

Fore-kustannushallintapalvelu antaa kattavat tiedot maarakentamiseen, joiden avulla 

tutkimuksessa saadaan luotettava kustannusarvio ponttiseinien, ankkuroinnin ja 

paalutuksen sekä betonivalujen rakentamiseen. Kustannusten osalta tutkimuksessa ei 

perehdytty eri vaihtoehtojen käyttökuluihin. Laitteiston käyttäminen ja huolto ei 

tutkimuksen kohteessa muodosta suurta kustannuserää, sillä telakkarakennetta käytetään 

vain harvoin. 

Eurokoodit ja julkaistut suunnitteluohjeet antavat kattavan perustan suunnittelijan 

työlle. Yleissuunnitteluvaiheessa rakenteiden mitoitus on tehty sillä tarkkuudella, että 

on saatu laskettua määrät ja esitettyä kustannusarvio.  
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 Liite 1/1. Pohjaolosuhteet: rakennettavuuskartta.  



 

 

 

Liite 1/2. Pohjaolosuhteet: pituusleikkaus. 

  



 

 

 

Liite 2/1. Teräsbetonikaukalon taivutus- ja leikkausmitoitus. 

 

 

 

 

 

 

Poikkileikkauksen lähtötiedot

Betonin lujuusluokka: C35/45 ja toteutusluokka: 3

Osavarmuusluku betonille γc: 1,35 ja raudoitusteräkselle γs: 1,1

Betonin tiedot:

Lieriölujuus (ominaisarvo) fck = 35 MPa Laskentakertoimet

Puristuslujuuden mitoitusarvo fcd = 22,0 MPa η = 1,00

Keskimääräinen vetolujuus fctm = 3,2 MPa λ = 0,80

ominaisvetolujuus (5% fraktiili) fctk,0,05 = 2,2 MPa αcc = 0,85

Vetolujuuden mitoitusarvo fctd = 1,63 MPa φ = 1,4

Kimmomoduuli Ecm = 34,0 GPa

Viruneelle betonille Ec,ef = 14,2 GPa

Raudoituksen tiedot: Betonin ja teräksen venymärajat

Vetolujuuden ominaisarvo fsk = 500 MPa ε cu  = 3,5 ‰

Vetolujuuden mitoitusarvo fsd = 454,5 MPa ε sk  = 2,5 ‰

Kimmomoduuli Es = 200 GPa

Poikkileikkauksessa käytettävän raudoituksen suurin tankopaksuus Ø = 25 mm

Lisäraudoitus pienemmällä tankokoolla (25 k150 + 16 k150) Ø = 16 mm

Poikkileikkauksessa käytettävän raudoituksen jako k = 150 mm

Vetoraudoituksen ala, kun laskentapituutena käytetään 1 metriä As = 4612,9 mm
2

Rakenteen paksuus h = 500 mm

Suojabetonipeite alapinnassa: 65 mm ja yläpinnassa: 55 mm

Tehollinen korkeus valitulle raudoitukselle: ds = 422,5 mm

Pääraudoituksen minimialan tarkistus -> ok! As,min = 703,0 mm
2



 

 

 

Liite 2/2. Teräsbetonikaukalon taivutus- ja leikkausmitoitus. 

 

 

Taivutusmitoitus

Murtorajatila (MRT):

Mitoittava taivutusmomentti poikkileikkauksessa MEd = 505 kNm (/m)

Puristuspinnan korkeus λX  = 95,1 mm

Sisäinen momenttivarsi z = 374,9 mm

Taivutusmomenttikestävyys Mpl,Rd = 786,1 kNm

Tarkistus yliraudoituksen suhteen β = 0,467

puristuspinnan suhteellinen korkeus βbd = 0,225 -> ok!

(voidaan esittää myös:    )      β*ds = 197,2 mm

.

Taivutusmomenttikestävyys -> ok! Käyttöaste: 64,2 %

Käyttörajatila (KRT):

 

Vetoraudoituksen raudoitussuhde ρ  = 0,011

Kimmokertoimien suhde tavallisella yhdistelmällä α e  = 5,88

pitkäaikaisyhdistelmällä α e  = 14,12

Laskelmakertoimet

Raudoituksen tartuntaominaisuuden huomioiva kerroin k1  = 0,80 (B500B harjatanko)

Venymäjakauman huomioiva kerroin k2  = 0,50 (taivutukselle)

Kuorman vaikutusajan huomioiva kerroin kt,1  = 0,60 lyhytaikaiselle

kt,2  = 0,40 pitkäaikaiselle

Halkeamaleveyslaskennassa käytettävä suojabetonipeite c = 50 mm

Raudoituksen ekvivalentti tankopaksuus Øeq = 21 mm
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Tarkastelu käyttörajatilan pitkäaikaiselle yhdistelmälle:

