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Tukimuurien mitoitus on yleistä rakennesuunnittelun eri kohteissa. Tukimuurien 

suunnittelu vaatii rakennesuunnittelun lisäksi myös tietämystä geoteknisestä 

mitoituksesta. Tässä diplomityössä keskitytään tukimuurin mitoitukseen liittyviin 

eurooppalaisiin standardeihin sekä niiden mahdollistamiin laskentatapoihin tukimuurien 

mitoituksessa. 

Työssä tutkitaan erilaisten tukimuurien mitoituksia ja laskentamenetelmiä. Tarkastelun 

alla on muun muassa maan varaan perustettu sekä paalutettu tukimuuri. 

Erityistarkastelussa on rakenteen ja maan yhteisvaikutus sekä niiden hyödyntäminen 

FEM-laskennassa erilaisten jousimallien avulla. 

Tutkimusten perusteella luodaan laskentamenetelmä ja tehdään sen perusteella Excel-

pohjainen laskentapohja, jonka avulla suunnittelija voi mitoittaa erilaisia 

tukimuuritapauksia standardien SFS-EN 1992-1-1 ja SFS-EN 1997-1 vaatimuksien 

mukaisesti. Laskentapohjan avulla suunnittelijan on helppo kokeilla erilaisia ratkaisuja 

tukimuurin mitoitusta varten sekä iteroida muurin kokoa ja raudoitusta parhaan ja 

taloudellisimman lopputuloksen saavuttamiseksi. 
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ABSTRACT 

Development for calculation method based on Eurocode for the design of retaining wall 

structures 

Joni Isokääntä 
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Supervisors at the university: Raimo Hannila Lic.Sc (Tech.) and Kauko Kujala (Prof) 

 

Design of retaining walls is common in various structural design subjects. In addition to 

structural design knowledge of geotechnical design is also required from a designer. This 

thesis focuses on European standards regarding design of retaining wall structures and on 

calculation methods made possible by these standards. 

In this thesis, various dimensioning and calculation methods of retaining walls are 

studied. Wall based on ground and a wall based on piles is studied. The work will also 

focus on the interaction between structure and soil and their utilization in FEM 

calculations using different spring models. 

Based on the studies, a calculation method is created and made into an Excel based 

calculator that allows the designer to dimension various retaining wall structures 

according to the requirements of standards SFS-EN 1992-1-1 and SFS-EN 1997-1. The 

calculator allows the designer to easily test different solutions for dimensioning the 

support wall and to iterate the wall size and reinforcement to achieve the best and most 

economical end result. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

Isot latinalaiset kirjaimet 

A’ perustuksen tehokas mitoituspinta-ala 

As vetoraudoituksen pinta-ala 

B’ perustuksen tehokas leveys 

C jousen jäykkyys 

Fbd teräksen ankkurointivoiman mitoitusarvo 

Fd kuorman mitoitusarvo 

Fk kuorman ominaisarvo  

Frep kuorman edustava arvo 

Gkj,inf edullisen pysyvän kuorman ominaisarvo 

Gkj,sup epäedullisen pysyvän kuorman ominaisarvo 

H seinän tai tukirakenteen korkeus 

Hd vaakasuora kuorma tai kokonaiskuorman vaakasuora komponentti 

K alustaluku 

K0 lepopaineen maanpaineluku 

Ka aktiivipaineen maanpaineluku 

Kac koheesion maanpaineluku aktiivipaineelle 

KFI kuormakerroin seuraamusluokassa 

Kp passiivipaineen maanpaineluku 

Kpc koheesion maanpaineluku passiivipaineelle 

L’ perustuksen tehokas pituus 

N kantavuuskerroin 

Qk muuttuvan kuorman ominaisarvo 

Rd kestävyyden mitoitusarvo 

Rp;d perustuksen sivuun kohdistuvasta maanpaineesta aiheutuvan vastustavan 

voiman mitoitusarvo 

R/A’ kantokestävyyden mitoitusarvo tehokkaan pohjan alan A’ suhteen 

Vd pystysuuntaisten kuormien mitoitusarvo 

VRd,c leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyys 

Xd materiaaliominaisuuden mitoitusarvo 



 

 

 

Xk materiaaliominaisuuden ominaisarvo 

Zc tiivistyksen vaikutuksen kriittinen rajasyvyys 

 

Pienet latinalaiset kirjaimet 

a adheesio (maan ja seinän välissä) 

b pohjan kaltevuuskertoimien mitoitusarvo 

c (maan) koheesio 

c’ koheesion tehokas mitoitusarvo 

c1&2 ulokkeiden tehokkaat pituudet 

d poikkileikkauksen tehollinen korkeus 

ed kuormien epäkeskisyyden arvo 

fcd betonin puristuslujuuden mitoitusarvo 

fyd betoniteräksen vetolujuuden mitoitusarvo 

hc tiivistyspaineen ja aktiivipaineen leikkaussyvyys 

i kuorman kaltevuuskerroin 

ks vaakasuuntainen alustaluku 

m eksponentti kaltevuuskertoimen i kaavassa 

mrd momentin kestävyysarvo metriä kohden 

med momentin mitoitusarvo metriä kohden 

p0 lepopaine syvyydessä z 

pa aktiivipaine syvyydessä H 

pp passiivipaine syvyydessä H 

q tasainen pintakuorma maanpinnalla 

s perustuksen muotokerroin 

s0 kokonaispainuma 

u huokosvedenpaine 

wk halkeamaleveys 

z betonirakenteen sisäinen momenttivarsi 

 

Kreikkalaiset kirjaimet 

α tukimuurin kulma vaakasuunnasta 

β maanpinnan kaltevuuskulma tai betonirakenteen tehollisen 

puristusvyöhykkeen suhteellinen korkeus 



 

 

 

γ maan tilavuuspaino 

γdz tuetun maan kokonaistilavuuspaino 

γeq maan painon ja hyötykuorman yhteisarvo 

γF kuormien osavarmuusluku, jossa otetaan huomioon kuormien 

mahdollisuus poiketa epäedulliseen suuntaan edustavista arvoista 

γG kuorman osavarmuusluku 

γM maaparametrin tai materiaaliominaisuuden osavarmuusluku 

Δ siirtymä 

Δa suunnittelemattoman kaivuumäärä 

Δσ’v0 maatäytön tiivistämisen aiheuttama lisäjännitys 

η tehollisen lujuuden kerroin 

μ suhteellinen raudoitusmomentti 

δ kitkakulma tukimuurin pinnassa 

σa(z) kokonaisjännitys kohtisuoraan seinää vastaan syvyydellä z aktiivisessa 

rajatilassa 

σgd pohjapaineen mitoitusarvo 

σp(z) kokonaisjännitys kohtisuoraan seinää vastaan syvyydellä z passiivisessa 

rajatilassa 

σsd vetoterästen jännityksen mitoitusarvo 

φ maan sisäinen kitkakulma 

ψ kerroin ominaisarvon muuntamiseksi edustavaksi arvoksi
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1 MITOITUKSEN PERUSPERIAATTEET 

1.1 Kulmatukimuurin suunnitteluperiaatteet 

Suunnittelussa on kaksi vaihetta: geotekninen suunnittelu ja rakennesuunnittelu. 

Geotekninen suunnittelu esitetään tarkemmin eurokoodissa EN 1997 ja betonin 

rakennesuunnittelu eurokoodissa EN 1992 (Betoniteollisuus 2010, s.1). 

Tukimuurin mitoitus vaatii Eurokoodin mukaan seuraavien murtorajatilojen tarkastelun 

(Bond et al. 2006, s. 67): 

- Kokonaisvaltainen maapohjan tasapainotilan menetys 

- Muurin liiallinen liukuminen 

- Muurin kaatuminen (yleensä merkitsevä etenkin kallionvaraisilla muureilla) 

- Muurin alla olevan maapohjan kestävyyden menettäminen 

- Muurin rakenteellinen pettäminen 

Eurokoodi antaa kolme eri mitoitustapaa, joista Suomessa on kansallisen liitteen mukaan 

käytössä tapa 2 tukimuurien mitoituksessa. Mitoitustapaa 2 käyttäessä voidaan menetellä 

kahdella eri tavalla, joko DA2 tai DA2*. DA2* - tavalla koko laskelma tehdään käyttäen 

ominaisarvoja ja osavarmuuslukuja käytetään vasta lopuksi murtorajatilaehtoa 

tarkistettaessa. Mitoitustavalla DA2 osavarmuusluvut kohdistetaan kuormiin tai 

kuormien vaikutuksiin ja maan kestävyyteen jo laskelmien alussa. (RIL 2009, s. 53). 

1.2 Rajatilat 

Eurokoodin mukaisesti tarkastellaan sekä murto- että käyttörajatilat erikseen. 

1.2.1 Murtorajatilat 

Geoteknisessä suunnittelussa tarkastetaan seuraavien murtorajatilojen vaatimukset 

(Betoniteollisuus 2010, s.1): 

EQU rakenteen tasapainon menetys. 
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STR kantavan rakenteen tai rakenneosan murtuminen tai huomattava 

muodonmuutos, joka johtaa kantokyvyn menetykseen. 

GEO maaperän murtuminen tai liiallinen muodonmuutos (kestävyys perustuu 

maapohjan lujuuteen). 

UPL tasapainon menetys vedenpaineen aiheuttaman nosteen takia. 

HYD hydraulisten gradienttien aiheuttama maanpohjan nousu, sisäinen eroosio ja 

sisäisen putkieroosio. 

1.2.2 Käyttörajatilat 

Käyttörajatiloiksi luokitellaan sellaiset rajatilat, jotka liittyvät rakenteen tai rakenneosien 

toimintaan normaalikäytössä. Käyttörajatilassa tarkastellaan mm. siirtymät, värähtelyt 

jotka vaikuttavat ulkonäköön, käyttäjien mukavuuteen sekä rakenteen toimivuuteen. (RIL 

254-1-2011, s. 28). 

Tukimuurin mitoituksessa käyttörajatilassa tarkistetaan, että riittävän pieni osuus maan 

lujuudesta mobilisoituu, jotta muodonmuutokset pysyvät vaadittujen 

käyttökelpoisuusrajojen sisällä (RIL 2009, s. 56). Teräsbetonirakenteiden 

käyttörajatilassa tarkastellaan mm. betonin halkeamista, taipuilua sekä siirtymiä (Leskelä 

2008). 

1.3 Luotettavuuden hallinta 

Rajatiloissa ja niihin liittyvissä osavarmuusluvuissa on otettu huomioon rajatilojen 

aiheuttamat seuraamukset ihmisille ja ympäristöille. Seuraamusluokkien (CC) avulla 

suunnitellaan eri kohteet erilaisen varmuuskertoimen avulla seuraamustason mukaan. 

Mitoituksessa seuraamusluokat huomioidaan kuormakertoimen KFI avulla. Taulukossa 1 

nähdään seuraamusluokat ja niitä vastaavat kuormakertoimet. (Suomen Betoniyhdistys 

2013). 
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Taulukko 1. Seuraamusluokat ja kuormakertoimet (Suomen Betoniyhdistys 2013). 

Seuraamus-

luokka (CC) 

Seuraamus Kuormakerroin KFI 

CC3 Suuret seuraamukset ihmishenkien tai hyvin 

suurten taloudellisten, sosiaalisten tai 

ympäristövahinkojen takia. 

KFI = 1,1 

CC2 Keskisuuret seuraamukset KFI = 1,0 

CC1 Vähäiset seuraamukset KFI = 0,9 

 

1.4 Mitoitusarvot 

1.4.1 Kuormien, kuormien vaikutusten ja muiden parametrien mitoitusarvot 

Kuormien mitoitusarvot määritetään EN-1990:2002:n mukaisesti. Kuormien 

mitoitusarvot arvioidaan suoraan tai johdetaan edustavista arvoista seuraavaa yhtälöä (1) 

käyttäen (RIL 207-2009, s. 41): 

Fd = γf Frep   (1)  

missä Fd on kuorman mitoitusarvo [N], 

 γf on kuorman osavarmuusluku, 

 Frep on kuorman edustava arvo 

ja yhtälössä (2) 

Frep = ψ Fk  (2) 

missä ψ on kerroin ominaisarvon muuntamiseksi edustavaksi arvoksi 

 Fk on kuorman ominaisarvo [N]. 

Kuormien osavarmuuskertoimia on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Yhdistelykertoimien (ψ) arvot rakennuksille (RIL 201-1-2011, s. 36). 

Kuorma ψ0 ψ1 ψ2 

Hyötykuormat rakennuksissa, luokka (EN 1991-1-1)    

Luokka A: asuintilat 0,7 0,5 0,3 

Luokka B: toimistotilat 0,7 0,5 0,3 

Luokka C: kokoontumistilat 0,7 0,7 0,3 

Luokka D: myymälätilat 0,7 0,7 0,6 

Luokka E: varastotilat 1,0 0,9 0,8 

Luokka F: liikennöitävät tilat, ajoneuvon paino ≤ 30 

kN 

0,7 0,7 0,6 

Luokka G: liikennöitävät tilat, 30 kN ≤ ajoneuvon 

paino ≤ 160 kN 

0,7 0,5 0,3 

Luokka H: vesikatot 0 0 0 

Lumikuorma (EN 1991-1-3)    

sk ≤ 2,75 kN/m2 0,7 0,4 0,2 

sk ≥ 2,75 kN/m2 0,7 0,5 0,2 

Jääkuorma (jään painosta johtuva) 0,7 0,3 0 

Rakennusten tuulikuormat (EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0 

Rakennusten sisäinen lämpötila (EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0 

 

Geoteknisten parametrien (kuten kestävyyksien) ja materiaaliominaisuuksien 

mitoitusarvot arvioidaan suoraan tai yhtälöä (3) käyttäen (RIL 207-2009, s. 44): 

Xd = Xk / γm  (3) 

missä Xd on materiaaliominaisuuden mitoitusarvo 

 Xk on materiaaliominaisuuden ominaisarvo 

 γm on maaparametrin (materiaaliominaisuuden) osavarmuusluku. 

1.5 Osavarmuusluvut 

Osavarmuuslukumenetelmällä osoitetaan, että mitään rajatilaa ei ylitetä missään 

kyseeseen tulevassa mitoitustilanteessa, kun mitoituksessa käytetään kuormien tai 

kuormien vaikutusten ja kestävyyksien mitoitusarvoja. Mitoitusarvot saadaan 

osavarmuuslukujen ja muiden varmuuskertoimien avulla ominaisarvoista tai edustavista 

arvoista. (RIL 201-1-2011, s. 34). 
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1.5.1 Staattinen tasapainotila EQU 

Staattisessa tasapainotilassa osoitetaan, että epäedulliset kuormat eivät ylitä edullisten 

kuormien mitoittavia arvoja. Kuormien mitoitusarvot lasketaan kaavan (1) avulla 

käyttäen taulukossa 3 esitettyjä osavarmuuslukuja. (RIL 207-2009, s. 46-47). 

Taulukko 3. Kuormien osavarmuusluvut (γF) staattisessa (EQU) tasapainotilassa (RIL 

207-2009, s. 47). 

Kuorma Merkintä Arvo 

Pysyvä:   

Epäedullinen γG,dst 1,1 KFI 

Edullinen γG,stb 0,9 

Muuttuva:   

Epäedullinen γG,dst 1,5 KFI 

Edullinen γG,stb 0 

 

Staattisessa tasapainotilassa materiaaliominaisuudet määritetään kaavan (3) avulla ja 

osavarmuusluvut on esitetty tarkemmin taulukossa 4. 

Taulukko 4. Maaparametrien osavarmuusluvut (γM) (staattinen tasapainotila EQU) 

(SFS-EN 1997-1, s. 123) 

Maaparametri Merkintä Arvo 

Leikkauskestävyyskulma (kitkakulma) * γφ’ 1,25* 

Tehokas koheesio γc’ 1,25 

Suljettu leikkauslujuus γcu 1,4 

Yksiaksiaalinen puristuslujuus γqu 1,4 

Tilavuuspaino γγ 1,0 

* Tällä kertoimella jaetaan tan(γφ’) 

 

1.5.2 Rakenteellinen tasapainotila STR ja geotekninen rajatila GEO 

Tarkasteltaessa murtorajatilaa tai rakenneosan tai maapohjan liiallisen 

muodonmuutoksen arvoa, osoitetaan että kuormien vaikutusten mitoitusarvo ei ylitä 

kestävyyden mitoitusarvoa (RIL 207-2009 s. 48). 
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Kuormien mitoitusarvot lasketaan kaavalla (1) ja osavarmuusluvut on esitelty tarkemmin 

taulukossa 5. 

Taulukko 5. Kuormien (γF) tai kuorman (γG) vaikutusten osavarmuusluvut (STR / GEO) 

(RIL 2009, s. 49). 

Kuorma Merkintä Sarja 

A1 A2 

Pysyvä:    

Epäedullinen    

(Yht.6.10a)  1,35 KFI  

(Yht.6.10b) γGkj,sup 1,15 KFI  

(Yht.6.10)   1,0 KFI 

Edullinen    

(Yht.6.10a)  0,9  

(Yht.6.10b) γGkj,inf 0,9  

(Yht.6.10)   1,0 

Muuttuva:    

Epäedullinen    

(Yht.6.10b) γQ 1,5 KFI  

(Yht.6.10)   1,3 KFI 

Edullinen  0 0 

 

Kestävyyden mitoitusarvot lasketaan kaavan (3) avulla ja kestävyyden 

osavarmuuskertoimet tukirakenteille on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Tukirakenteiden kestävyyden osavarmuusluvut (STR/GEO) (RIL 207-

2009, s. 52). 

Kestävyys Merkintä Sarja R2 

Kantokestävyys γR;v 1,55 

Liukuminen γR;h 1,1 

Maan kestävyys (passiivipaine) γR;e 1,5 

 

STR- ja GEO- rajatiloissa materiaaliominaisuudet määritetään kaavan (3) avulla ja 

osavarmuusluvut on esitetty tarkemmin taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Maaparametrien osavarmuusluvut (γM) (STR/GEO) (RIL 207-2009, s. 51) 

Maaparametri Merkintä Sarja 

M1 M2 

Leikkauskestävyyskulma 

(kitkakulma) 

γφ’ 1,0 1,25 

Tehokas koheesio γc’ 1,0 1,25 

Suljettu leikkauslujuus γcu 1,0 1,5 

Yksiaksiaalinen puristuslujuus γqu 1,0 1,5 

Tilavuuspaino γγ 1,0 1,0 

 

Lisäksi betonilla ja betoniteräksellä on omat murtorajatilojen 

materiaaliosavarmuuslukunsa. Nämä on esitetty tarkemmin taulukossa 8. 

Taulukko 8. Murtorajatilojen materiaaliosavarmuusluvut teräsbetonirakenteille 

(Ympäristöministeriö 2016, s. 15). 

Mitoitustilanteet betonin γc betoniteräksen γs 

Normaalisti vallitseva ja tilapäinen 1,5 1,15 

Onnettomuus 1,0 1,0 

 

1.6 Kuormitusyhdistelmät 

Kuormitustapauksissa yhdistetään sellaiset kuormien arvot, jotka esiintyvät 

samanaikaisesti. Eri seuraamusluokissa käytetään eri kuormakerrointa KFI. KFI-kertoimen 

määrittely on esitelty tarkemmin luvussa 1.3.  

1.6.1 Murtorajatilan kuormitusyhdistelmät 

Murtorajatilassa rakenneosien kestävyyden (STR) ja geoteknisen kantavuuden (GEO) 

rajatiloissa käytetään kuormitusyhdistelmänä epäedullisempaa kahdesta seuraavasta 

lausekkeesta (RIL 207-2009, s. 49) 

1,35 KFI𝐺kj,sup + 0,9 𝐺kj,inf  (4) 

1,15 KFI𝐺kj,sup + 0,9 𝐺kj,inf + 1,5 KFI𝑄k,1 + 1,5 KFI  ∑ ψ0,i𝑄k,ii>1   (5) 
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missä Gkj,sup ovat epäedulliset pysyvät kuormat [N] 

 Gkj,inf ovat edulliset pysyvät kuormat [N] 

 Qk,1 on määräävä muuttuva kuorma [N] 

 Qk,j ovat muut muuttuvat kuormat [N] 

 ψ on yhdistelykerroin taulukon 2 mukaisesti 

 KFI on kuormakerroin taulukon 1 mukaisesti. 

Staattisen tasapainon rajatilassa (EQU) käytetään kuormitusyhdistelmää 

1,1 KFI𝐺kj,sup + 0,9 𝐺kj,inf + 1,5 KFI𝑄k,1 + 1,5 KFI  ∑ ψ0,i𝑄k,ii>1  (6) 

missä maanpaine lasketaan lepopaineena (RIL 207-2009, s. 48). 