Mitoittava taivutusmomentti poikkileikkauksessa MEd,pit = 210 kNm (/m)

Puristuspinnan korkeus x2  = 178 mm

Sisäinen momenttivarsi z = 363 mm

Tehollinen vetoalueen korkeus hc,ef,2  = 107 mm

Tehollinen vetoalueen pinta-ala Ac,eff  = 107223 mm

Raudoitussuhde vetoalueen suhteen ρ p,eff  = 0,043

Käyttörajatilan jännitys raudoitusteräksessä σs,t = 125,4 MPa

ε sm  - ε cm  = 0,000441

-> ok! 0,6 σs,t / Es= 0,000376

s r,max  = 255 mm

Halkeamaleveys käyttörajatilan tavallisella yhdistelmällä

w k,pitkä  = 0,112 mm

Halkeamaleveyden raja-arvo w max,pitkä  = 0,200 mm

(SFS-EN 1992-1-1 YM, RakMk kansallinen liite) Käyttöaste 56,2 %

Leikkausmitoitus

Murtorajatila (MRT):

Mitoittava leikkauskuorma tukiseinän alareunassa VEd = 280 kN (/m)

Vetoraudoituksen raudoitussuhde ρ  = 0,011

k = 1,178

Leikkausraudoittamattomana betonipoikkileikkauksen leikkauskestävyys saadaan

Vc0 = 376 kN (/m)

Käyttöaste 74,5 %



 

 

 

Liite 3/1. Betonilaatan lävistyskestävyys. 

  

 



 

 

 

Liite 3/2. Betonilaatan lävistyskestävyys  

 

  

  



 

 

 

Liite 4/1. Laskelmat, teräsrakenteet: Vetokelkan pääpalkin yksinkertaistettu 

mitoitustarkastelu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 4/2. Laskelmat, teräsrakenteet: Vetokelkan akselitapin mitoitustarkastelu 

 

 
  



 

 

 

Liite 5/1. Piirustukset: vetotelakka betonikaukalorakenteena. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Liite 5/2. Piirustukset: vetotelakka pysyvin ponttiseinin. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Liite 5/3. Piirustukset: Allastelakka betonikaukalorakenteena. 

 

 



 

 

 

Liite 5/4. Piirustukset: detaljikuvat. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Liite 6. Laivan siirto nosturilla. 

  



 

 

 

Liite 7/1. Yksikköhintaluettelo.

 



 

 

 

1830 Kaivantojen täytöt

1831 Asennusalustat

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) m3rtr      26,69 €

1831.1 +kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), asennusalustat m3rtr      3,67 €

1831.1 +kuljetuksen lisäkustannus (15-20 km), asennusalustat m3rtr      6,60 €

1831.1 +kuljetuksen lisäkustannus (25-30 km), asennusalustat m3rtr      7,92 €

1832 Alkutäytöt

1832 Alkutäyttö murskeesta m3rtr      25,68 €

1832.1 +kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt m3rtr      3,67 €

1832.1 +kuljetuksen lisäkustannus (15-20 km), alkutäytöt m3rtr      6,60 €

1832.1 +kuljetuksen lisäkustannus (25-30 km), alkutäytöt m3rtr      7,92 €

1833 Lopputäytöt

1833 Lopputäyttö murskeella m3rtr      19,25 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla m3rtr      7,73 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla, massat sivulta m3rtr      3,77 €

1833.1 +kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), lopputäytöt m3rtr      3,67 €