1.6.2 Käyttörajatilan kuormitusyhdistelmät 

Käyttörajatilan kuormitusyhdistelmät valitaan tarkoituksenmukaisiksi tarkasteltavien 

käyttökelpoisuusvaatimusten ja toimivuuskriteerien kannalta (RIL 201-1-2011, s. 41) 

Ominaisyhdistelmä on 

𝐺kj,sup + 𝑄k,1 + ∑ ψ0,i𝑄k,ii>1   (7) 

ja sitä käytetään palautumattomille rajatiloille. Palautumattomilla rajatiloilla tarkoitetaan 

rajatiloja, jossa kaikki käyttökelpoisuusvaatimuksen ylittävät kuormien vaikutukset eivät 

palaudu, kun kuormat poistetaan. (RIL 201-1-2011, s. 41). 

Tavallisena yhdistelmänä käytetään 

𝐺kj,sup + ψ1,1𝑄k,1 + ∑ ψ2,i𝑄k,ii>1   (8) 

jota käytetään tavallisesti palautuville rajatiloille. Tavallisesti palautuvissa rajatiloissa 

kuormien vaikutukset palautuvat, kun kuormat poistetaan. (RIL 201-1-2011, s. 42). 
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Pitkäaikaisyhdistelmänä käytetään 

𝐺kj,sup + ∑ ψ2,i𝑄k,ii≥1   (9) 

jota käytetään pitkäaikaisvaikutusten tarkasteluun sekä rakenteen ulkonäön kannalta (RIL 

201-1-2011, s. 42). 

Tukimuurin tapauksessa pitkäaikaisyhdistelmää käytetään halkeamaleveyden 

laskennassa. Taipumien ja siirtymien laskennassa käytetään ominaisyhdistelmää. 
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2 KUORMAT 

2.1 Maanpaine 

Maanpaineella tarkoitetaan maan ja rakenteen kosketuskohdassa vaikuttavaa, 

rakenteeseen kohdistuvaa painetta (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne 1979, s. 

233). 

Kun seinämä on täysin liikkumaton, ei seinämän takana olevassa maamassassakaan 

tapahdu liikkeitä. Maassa vallitsevasta pystyjännityksestä aiheutuu vain materiaalin 

ominaisuuksista riippuen vaakajännitys, jota sanotaan lepopaineeksi (p0).  Jos seinämä 

myötää rasituksen alaisena, maan leikkauslujuus alkaa vastustaa maamassan 

muodonmuutosta ja seinämään kohdistuva paine pienenee. Myötäämisen jatkuessa maa 

joutuu murtotilaan ja paine asettuu vakioksi. Tätä minimipainetta kutsutaan 

aktiivipaineeksi (pa). Jos seinää puolestaan työnnetään maata vastaan, mobilisoituu maan 

lujuusominaisuudet vastustamaan maamassan muodonmuutosta kasvattaen painetta 

lepopaineesta ylöspäin, kunnes maamassa joutuu murtoon alkaen kohota seinämän takana 

ylöspäin. Tätä lukuarvoltaan suurinta painetta sanotaan passiivipaineeksi (pp). 

(Jääskeläinen 2011, s. 172). 

Maanpaineiden laskentaan tukirakenteille on kehitetty erilaisia laskentamenetelmiä, 

muun muassa Coulombin ja Rankinen menetelmät. Nämä laskelmatavat perustuvat 

idealisoituihin konsepteihin jäykistä tukirakenteista, jotka siirtyvät kokonaisuutena. 

Myös tukirakennetta kuormittavan maa-aineksen oletetaan pettävän systemaattisesti 

ennalta määritetyn häiriömallin mukaan. Nämä olettamukset ohittavat maa-aineksen 

todelliset vaikutukset kuormitustilanteissa. Kuitenkin edellä mainituiden menetelmien 

avulla saadaan riittävän tarkkoja ja likimääräisiä arvoja laskentaa varten. (Fang 1991, s. 

223). 

2.1.1 Lepopaine 

Lepopaine esiintyy tasaisella maalla ja kehittyy pitkän ajan kuluessa maahan. Lepopaine 

kohdistuu seiniin tai muureihin, jotka asennetaan maahan minimaalisella maaperän 

häiritsemisellä ja jotka pysyvät liikkumattomina ja kitkattomina. Käytännössä näitä 

olosuhteita pystytään hyvin harvoin saavuttamaan. Kuitenkin lepopainetta voidaan 
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käyttää suunnittelussa pohja-arvona, johon muita paineen muotoja ja arvoja voidaan 

verrata tai käyttää konservatiivisena kuormana laskennassa, jolloin laskelmissa ollaan 

varmasti varmalla puolella. (Fang 1991, s. 224). 

Vaakasuoran maanpinnan mukaisessa tilanteessa lepopaine kaavaa (10) käyttäen 

(Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne, s. 242) 

p0 = ( γ z + q ) K0  (10) 

missä p0 on lepopaine syvyydessä z [N/m2] 

 γ on maan tilavuuspaino [kN/m3] 

 q on tasainen pintakuorma maanpinnalla [kN/m] 

 K0 on lepopaineen maanpaineluku. 

 

Lepopaineen maanpaine luku saadaan puolestaan kaavasta (11) (Rantamäki, Jääskeläinen 

& Tammirinne, s. 242) 

 

K0 = 1 – sin φ  (11) 

missä φ on maan sisäinen kitkakulma [°]. 

 

Maanpinnan kaltevuuden ollessa β, voidaan lepopaine laskea käyttäen kaavaa (12) 

(Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne, s. 242) 

 

p0 = ( γ z + q ) (1 + sin β ) K0  (12) 

missä β on maanpinnan kaltevuuskulma [°]. 

2.1.2 Aktiivi- ja passiivipaine 

Suurin osa tukirakenteista siirtyy joko yleisesti jäykkänä kappaleena tai paikallisten 

muodonmuutosten vuoksi. Nämä siirtymiset aiheuttavat muutoksia paineisiin ja niiden 

jakautumiseen. Käytännön tarkoituksissa siirtymien aiheuttamien muutoksien 

kuvaamiseen käytetään ääritiloja. Näitä ääritiloja nimitetään aktiivi- ja passiivipaineeksi. 

(Fang 1991, s. 224). 
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Aktiivi- ja passiivipaineet vaativat muodostuakseen siirtymiä tukirakenteelta. 

Esimerkkejä vaadittavista siirtymistä suhteessa rakenteen korkeuteen nähdään taulukossa 

9. 

Taulukko 9. Vaadittava siirtymä (v) seinän korkeuteen (H) nähden aktiivisen ja 

passiivisen maanpaineen maksimin saavuttamiseksi eri siirtymätyypeillä tiiviissä 

kitkamaassa (SFS-EN 1997-1, s. 148-149). 

Seinän siirtymän tyyppi v / H 

aktiivipaineelle 

v / H passiivipaineelle 

(suluissa 0,5 paineen arvosta) 

a) 

 

0,1 - 0,2 
5 – 10 

(1,1 – 2,0) 

b) 

 

0,05 – 0,1 

3 - 6 

(0,5 – 1,0) 

c) 

 

0,2 – 0,5 

5 – 6 

(0,5 – 1,3) 

 

Lähestyttäessä aktiivi- ja passiivipaineiden maksimiarvoja koheesiomaassa tapahtuu 

virumaa. Jos paineet pysyvät vakiona, siirtymät lisääntyvät ajan kuluessa. Vastaavasti jos 

siirtymä pysyy vakiona, aktiiviset paineet kasvavat (lähestyvät lepopainetta) ja passiiviset 

paineet laskevat ajan kuluessa kyseisillä maalajeilla. (Fang 1991, s. 233). 
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2.1.3 Aktiivipaineen laskenta 

Aktiivipaine syntyy tukirakenteen siirtyessä poispäin kuormittavasta maarakenteesta. 

Aktiivisen maanpainen laskentaan on kehitetty useampia laskentatapoja, joista 

yleisimmät ovat Coulombin ja Rankinen kehittämät laskentatavat. Rankinen menetelmä 

olettaa, että tukirakenne on pystysuora seinä (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne, s. 

235). Tässä työssä esitellään ratkaisua tukimuureille, joiden seinämät ovat pystysuoria, 

joten Rankinen kehittämä malli sopii hyvin ratkaistaviin tapauksiin. 

Aktiivipaineen kokonaisarvo saadaan laskemalla kaavasta (13) (Keystone s. 35) 

pa = 
1

2
𝛾𝐻2𝐾a   (13) 

missä pa on aktiivipaineen resultantti syvyydessä H [N/m] 

 H on tukirakenteen koko korkeus [m] 

 Ka on aktiivipaineen maanpaineluku. 

 

Aktiivinen maanpaineluku (Ka) saadaan kaavaa (14) apuna käyttäen (Keystone, s. 38) 

 

Ka = cos 𝛽 [
cos𝛽−√cos2 𝛽−cos2 𝜙

cos𝛽+√cos2 𝛽−cos2 𝜙
]  (14) 

missä β on maanpinnan kaltevuus tukimuurin yläpuolella [°] 

 φ on maa-aineksen kitkakulma [°]. 

 

Kuvatut suureet on esitetty tarkemmin kuvassa 1. 
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Kuva 1. Rankinen aktiivipaineen kuvio. Kuvassa Pa kuvaa aktiivipainetta, joka vaikuttaa 

maanpinnan kulmassa (kulma β). Sisäisenä kuormituksena toimivat maan omapaino W ja 

kaatumista vastaan toimiva maan sisäisestä kitkasta aiheutuva kitkavoiman resultantti R. 

Kiilamainen alue kuvaa maan murtoaluetta. 

 

Jos yläpuoliseen maa-ainekseen vaikuttaa myös hyötykuorma, voidaan paineen arvo 

laskea kaavalla (15) 

pa = 
1

2
𝐾a𝛾eq𝐻

2   (15) 

missä γeq maan painon ja hyötykuorman yhteisarvo [kN/m2] 

 

ja yhteisarvo γeq saadaan kaavan (16) avulla  

 

γeq = 𝛾 + [
𝑠𝑖𝑛𝛽

sin(𝛽+𝛼)
](

2𝑞

𝐻
)   (16) 

missä q on hyötykuorman arvo neliötä kohden [kN/m2]. (Braja 1990, s. 266).  
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2.1.4 Passiivipaineen laskenta 

Seinän siirtyessä kohti maamassaa, syntyy maanpaine, jota kutsutaan passiivipaineeksi 

kuvan 2 mukaan. 

 

Kuva 2. Passiivimaanpaineen muodostuminen tukimuurilla. Passiivipaine muodostuu 

tukirakenteen siirtyessä kohti tukevaa maamassaa tuettavan maamassan aiheuttaman 

maanpaineen seurauksena. 

 

Passiivimaanpaineen suuruus voidaan laskea kuten aktiivipaineellekin kaavaa (17) apuna 

käyttäen (Braja 1990, s. 274) 

pp = 
1

2
𝛾𝐻2𝐾p   (17) 

missä pp on aktiivipaineen resultantti syvyydessä H [N/m] 

 H on tukirakenteen koko korkeus [m] 

 Kp on passiivipaineen maanpaineluku 
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ja passiivipaineen kerroin Kp voidaan laskea tasamaalle kaavan (18) avulla (Rantamäki, 

Jääskeläinen & Tammirinne, s. 236) 

 

Kp = tan2(45° +
𝜙

2
) .  (18) 

 

Liikenneviraston mukaan (NCCI 7) mukaan on kuitenkin suositeltavaa käyttää 

laskennassa taulukoituja maanpainekertoimia. Rankinen menetelmä olettaa 

murtumispinnan olevan suora (katso kuva 1), kun oikeasti murtumispinta on käyrän 

muotoinen. Aktiivipaineen laskennassa päästään riittävän lähelle oikeaa tilannetta 

Rankinen menetelmällä, mutta passiivipaineen tapauksissa voidaan saada laskennallisesti 

liian suuria tuloksia todelliseen tilanteeseen verrattuna. Virheen määrä kasvaa seinän 

kitkan ja kitkakulman δ kasvaessa. 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi passiivipaineen laskentaan kannattaa suhtautua 

varauksella. Passiivipaineita laskettaessa täytyy arvioida virheen mahdollinen suuruus 

laskelmissa. Lisäksi passiivipaineen kehittyminen vaatii suuret siirtymät (noin 10 kertaa 

aktiivipaineeseen verrattuna), mitkä eivät kaikilla rakenteilla ole mahdollisia. Varmalla 

puolella ollaan, jos passiivipainetta ei huomioida laskuissa. (Liikennevirasto 2012, s. 34-

36). 

2.1.5 Aktiivi- ja passiivipaineen raja-arvojen määrittäminen 

Maanpaineen raja-arvot voidaan määrittää esimerkiksi Suomen Rakennusinsinöörien 

liiton julkaisun RIL 207 liitteen C mukaan laskennallisesti: 

Aktiivisessa rajatilassa maanpaine saadaan yhtälön (19) avulla 

σa(z) = Ka [ ∫ γ dz + q – u ] + u – c Kac (19) 
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missä σa(z) kokonaisjännitys kohtisuoraan seinää vastaan syvyydellä z 

(aktiivinen rajatila) [Pa] 

 Ka on vaakasuuntaisen tehokkaan aktiivisen maanpaineen kerroin 

 γ on tuetun maan kokonaistilavuuspaino [N/m3] 

 q on pystysuuntainen pintakuorma [N/m2] 

 u on huokosvedenpaine [Pa] 

 c on (maan) koheesio 

 

integroimalla maanpinnasta syvyyteen z. Kac:n arvo saadaan yhtälöstä (20) 

 

Kac = 2√Ka(1+ a / c)  (20) 

missä a = adheesio (maan ja seinän välissä) 

ja missä Kac:n arvo on rajoitettu arvoon 2,56√Ka. 

Passiivinen rajatila saadaan yhtälöllä (21) 

σp(z) = Kp [ ∫ γdz + q – u ] + u + c Kpc (21) 

missä  σp(z) on kokonaisjännitys kohtisuoraan seinää vastaan syvyydellä z 

(passiivinen rajatila) 

integroimalla maanpinnasta syvyyteen z. Kpc:n arvo saadaan yhtälöstä (22) 

Kpc = 2√Kp(1+ a / c)  (22) 

ja missä Kpc:n arvo on rajoitettu arvoon 2,56√Kp. 

Maan ollessa avoimissa olosuhteissa Ka ja Kp ovat tehokkaan leikkauskestävyyskulman 

φ’ ja tehokkaan koheesion c = c’ funktioita kun taas suljetuissa olosuhteissa Ka = Kp = 1 

ja c = cu, suljettu leikkauslujuus (RIL 2009). Tukimuurin mitoituksessa käsitellään 

kuitenkin avoimia olosuhteita. 
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2.2 Vedenpaine 

Mitoittava vedenpaine määritetään mitoittavien vedenpintojen ja virtaustilan mukaisesti. 

Maanpaine pohjaveden pinnan alapuolella lasketaan tehokasta maan irtotiheyttä käyttäen 

ja vedenpaine-ero otetaan erikseen huomioon. (RIL 121-2004, s. 108). 

 

Vedenpaineita on kuvattu tarkemmin kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Vedenpaineen aiheuttamat paineet tukimuurille. 

 

Ensi silmäyksellä veden nosteen aiheuttama paine U näyttää edulliselta kuormalta 

kantavuuskestävyyden kannalta. Toisaalta paine U toimii muuria kaatavana voimana ja 

on siten epäedullinen voima. Koska vedenpaineen lähde on sama molemmissa kuormissa, 

pidetään molempia kuormia epäedullisina. Tätä periaatetta kutsutaan ”yhden lähteen 

periaatteeksi”. (Bond et al. 2013, s. 50). 

2.3 Noste 

Joissakin mitoitustapauksissa, jossa vedenpinnan taso on muurin pohjan yläpuolella, voi 

nosteen merkitys muodostua huomattavaksi tukimuurin mitoituksen kannalta. Tässä 

diplomityössä ei käydä tarkemmin läpi nosteen laskemista tai sen aiheuttamia vaikutuksia 

eikä sen vaikutuksia huomioida laskelmissa. 
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2.4 Lisäkuormat 

Lisäkuormituksina tulee ottaa huomioon maanpinnalla tai tuetun maanpinnan 

läheisyydessä olevat rakennukset, pysäköidyt tai liikkuvat ajoneuvot, nosturit, varastoidut 

materiaalit, tavarat, kontit ja muut (RIL 207-2009 s. 155). 

2.4.1 Pistemäisten ja jakaantuneiden kuormien vaikutus maanpaineeseen 

RIL 121-2004 -julkaisun sivulla 107 on esitetty pistemäisten ja jakaantuneiden kuormien 

vaikutus maanpaineeseen. Tämä on esitetty tarkemmin kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Viivakuormituksen ja keskitetyn kuormituksen aiheuttaman maanpaineen 

jakautuminen (RIL 121, s. 107). Kuva a) esittää pistemäisen tai jakaantuneen 

kuormituksen Q aiheuttamaa maanpaineen lisäystä myötäämättömälle rakenteelle. 

Kuvassa b) nähdään kuorman Q aiheuttama maanpaineen lisäys myötäävälle rakenteelle. 
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Kuvassa 4 mitoille on määrätty seuraavat ehdot: 

a) Myötäämätön rakenne 

L’ = 2A, jos L < A  (23) 

L’ = A + L, jos L > A  (24) 

b) Myötäävä rakenne 

L’ = L + 2A.  (25) 

2.4.2 Suunnittelemattomat kaivaukset 

Eurokoodi 7 vaatii, että suunnittelussa huomioidaan mahdollinen maankaivuu rakenteen 

rakentamisen jälkeen. Tämä tulee huomioon muurin etupuolella, missä maanpaine toimii 

tuki- ja stabiloivana voimana. Maan kaivuu voi johtaa muurin stabiliteetin menetykseen. 

Kaivuun huomioiminen koskee vain murtorajatiloja ja se tulee arvioida aina 

tapauskohtaisesti. (Bond & Harris 2008, s. 364). 

Standardissa SFS-EN 1997-1 (s. 95) määritellään seuraavia ehtoja kaivuumäärän Δa 

määrittämiseksi: 

- ulokkeelliselle seinälle Δa on 10 % kaivutason yläpuolisen seinän korkeudesta, 

rajoitettuna maksimiarvoon 0,5 m 

- tuetuille seinille Δa on 10 % alimman tuen ja kaivutason välisestä etäisyydestä, 

rajoitettuna maksimiarvoon 0,5 m 

- pienempiä Δa:n arvoja (0 mukaan lukien) voidaan käyttää, mikäli pinnan tasoa 

valvotaan luotettavasti 

- suurempia arvoja käytetään, mikäli pinnan taso on erityisen epävarma.  
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2.5 Tiivistys 

Tukiseinän takaisen täytön tiivistys kasvattaa maanpainetta. Maanpaineen suuruuteen 

vaikuttavat muun muassa käytettävä tiivistyskalusto ja tiivistettävien kerrosten paksuus. 

Paksuja kerroksia tiivistettäessä dynaamiset tiivistysvaikutukset ovat vähäiset. (RIL 154-

2, s.189-191). 

Tiivistyskaluston aiheuttaman paineen määrittämiseksi voidaan laskea rajasyvyys Zc 

kaavalla 

Zc = 
𝐾a

2 ∆𝜎′
𝑣0

𝛾
  (26) 

missä  Zc on kriittinen rajasyvyys, jonka alapuolella ei tiivistyskaluston 

poistaminen vähennä kaluston aiheuttamaa painetta [m] 

 Ka on aktiivinen maanpainekerroin 

 γ on tilavuuspaino [N/m3] 

 ∆σ'v0 on täytön tiivistämisen aiheuttama lisäjännitys [Pa] 

ja ∆σ'v0 voidaan määrittää kaavalla 

∆σ'v0 = 
2𝑞

𝜋𝑧
  (27) 

missä q on koneen työpaino [N/m] 

 z on syvyys [m] 

tai kriittinen rajasyvyys voidaan laskea suoraan kaavalla 

Zc = 𝐾a (
2𝑞

π𝛾
)
0,5

  (28) 

esitetyn mukaisesti. Tiivistyspaineen ja aktiivipaineen leikkauspiste määritellään kaavan 

(29) mukaan 

hc = 
1

𝐾a
(

2𝑞

π𝛾
)
0,5

.   (29) 

(RIL 154-2, s.189-191). 
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Esimerkkejä tiivistyspaineista on esitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Tiivistyslaitteiston aiheuttama lisäpaine maanpaineeseen (RIL 207, s. 163). 

Paineen arvo kasvaa lineaarisesti arvosta 0 kPa arvoon p syvyydessä z maanpinnasta. 