1833.1 +kuljetuksen lisäkustannus (15-20 km), lopputäytöt m3rtr      6,60 €

1833.1 +kuljetuksen lisäkustannus (25-30 km), lopputäytöt m3rtr      7,92 €

2000 Päällys- ja pintarakenteet

2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

2110 Suodatinrakenteet

2112 Suodatinkankaat

2112 Suodatinkangas N3 m2tr      1,45 €

2420 Raiteet

2420 Vetokelkka kg      3,00 € *

2421 Ratakiskot

2421.1 Vetokiskon asennus, työ + materiaali 41E1 kisko-m      50,00 € *

2421.4 Jatkuvakiskoraiteen kiskot 54E1 (materiaali) rd-m 82,48 €

2421.4 Jatkuvakiskoraiteen kiskot 54E1 (kierrätysmateriaali) rd-m 30,59 €

2421.91 Osatehtävä: Kiskonasennus rd-m 43,90 €

2422 Ratapölkyt

2422.2 Betoninen kierrätyspölkky, (materiaali) rd-m      42,35 €

2422.2 Betonipölkkyjen asennus, kaivinkone (työkustannus) rd-m      25,32 €

3000 Järjestelmät

3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät

3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat

3211 Kaiteet

3211.21 Kevyen liikenteen sälekaide mtr      41,56 €

4000 Rakennustekniset rakennusosat

4200 Sillat

4207 Sillan peruslaatat

4207.1 Muotit ja telineet

4207.1 Sillan peruslaatan teline- ja muottityöt m2tr      56,83 €

4207.2 Raudoitteet

4207.2 Sillan peruslaatan raudoitustyöt, betoniteräs A500HW kg      1,49 €

4207.4 Betoni

4207.4 Sillan peruslaatan betonointityöt, betoni C25/30 (K30) m3rtr      105,42 €

4207.4 + C30/37 (K37), betonin lisäkustannus, sillan peruslaatat m3rtr      
12,29 €

4207.4 + C35/45 (K45), betonin lisäkustannus, sillan peruslaatat m3rtr      
26,20 €

4207.4 + P30, betonin lisäkustannus, sillan peruslaatat m3rtr      32,50 €

4207.4 + P50, betonin lisäkustannus, sillan peruslaatat m3rtr      43,95 €

4207.4
+ P70 (vain C57/70 (K70) yhteydessä), betonin lisäkustannus, 

sillan peruslaatat
m3rtr      62,37 €

4207.4
+betonikuljetuksen lisäkustannus (35-50 km), sillan peruslaatan 

betonointi
m3rt      8,48 €

Hinnat rautatie- 

kohteessa, yksi 

rd-m sisältää 

kaksi kiskoa

Liite 7/2. Yksikköhintaluettelo. 



 

 

 

Liite 7/3. Yksikköhintaluettelo. 

 

 

4210 Sillan tukirakenteet

4211 Päätytuet

4211.11 Sillan maa-/päätytukien teline- ja muottityöt m2      69,93 €

4211.12 Sillan maa-/päätytukien raudoitustyöt, betoniteräs A500HW kg      1,78 €

4211.14
Sillan maa-/päätytukien betonointityöt, valmisbetoni C25/30 

(K30)
m3rtr      128,09 €

4211.14 + C30/37 (K37), lisäkustannus, sillan maa-/päätytuet m3rtr      12,29 €

4211.14 + C35/45 (K45), lisäkustannus, sillan maa-/päätytuet m3rtr      26,20 €

4211.14 + P30, lisäkustannus, sillan maa-/päätytuet m3rtr      32,50 €

4211.14 + P50, lisäkustannus, sillan maa-/päätytuet m3rtr      43,95 €

4211.14 + P70, sillan lisäkustannus, maa-/päätytuet m3rtr      47,97 €

4213 Sillan tukirakenteiden eristykset

4213.1 Sillan tukirakenteiden kosteudeneristys m2      
9,75 €

4213.2 Sillan tukirakenteiden vedenpaine-eristys m2      21,29 €

4214 Sillan tukirakenteiden verhoukset

4214.1 Sillan tukirakenteiden kiviverhous m2      502,67 €

4214.9
Suojaverhous (graffitinsuoja), sillan tukirakenteet, Caran 

ulkosuoja matta
m2      2,84 €

4220 Sillan päällysrakenteet

4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa

4223 Sillan kannatinrakenteen primääripalkki, teräksestä kg      
3,87 €

4230 Sillan kannen pintarakenteet

4233 Sillan päällyste

4233.91 Puukansi (kevyen liikenteen silta) m2tr      173,39 €

4233.91
Puurak. sillan kansilankutus, yksinkertainen (kyllästetty 

puutavara)
m2tr      110,35 €

4240 Sillan varusteet ja laitteet

4249 Muut sillan varusteet ja laitteet

4249.2 Kontaktitappi kpl      8,03 €

4249.2 Tarkkailutappi kpl      8,30 €

4420 Tukimuurit, -seinät ja portaat

4421 Tukimuurit (>700 mm)

4421 Tukimuuri 500 mm, paikalla valettu, korkeus > 700mm m2tr      146,97 €

4421 Maa-/ kallioankkuri (esim. tukimuuriin) mtr      53,47 €

4421 Kallioankkuri, 7-punos (esim. tukimuuriin) mtr      96,21 €

4720 Sulkurakenteet

4721 Sulkuportit

4721 Allastelakan sulkuportti kg      3,00 € *

teräsrakenteinen

4999 Muut rakennusosat

4999 Allastelakan pumppauslaitteisto ja vedenkeräysputket kpl      40 000,00 € *

4999 Vinssauslaitteisto, kapasiteetti 25t kpl 10 000,00 € *

* Tutkimuksen tekijän oma hinta-arvio, tarkistettava rakennussuunnitelmavaiheessa