Tiivistyskone Tiivistyskertojen 

määrä 

Kerrospaksuus 

h [m] 

z [m] p [kPa] 

Täryjyrä, 3000 kg 6 0,4 0,5 19 

Täryjyrä, 400 kg 4 0,35 0,5 16 

Täryjyrä, 100 kg 4 0,2 0,5 12 
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3 GEOTEKNINEN MITOITUS 

3.1 Kantokestävyys 

Murtorajatilassa rakenteen on täytettävä epäyhtälö (RIL 207-2009, s. 103) 

Vd ≤ Rd  (30) 

missä Vd on pystysuuntaisten kuormien mitoitusarvo [N] 

 Rd on perustuksen kantokestävyyden mitoitusarvo [N] 

ja kantokestävyyden mitoitusarvoa voidaan arvioida analyyttisesti standardin SFS-EN 

1997-1 liitteen D mukaan kaavalla tehokkaan pinta-alan suhteen 

R/A’= c’ Nc bc sc ic + q’ Nq bq sq iq + 0,5 γ’ B’ Nγ bγ sγ iγ (31) 

missä kantokestävyydelle: 

Nq = eπ tan𝜑′tan2(45° +
𝜑′

2
)  (32) 

Nc = (𝑁q − 1) cot 𝜑′  (33) 

Nc = 2(𝑁q − 1) tan𝜑′  (34) 

perustuksen pohjan kaltevuudelle: 

bc = 𝑏q −
1−𝑏q

(𝑁c tan𝜑′)
  (35) 

bq = 𝑏γ = (1 −  𝛼 ∗ tan𝜑′)2  (36) 

perustuksen muodolle: 

sq = 1 + (
𝐵′

𝐿′) sin𝜑′ suorakaiteelle  (37) 

sq = 1 + sin𝜑′ neliölle tai ympyrälle (38) 

sγ = 1 − 0,3 (
𝐵′

𝐿′) suorakaiteelle  (39) 

sγ = 0,7 suorakaiteelle tai ympyrälle (40) 

sc = 
(𝑠𝑞∗𝑁𝑞−1)

(𝑁𝑞−1)
  (41) 
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vaakakuorman H aiheuttamalle kuorman kaltevuudelle: 

ic = 𝑖q −
(1−𝑖q)

(𝑁c tan𝜑′)
  (42) 

iq = [1 −
𝐻

(𝑉+𝐴′𝑐′ cot𝜑′)
]
𝑚

  (43) 

iγ = [1 −
𝐻

(𝑉+𝐴′𝑐′ cot𝜑′)
]
𝑚+1

  (44) 

m = mB = 
[2+(

𝐵′

𝐿′)]

[1+(
𝐵′

𝐿′)]
 kun H vaikuttaa B’:n suunnassa (45) 

m = mL = 
[2+(

𝐿′

𝐵′
)]

[1+(
𝐿′

𝐵′)]
 kun H vaikuttaa L’:n suunnassa (46) 

 

A’ on perustuksen tehokas mitoituspinta-ala [m2] 

c’ on koheesion tehokas mitoitusarvo perustuksen pohjan tasolla [Pa] 

b on pohjan kaltevuuskertoimien mitoitusarvot, alaindeksit c, q ja γ 

B’ tehokas perustuksen leveys [m] 

H on vaakakuorma [N] 

i on kuorman kaltevuuskerroin, alaindeksit c, q ja γ 

L’ on perustuksen tehokas pituus [m] 

m on eksponentti kaltevuuskertoimien i kaavassa 

N on kantavuuskertoimet, alaindeksit koheesio c, pintakuorma q ja 

tilavuuspaino γ 

q’ on yläpuolisten maakerrosten tai lisäkuormien tehokas mitoituspaine 

perustuksen pohjan tasolla [Pa] 

s on perustuksen pohjan muotokertoimet, alaindeksit c, q ja γ 

V on pystykuorma [N] 

α on perustuksen pohjan kaltevuus vaakatason suhteen 

γ’ perustustason alapuolella olevan maan tehokkaan tilavuuspainon 

mitoitusarvo [N/m3]. 

Rakennesuunnittelija laskee todella harvoin kantokestävyyksiä. Kantokestävyyden 

laskennan suorittaa lähes aina geosuunnittelija. 
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3.1.1 Epäkeskeinen kuormitus ja perustuksen tehokas leveys 

Perustusten kyky kantaa kuormia vähenee merkittävästi, kun kuormat vaikuttavat 

epäkeskisesti pohjalaatan keskustaan nähden (Bond & Harris 2008, s. 310). 

Epäkeskisyydestä johtuen osa pohjalaatan leveydestä jätetään huomioimatta. Tämä on 

esitetty tarkemmin kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Pohjalaatan tehokkaan leveyden mitat. Tehokas leveys B’ määritetään voimien 

epäkeskisyyden ed avulla. 

 

Epäkeskisyys voidaan laskea kaavalla (BY 211 osa 2, s. 181) 

ed = 
𝑀d

𝑉d
  (47) 

 

missä Md on mitoittava momentti kuormitusyhdistelmällä [Nm] 

 Vd on mitoittava pystyvoima kuormitusyhdistelmällä [N] 

ja pohjalaatan tehokas leveys voidaan laskea epäkeskisyyden ed avulla  

B’ = B - 2ed  (48) 

missä B’ on pohjalaatan tehokas leveys [m] 

 B on pohjalaatan leveys [m]. 
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Koska tehokkaan leveyden arvo B’ riippuu mitoittavan momentin Md [kNm] ja 

mitoittavien pystyvoimien Vd [kN] suhteesta, täytyy tapaus tutkia erilaisilla 

kuormitusyhdistelmillä, jotta varmistutaan määräävän kuormitusyhdistelmän 

löytymisestä. 

3.2 Liukumiskestävyys 

Jos kuormitus ei ole kohtisuorassa pohjaa vastaan, täytyy rakenne mitoittaa pohjaa pitkin 

tapahtuvaa liukumurtumaa vastaan. Tämä tapahtuu toteuttamalla epäyhtälö 

Hd ≤ Rd + Rp;d  (49) 

missä Hd on vaakasuora kuorma tai kokonaiskuorman komponentti [N] 

 Rd on kestävyyden mitoitusarvo [N] 

Rp;d on perustuksen sivuun kohdistuvasta maanpaineesta aiheutuvan 

vastustavan voiman mitoitusarvo [N] 

ja jossa Hd sisältää kaikki maasta perustuksiin kohdistuvat aktiiviset mitoitusvoimat. 

Avoimissa olosuhteissa liukumiskestävyyden arvo lasketaan kohdistamalla 

osavarmuusluvut maapohjan kestävyyteen kaavalla 

Rd = 
(𝑉′

d tan𝛿k)

𝛾R;h
  (50) 

missä V’d on kohtisuoraan perustuksen pohjaa vastaan vaikuttavan 

kokonaiskuorman komponentin mitoitusarvo [N] 

γR;h on liukumiskestävyyden osavarmuusluku (katso taulukko 6) 

δk on kitkakulma maan ja perustuksen välillä 

 = maanvaraan valetuilla rakenteilla φ’ 

  = sileällä elementtiperustuksella 2/3 φ’. 

(RIL 207-2009, s. 108). 
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3.3 Kaatuminen 

Kulmatukimuurin mitoitus kaatumista vastaan Eurokoodi 7:n mukaan tehdään EQU-

rajatilassa toteuttamalla epäyhtälö (Bond & Harris 2008, s. 371) 

MEd,dst ≤ MEd,stb  (51) 

missä  MEd,dst on kaatavien momenttien mitoitusarvo [Nm] 

 MEd,stb on tukevien momenttien mitoitusarvo [Nm]. 

Kaatavia momentteja ovat maanpaineesta aiheutuvat vaakavoimat, mukaan lukien 

hyötykuorman aiheuttama lisävaakavoima maanpaineeseen. Kaatavina voimina toimivat 

myös vedenpaineesta sekä -nosteesta aiheutuvat lisävoimat muurille. Tukevina voimina 

toimivat muurin pohjan sekä uuman omat painot ja maan painot muurin molemmilla 

puolilla. Hyötykuormia ei tulisi käyttää laskennassa tukevina voimina, sillä ne eivät 

esiinny yleensä jatkuvina rakenteen käyttöiän aikana. (Bond & Harris 2008, s. 371). 

Murskekerroksen varaan perustettaessa kaatumiskiertopisteeksi valitaan piste, joka 

sijaitsee murskekerroksen paksuutta vastaavan mitan verran etäisyydellä muurin 

uloimmasta reunasta. Tämä pätee, kun murskekerroksen paksuus on korkeintaan 0,5 

metriä. Kiertokeskiön sijainti on esitetty tarkemmin kuvassa 6. (Liikennevirasto 2011, s. 

44). 

Kuva 6. Kiertokeskiön sijainti a) kalliolle perustettaessa, b) perustettaessa 

murskekerroksen (paksuus dm) päälle. 
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3.4 Muut vakavuustarkistelut 

Geoteknisessä mielessä tulisi tarkastella myös tukirakenteiden kokonaisvakavuuden 

menetys erilaisilla murtumistavoilla mitä on esitetty esimerkiksi RIL 207-2009 sivulla 

166. Tämä vaatii kuitenkin tarkempia laskentamenetelmiä sekä kaupallisten geotekniseen 

laskentaan soveltuvien ohjelmistojen käyttöä eikä sen ohjelmoiminen ole 

tarkoituksenmukaista Excel-laskentapohjaan. Tämän takia muita vakavuustarkisteluja ei 

käsitellä tässä työssä enempää. 
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4 TUKIMUURIN RAKENNETEKNINEN MITOITUS 

Tukimuurin rakenneteknisessä mitoituksessa suurimmat kuormat aiheutuvat 

taivutusmomentista, jonka maanpaine aiheuttaa. Taivutuskestävyyden lisäksi on syytä 

tutkia rakenteen leikkauskestävyys sekä betonin halkeilu. Lisäksi tulee tarkistaa, että 

lasketut raudoitukset täyttävät rakenteille asetetut vähimmäisraudoitusalat ja 

vaatimukset. 

4.1 Alustavien mittojen valinta 

Alustavien mittojen valinnalle löytyy ohjeita mitoituksen käynnistämisen 

helpottamiseksi. Pohjan leveys on yleensä välillä 50-70% muurin kokonaiskorkeudesta h 

(katso kuva 7). Runkoseinän paksuus bs on yleensä luokkaa h/15 – h/10, kuten on myös 

muurin pohjan paksuus tb. Muurin kärjen leveys bt on yleensä luokkaa B/4 – B/3. (Bond 

et al. 2006, s. 70). 

 

Kuva 7. Alustavien mittasuureiden symbolit. 
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4.2 Taivutuskestävyys 

Mitoitusyhtälö teräsbetonirakenteen taivutuskestävyydelle on muotoa (BY 211, s. 48) 

mRd ≥ mEd  (52) 

missä mRd on taivutuskestävyys metriä kohden [Nm/m] 

mEd on ulkoisten kuormien aiheuttama mitoitusmomentti metriä kohden 

[Nm/m]. 

Mitoitusmomentin avulla lasketaan suhteellinen raudoitusmomentti BY 211:n mukaan 

kaavalla 

𝜇 =
𝑚Ed

η𝑓cd𝑑2  (53) 

missä μ on suhteellinen raudoitusmomentti 

 η on tehollisen lujuuden kerroin 

 fcd on betonin lieriölujuuden mitoitusarvo [MPa] 

 d on poikkileikkauksen tehollinen korkeus [m] 

Tarkistetaan poikkileikkauksen riittävyys ottamaan vastaan momentin, eli lasketaan, 

onko suhteellinen momentti pienempi kuin tasapainoraudoituksen mukainen suhteellinen 

momentti. Näin varmistetaan betonirakenteen sitkeä murtumistapa. Tarkistus tapahtuu 

epäyhtälön (54) avulla  

μ ≤ μbd  (54) 

missä μbd on tasapainoraudoituksen mukainen suhteellinen momentti. 

Jos halutaan varmistaa sitkeä murtuminen, voidaan raudoitusmäärä rajoittaa tasolle 70 % 

Asb. (BY 211 osa 2, s. 48). 

Mikäli ehto ei täyty, on suositeltavaa kasvattaa poikkileikkausta tai betonin lujuutta ja 

laskea suhteellinen momentti uudelleen. Voidaan myös tehdä poikkileikkaus 

normaaliraudoitettuna lisäämällä puristusraudoitusta, mutta tämä edellyttää huolellista 

raudoituksen suunnittelua (BY 211 osa 1, s. 98). 
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Yhtälön pätiessä voidaan BY 211 mukaan mitoittaa poikkileikkaus 

normaaliraudoitettuna, jolloin voidaan siirtyä kaavaan 

β = 1 − √1 − 2𝜇  (55) 

missä β on tehollisen puristusvyöhykkeen suhteellinen korkeus 

ja jonka avulla voidaan laskea rakenteen sisäinen momenttivarsi 

z = 𝑑(1 −
𝛽

2
)  (56) 

missä z on rakenteen sisäinen momenttivarsi [m] 

ja josta saadaan vetoraudoituksen pinta-ala 

As = 
𝑀Ed

𝑧𝑓yd
  (57) 

missä As on vetoraudoituksen vähimmäisala [m2] 

 MEd on momentin mitoitusarvo [Nm] 

 fyd on teräksen vetolujuuden mitoitusarvo [MPa]. 

 

4.2.1 Mitoittavien momenttien laskenta 

Kulmatukimuurissa seinä ja antura muodostavat niin jäykän rakenteen, ettei 

taivutusmitoitusta tarvitse yleensä tehdä pituussuunnassa. Tämä on kuitenkin arvioitava 

aina tapauskohtaisesti. Rakennetekninen mitoitus ja tarkastelu tehdään siis yleensä vain 

poikittaisessa suunnassa. Pituussuunnassa käytetään kuitenkin aina eurokoodin mukaista 

minimiraudoitusta. Minimiraudoituksena lasketaan laatalle minimiraudoitus Eurokoodin 

mukaisesti tai käytetään niin sanottua jakoraudoitusta, joka on 20% pääsuunnan 

raudoituksen pinta-alasta. (BY 211 osa 2, s. 184). Minimiraudoituksen laskentaan on 

perehdytty tarkemmin luvussa 4.5. 
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Poikittaissuunnassa pohjalaatan taivutusmomentin mitoitusarvo saadaan (BY 211 osa 2, 

s. 184) kaavalla 

mEd = 
1

2
σgdmax(c1, c2)

2  (58) 

missä mEd on mitoittava momentti [kN/m2] 

 c1 ja c2 ovat tehokkaat ulokkeiden pituudet kuvan 8 mukaan [m] 

 σgd on pohjapaineen mitoitusarvo [kN/m2]. 

 

 

Kuva 8. Mitoittavan momentin laskennassa käytettävät suureet epäkeskisesti 

kuormitetulla seinäanturalla. C1 ja c2 kuvaavat pohjan tehollisen alan mukaan laskettujen 

ulokkeiden pituuksia ja σgd pohjapaineen mitoitusarvoa. 

 

Anturan oman painon ja anturan päällä olevien maamassojen painon ollessa merkittäviä 

kokonaiskuormasta, voidaan niiden osuus vähentää ylimitoituksen välttämiseksi 

kuormituksista. Kaava (58) voidaan nyt kirjoittaa muodossa 
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mEd = 
1

2
max(c1, c2)

2 ∗ (σgd − σgd,antura − σgd,maa) (59) 

missä σgd,antura on anturan oman painon mitoitusarvo [kN/m2] 

 σgd,maa on anturan yläpuolisen maa-aineksen mitoitusarvo [kN/m2] 

ja mitoitus tapahtuu suuremman momentin mukaan. Näin mitoitettua raudoitusta 

käytetään koko anturan leveyden matkalle. (BY 211 osa 2, s. 185). 

Voimakkaasti epäkeskisen kuormituksen tapauksessa on mahdollista, että pohjalaatan 

yläpintaan syntyy vetojännityksiä, jotka ovat syytä ottaa huomioon rakenteen mitoituksen 

kannalta. Julkaisu ”How to Design Concrete Structures using Eurocode 2” antaa ohjeita 

vetojännityksien laskentaan seuraavasti: Kuormittaviksi voimiksi otetaan yläpuolisen 

maan massa sekä pystysuunnassa vaikuttavat hyötykuormat. Alapuolen maanpaine toimii 

vastavoimana. Toisin kuin pohjan momentteja laskettaessa, maanpaineen arvosta ei tässä 

vähennetä maan painon ja laatan omaa painoa. Mitoittava momentti saadaan kaavalla 

𝑀Ed =
p

E
bH

2

2
− 

q
E
(bH-B+B´)

2

2
 

  (60) 

missä pE on maan painon ja muiden yläpuolisten kuormien aiheuttama jakaantunut 

kuormitus [Pa] 

 qE on kaikista pystykuormista aiheutuva pohjapaine [Pa] 

 B´ on pohjan tehokas leveys eri kuormitusyhdistelmillä [m] 

ja jonka mitoittavat suureet on esitetty tarkemmin kuvassa 9. Saman kuvan avulla voidaan 

laskea myös ulokkeen reunaan syntyvä leikkausvoima. 
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Kuva 9. Pohjalaatan yläpinnan rasitus maatäytöistä. 

 

Seinäanturan taivutusmitoitus on samanlainen kuin laatoille. Mitoittaessa raudoitusta 

tulee valita vähintään minimiraudoituksen verran. Maata vasten valettaessa tulee 

huomioida, että betonipeitteen nimellisarvoa kasvatetaan seuraavasti (SFS-EN 1992-1-1, 

s. 52): 

- alustoilla, joilla on tasauskerros cnom = cmin + 10 mm 

- pohjamaalle valettaessa cnom = cmin + (20-40) mm. 

Seinän mitoittavat momentit saadaan kohdan 7 mukaisesti laskemalla 

elementtimenetelmällä seinän eri kohdissa. 
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4.3 Leikkauskestävyys 

Pohjalaatta suunnitellaan yleensä leikkausraudoittamattomana. Mikäli laatan 

leikkauskestävyys ei riitä, kasvatetaan yleensä laatan tehollista korkeutta. 

Leikkauskestävyyttä voidaan lisätä myös lisäämällä pääraudoitusta vedetyssä pinnassa ja 

parantamalla sen ankkurointia. Laatta voidaan suunnitella kuitenkin myös 

leikkausraudoitettuna (BY 211 osa 2, s. 58). 

4.3.1 Leikkausraudoittamaton rakenne 

Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyys voidaan laskea kaavalla 

VRd,c = max {
𝑉Rd,c0

𝑉Rd,cmin
  (61) 

missä VRd,c0 = 
0,18

𝛾c
𝑑 𝑘 (100 𝜌L  

𝑓ck

MPa
)

1

3 MPa (62) 

 VRd,cmin = 0,035 𝑑 𝑘
3

2 √
𝑓ck

MPa
MPa  (63) 

ja missä arvot k ja ρL saadaan kaavoista 

 k = 1 + √
200 mm

𝑑
≤ 2,0  (64) 

 ρL = 
𝐴sL

𝑑
≤ 0,02  (65) 

missä AsL on poikkileikkauksen vetoraudoitusala [mm2]. 

Mitoitusehtona laatan leikkauskestävyydelle on siis  

VRd;c ≥ VEd  (66) 

missä VEd on leikkausvoiman mitoitusarvo. 
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Epäyhtälön toteutuessa laatan leikkauskestävyys on riittävä mitoittaville kuormille. (SFS-

EN 1992-1-1, s. 84-86). 

4.3.2 Leikkausraudoitettu rakenne 

Leikkausraudoitetun rakenteen leikkauskestävyys VRd,s lasketaan kaavalla 

VRd,s = min [
𝐴sw

𝑠
 𝑧 𝑓ywd cotθ ,

αcw 𝑏w 𝑧 𝑣1 𝑓cd

(cotθ+tanθ)
  ] (67) 

missä Asw on leikkausraudoituksen poikkileikkausala [mm2] 

 s on hakojen jakoväli [mm] 

 fywd on leikkausraudoituksen myötölujuuden mitoitusarvo [MPa] 

v1 on leikkausvoiman vaikutuksesta halkeilleen betonin lujuuden 

pienennyskerroin 

αcw on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon poikkileikkauksen 

puristusjännitystilan vaikutus 

ja kertoimien αcw ja v1 arvojen valinnat esitellään tarkemmin standardissa. (SFS-EN 1992-

1-1, s. 86-89). 

4.3.3 Mitoittavien leikkausvoimien laskenta 

Leikkausvoimat tukimuurin laatalle saadaan kohdan 7 mukaisen 

elementtimenetelmämallin avulla. Suurimmat leikkausvoimat muurille syntyvät kuvassa 

10 esitettyihin leikkauskohtiin. 
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Kuva 10. Mitoittavien leikkausvoimien sijainnit kulmatukimuurissa. Voimat VEd 

kuvaavat mitoittavia leikkausvoimia poikkileikkauksissa. Mitoittavat kuormat sijaitsevat 

tehokkaan poikkileikkauksen d korkeuden verran tuelta. 

 

Kuten taivutusmomentin kohdalla, myös leikkausvoimia laskettaessa voidaan vähentää 

pohjapaineesta anturan oman painon sekä anturan päällä olevan maakerroksen painon 

vaikutukset (BY 211 osa 2, s. 186). 

Suurin mitoittava leikkausvoima voidaan määrittää kaavalla (BY211 osa 2, s. 186) 

vEd = σgd (cmax – d)  (68) 

missä  vEd on leikkausvoiman mitoitusarvo [kN] 

 cmax on ulokkeen maksimipituus tehokkaalla pinta-alalla [m] 

 d on poikkileikkauksen hyötykorkeus [m] 

ja jonka suureet on esitetty tarkemmin kuvassa 11. 
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Kuva 11. Leikkausvoiman maksimin määrittämiseen käytettävät suureet. C1 ja c2 

kuvaavat tehokkaan alan mukaan laskettuja ulokkeiden pituuksia. σgd on pohjapaineen 

mitoittava arvo. 

 

Anturan yläpuolisen kuormituksen aiheuttama mitoittava leikkausvoima VEd lasketaan 

jatkuvan kuorman tapauksessa etäisyydellä d tuelta (BY 211 – osa 1, s.151). Tämä on 

esitetty tarkemmin kuvassa 12. 

 

Kuva 12. Yläpuolisten voimien aiheuttaman leikkausvoiman mitoitusarvon 

määrittäminen. 
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4.4 Halkeilu 

Halkeilun määrää on rajattu Eurokoodi 7:n kansallisessa liitteessä rasitusluokan mukaan 

taulukon 11 mukaisesti. 

Taulukko 11. Raja-arvon wmax arvot (mm) (Ympäristöministeriö 2016, s. 21) 

Rasitusluokka Teräsbetonirakenteet ja tartunnattomat 

ankkurijännerakenteet 

X0, XC1 0,41 

XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 0,3 

XD2, XD3, XS2, XS3 0,2 

Huom. 1 Rasitusluokkien X0 ja XC1 yhteydessä halkeamaleveydellä ei ole vaikutusta 

säilyvyyteen, ja tämä raja on asetettu kelvollisen ulkonäön takaamiseksi. Jos 

ulkonäköehtoja ei aseteta, tätä rajaa voidaan väljentää. 

 

Halkeamaleveys lasketaan kaavasta (SFS-EN 1992-1-1, s. 123) 

wk = sr,max (εsm – εcm)  (69) 

missä sr,max on suurin halkeamaväli [mm] 

εsm on keskimääräinen raudoituksessa vaikuttava venymä mukaan luettuna 

pakkosiirtymien ja pakkomuodonmuutosten vaikutus ja ottamalla 

huomioon betonin vetojäykistysvaikutukset 

 εcm on keskimääräinen venymä halkeamien välillä 

ja venymien erotus εsm – εcm lasketaan kaavasta (SFS-EN 1992-1-1, s. 124) 

εsm – εcm = 
σs−kt

𝑓ct,eff
𝜌ρ,eff

(1+𝛼e𝜌p,eff)

𝐸s
≥ 0,6

σs

𝐸s
 (70) 

missä σs on vetoraudoituksessa vaikuttava jännitys, kun poikkileikkauksen 

oletetaan halkeilleen 

 αe on suhde Es / Ecm 

 ρp,eff on geometrinen raudoitussuhde 
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 kt on kerroin, joka riippuu vaikutusajasta (= 0,6 lyhytaikaiskuormitukselle 

ja 0,4 pitkäaikaiskuormitukselle. Laskennassa on käytetty arvoa 0,4, joka 

on varmemmalla puolella) 

jonka geometrinen raudoitussuhde (ρρ,eff) saadaan kaavasta (BY 210, s. 361) 

ρρ,eff = 
𝐴s

𝐴c,eff
= 

𝐴s

𝑏 ℎc,ef
  (71) 

missä As on betoniteräksen pinta-ala vetojännityksen mukaisella alueella [mm2] 

Ac,eff on betoniteräksiä ympäröivän vedetyn betonialueen tehollinen pinta-

ala [mm2] 

b on poikkileikkauksen vedetyn alueen leveys [mm] 

hc,ef on poikkileikkauksen vedetyn alueen tehollinen korkeus [mm]. 

Poikkileikkauksen vedetyn alueen tehollinen korkeus saadaan määriteltyä kaavan  

hc,ef = min { 2,5(h – d) ; (h – x)/3 ; h/2 } (72) 

missä h on poikkileikkauksen korkeus [mm] 

 d on poikkileikkauksen tehollinen korkeus [mm] 

 x on neutraaliakselin korkeus [mm] 

avulla, jonka vaadittavat tiedot on esitetty tarkemmin kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Poikkileikkauksen tehollisen pinta-alan määritykseen tarvittavat mitat 

betonirakenteen poikkileikkauksessa. 
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Halkeamaleveyden maksimiarvo sr,max määritellään  kaavalla (SFS-EN 1992-1-1, s. 124) 

sr,max = k3c + k1k2k4φ/ρρ,eff  (73) 

missä φ on tangon halkaisija [mm] 

 c on vetoraudoituksen betonipeite [mm] 

k1 on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon tankojen 

tartuntaominaisuudet: 

 = 0,8 tangot, joilla on hyvä tartunta 

  = 1,6 tangot, joiden pinta on lähes tasainen (esim. jänneteräkset) 

 k2 on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon venymäjakauma 

  = 0,5 taivutukselle 

  = 1,0 pelkälle vedolle 

 k3 on kansallisesti valittu suure (= 0,34) 

 k4 on kansallisesti valittu suure (= 0,425) 

4.5  Minimiraudoitusala ja tankovälit 

Tukimuurin anturan vähimmäisraudoitusalaa koskevat samat säännöt kuin laattojen 

vähimmäisraudoitusaloja. Vähimmäisraudoitus on (BY211 osa 2, s. 80) laatoille 

As.min = max {
0,26

fctm

fyk
d

0,0013d
  (74) 

missä As.min on vaadittava vähimmäisraudoitusala [m2] 

 fctm on betonin keskimääräinen vetolujuus [MPa] 

 fyk on betoniteräksen myötölujuuden ominaisarvo [MPa] 

 d on poikkileikkauksen hyötykorkeus [m], 

mutta kuitenkin voidaan eurokoodin mukaan käyttää vähimmäisraudoituksena 1,2-

kertaista murtorajatilan raudoitusta, kunhan haurasmurtumisen riski on vähäinen. Tällä 

ehkäistään tilanne, jolloin vähimmäisraudoituksen määrä kasvaa kohtuuttoman suureksi. 

Tämä on mahdollista laatan korkeuden määräytyessä muun kuin kuormituksen 

perusteella ja kuormituksen ollessa vähäinen. (BY 211 osa 2, s. 80). 
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Yhteen suuntaan kantavilla laatoilla käytetään jakoraudoitusta, joka on pinta-alaltaan 

vähintään 20% pääsuunnan raudoituksesta. Taulukossa 12 esitetään tankovälisäännöt 

raudoituksen suunnittelemiseen laatoille. (BY 211 osa 2, s. 81). 

Taulukko 12. Tankovälisäännöt laattojen raudoitukseen (BY 211, s. 81). 

smax,slabs 

(pienempi arvoista) 
pääraudoitus jakoraudoitus 

maksimimomentin ja 

pistemomentin alueet 

2h 

250 mm 

3h 

400 mm 

muut alueet 3h 

400 mm 

4h (3,5h) 

600 mm (450 mm) 

 

Seinän hallitsevan kuormituksen ollessa seinän tasoa vastaan kohtisuorassa, mitoitetaan 

seinä kuten laatatkin. Tukimuurin seinän mitoituksessa käytetään siten laattojen 

suunnitteluohjeita sekä minimiraudoituksen että tankovälien osalta. (BY 211 – osa 2, s. 

160). 

4.6 Ankkurointimitoitus 

Betoniteräksen ankkurointia voidaan arvioida epäyhtälön 

c - cnom ≥ lb,rqd = 
ϕ

4

fyd

fbd

  (75) 

missä c on c1 tai c2 kuvan 11 mukaan [m] 

 cnom on betonipeitteen nimellinen paksuus [mm] 

 lb,rqd on tartuntapituuden vaadittu mitta [m] 

 φ on betoniteräksen halkaisijan mitta [mm] 

 fyd on betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo [MPa] 

 fbd on betoniteräksen tartuntalujuuden mitoitusarvo [MPa] 

avulla. Jos tämä ehto ei täyty, voidaan joko taivuttaa tankoja tai vaihtoehtoisesti lisätä 

suorien tankojen määrää. Tällöin fyd korvataan jännityksellä σsd, joka on suuruudeltaan 

pienempi. Sen arvo voidaan laskea kaavalla (BY 211 osa 2, s. 187) 
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σsd = f
yd

As.vaad

As.tot
  (76) 

missä As.vaad on taivutusmitoituksessa saatu vaadittava raudoituksen pinta-ala [m2] 

 As.tot on vaadittua alaa suurempi toteutunut raudoituksen pinta-ala [m2]. 

Lisäksi Eurokoodissa on annettu erillinen ankkurointivaatimus, joka pohjautuu kuvan 14 

vetovoimamalliin. 

 

Kuva 14. Vinohalkeamien mukainen vetovoimamalli (SFS-EN 1992-1-1, s. 163). 

 

Ankkurointivaatimus esitetään Eurokoodissa epäyhtälöllä 

Fbd ≤ Fs  (77) 

ja ankkuroitava voima Fs saadaan kaavasta (SFS-EN 1992-1-1, s. 163) 

Fs = R * ze / zi  (78) 

missä R on pituudella x vaikuttavan pohjapaineen resultantti kuvan 14 mukaan 

[kN] 

 ze on ulkoinen momenttivarsi kuvan 14 mukaan [m] 

 zi on sisäinen momenttivarsi kuvan 14 mukaan [m] 
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ja joille voidaan Eurokoodin mukaan käyttää seuraavia arvoja kuvan 14 mukaan 

{
  x =

h

2

e = 0,15𝑏
zi=0,9b.

  (79) 

Suositusarvoilla kaava (79) saadaan muotoon 

Fs = 𝜎gd𝐵′
ℎ

1,8d
(𝑐 −

ℎ

4
+ 0,15𝑏)  (80) 

missä σgd on mitoittavan pohjapaineen arvo [MPa] 

B’ on anturan tehokkaan leveyden ala mitoittavalla kuormitusyhdistelyllä 

[m] 

h ja b ovat mittoja kuvan 14 mukaan [m] 

c on mitoittavan ulokkeen tehokas [max(c1, c2)] pituus kuvan 8 mukaan 

[m]. 

Ankkurointikestävyys saadaan puolestaan kaavalla (BY211 osa 2, s. 188) 

Fbd = lbfbd∑us  (81) 

missä lb on ankkurointipituus [m] 

us on tangon ympärysmitta [m]. 

Ankkurointikestävyyden ollessa riittämätön, voidaan ankkurointipituutta kasvattaa 

taivuttamalla tankoja ylöspäin tai vaihtoehtoisesti kasvattamalla suorien tankojen määrää 

(BY 211 osa 2, s. 188). 
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5 PAALUPERUSTUKSET 

Paaluperustuksien mitoituksessa tutkitaan seuraavat rajatilat (SFS-EN 1997, s. 67): 

- kokonaisvakavuuden menetys 

- paaluperustuksen kantokestävyyden menetys 

- paaluperustuksen nousu tai riittämätön vetokestävyys 

- paaluperustuksen poikittaisen kuormituksen aiheuttama maapohjan murtuminen 

- paalun rakenteellinen murtuminen puristuksesta, vedosta, taivutuksesta, 

nurjahduksesta tai leikkausrasituksesta 

- paaluperustuksen ja maapohjan yhdistetty murtuminen 

- rakenteen ja maapohjan yhdistetty murtuminen 

- liian suuret painumat, nousut, vaakasuuntaiset liikkeet tai tärinät, joita ei voida 

hyväksyä 

Tässä kappaleessa esitetyt laskennat ja mitoitukset suorittaa yleensä geosuunnittelija. 

5.1 Paalujen kuormat 

Paaluja ympäröivässä maapohjassa voi aiheutua siirtymiä, jotka aiheuttavat kuormituksia 

paaluille. Nämä siirtymät voivat olla seurausta konsolidaatiosta, paisumisesta, viereisestä 

kuormituksesta, hiipuvasta maasta, maan liukusortumista tai maanjäristyksistä. Nämä 

ilmiöt vaikuttavat paaluihin aiheuttaen kuormia ja ne tulee huomioida mitoituksessa 

(SFS-EN 1997, s. 68). 

5.1.1 Maan liikkeistä aiheutuvat kuormat 

Negatiivinen vaippahankaus syntyy paaluun, kun maa paalun ympärillä painuu enemmän 

kuin paalu. Jos negatiivista vaippahankausta käsitellään murtorajatilassa kuormana, tulee 

mitoituksessa käyttää suurinta kuormaa, jonka maapohjan alaspäin suuntautuva liike voi 

paaluun aiheuttaa. Vaippahankauksen maksimiarvoa laskettaessa otetaan huomioon 

leikkauskestävyys maan ja paalun rajapinnalla sekä maapohjan alaspäin suuntautuva 

liike, joka johtuu maan kokoonpuristumisesta sekä paalujen ympärillä olevista 

pintakuormista (RIL 254-1-2011 s.49). 
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Lopullisiin paaluille sallittaviin kuormiin vaikuttavat monet asiat. Hyvienkään 

pohjatutkimusten varassa ei voida aina tarkasti päätellä paalujen todellista käyttäytymistä 

(uppoaminen, kantokyky). Joskus tarvitaan koepaalutuksia todellisten arvojen määritystä 

ja paalun käyttäytymisen tutkimista varten vallitsevissa olosuhteissa. Tavallisissakin 

kohteissa tarvitaan usein jousto- ja PDA-mittauksia tavoiteltavien kantavuuksien 

varmistamiseen (Jääskeläinen 2009, s. 71). 

Negatiivista vaippahankausta ja tilapäistä kuormitusta ei tarvitse normaalitilanteessa ottaa 

huomioon samanaikaisesti kuormitusyhdistelmissä, jos paalun rakenteellinen ja 

geotekninen puristuskestävyys Rc;d täyttää seuraavat ehdot (RIL 254-1-2011, s. 49): 

Fpitkäaik;d + Fneg;d ≤ Rc;d kun Flyhytaik;d ≤ Fneg;d (82) 

Fpitkäaik;d + Flyhytaik;d ≤ Rc;d kun Flyhytaik;d > Fneg;d (83) 

missä Fneg;d on negatiivisen vaippakestävyyskuorman mitoitusarvo 

 Flyhytaik;d on lyhytaikaisen kuorman mitoitusarvo 

 Fpitkäaik;d on pitkäaikaisen kuorman mitoitusarvo 

Negatiivisen vaippahankauksen voidaan otaksua mobilisoituvan sellaiseen syvyyteen 

saakka, missä paaluja ympäröivän maakerroksen painuma on 5 mm suurempi kuin paalun 

painuma. Yksittäisiä paaluja kuormittaa todennäköisesti suurin mahdollinen 

negatiivisesta vaippahankauksesta aiheutuva lisäkuorma, kun taas paaluryhmissä 

lisäkuorman suuruus paalua kohden riippuu paalujen keskiöetäisyydestä ja lukumäärästä 

(RIL 254-1-2011, s. 50). 

Kokonaislisäkuorma voidaan laskea kaavan (85) 

Fneg;d =
𝐵∗𝐿∗𝑞+2∗(𝐵+𝐿)∗𝐷∗𝑐u

𝑛
∗ 𝛾s  (84) 

tai kaavan (86)  

Fneg;d =
(𝐵+

𝐷

2
)∗(𝐿+

𝐷

2
)∗𝑞

n
∗ 𝛾s  (85) 

missä cu on siipikairalla määritetty leikkauslujuus syvyyteen D asti 
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 n on paalujen lukumäärä 

 q on täytöstä aiheutuva tasainen pintakuorma paalujen ympärillä 

 B on paaluryhmän leveys 

 L on paaluryhmän pituus 

 D on syvyys, jossa maan painuma on 5 mm suurempi kuin paalujen 

 γs on paalun vaipan kestävyyden osavarmuusluku 

avulla käyttäen pienempää näin saaduista arvoista (RIL 254-1-2011, s. 50).  

Vaihtoehtoisesti negatiivinen vaippahankaus voidaan laskea vaippakestävyyden tavoin, 

jolloin 

Fneg;d = 𝑝 ∗ 𝐷 ∗ 𝛼 ∗ 𝑐u ∗ 𝛾s  (86) 

missä p on paalun ympärysmitta 

 α on adheesiokerroin (RIL 254-1-2011, s. 51). 

Maan ja paalun nousu voivat myös aiheuttaa kuormituksia paalulle. Maan nousu voi 

esimerkiksi johtua kuormitusten poistumisesta, maan kaivusta, routaantumisesta tai 

viereisten paalujen lyönnistä. Maapohjan nousua voi tapahtua rakentamisen aikana ennen 

kuin rakenne kuormittaa paaluja, mikä voi aiheuttaa paalujen liiallista nousua tai paalujen 

rakenteen murtumisen. Maapohjan liikettä käsitellään yleensä kuormana tarkasteltaessa 

maan nousun vaikutusta tai ylöspäin vaikuttavia voimia ((RIL 254-1-2011, s. 52). 

Maanpohjan liikkeet voivat aiheuttaa paaluun myös poikittaista kuormitusta. Nämä 

kuormitukset tulee ottaa huomioon myös ulkoisten kuormien lisäksi. Poikittaista 

kuormitusta voidaan arvioida tavallisesti tarkastelemalla paalujen ja liikkuvan 

maamassan välistä vuorovaikutusta käsitellen paaluja jäykkinä tai joustavina palkkeina. 

(RIL 254-1-2011, s. 52). 

5.2 Aksiaalisesti kuormitetut paalut 

Eurokoodin mukainen paalun kestävyyden määritys perustuu keskieurooppalaiseen 

geologiaan, jossa pohjoismaissa useimmiten käytössä oleva tukipaalu tulee harvoin 
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käyttöön. Keski-Euroopassa kitka- ja koheesiomaakerrokset ovat paksuja ja kalliopinnat 

ovat usein syvällä, eikä niitä tavoiteta usein taloudellisilla paalupituuksilla. Suomessa 

useimmiten sovellettavaksi tulevat tukipaalut, mutta harvoissa kitkapaaluolosuhteissa 

voidaan käyttää eurokoodimenettelyä (RIL 254-1-2011, s. 57). 

Paalujen mitoituksessa otetaan huomioon seuraavat rajatilat (RIL 254-1-2011, s. 58): 

- yksittäisten paalujen tai koko paaluperustuksen puristus- tai vetokestävyys 

- paaluperustuksen liian suuren siirtymän tai epätasaisten siirtymien aiheuttama 

tuetun rakenteen käyttökelpoisuuden menettäminen 

- paalujen siirtymän aiheuttamat käyttörajatilat tuetussa rakenteessa 

RIL 254-1-2011 mukaan painumia tukipaaluilla ei yleensä ole tarpeen tarkastella 

geoteknisisissä luokissa 1 ja 2. 

5.2.1 Geotekninen puristuskestävyys murtorajatilassa 

Puristusmurtuman ehkäisemiseksi riittävällä varmuudella, on epäyhtälön 

Fc;d ≤ Rc;d  (87) 

missä Fc;d on paaluperustuksen mitoituskuorma 

 Rc;d on paaluperustuksen geoteknisen kestävyyden mitoitusarvo 

toteuduttava kaikilla murtorajatilan kuormilla ja kuormitusyhdistelmillä. Tavanomaisessa 

tilanteessa paaluperustuksen mitoitusarvoon ei ole tarpeen lisätä paalujen omaa painoa 

eikä kestävyydestä vähentää perustuksen alapuolisen, paaluja ympäröivän maan painoa 

(RIL 254-1-2011, s. 59). 

Paaluryhmillä otetaan huomioon yksittäisten paalujen puristusmurto sekä paalujen ja 

niiden välisen maan muodostaman blokin puristusmurto. Mitoitusarvona käytetään 

pienempi näistä kahdesta lasketusta arvosta. (RIL 254-1-2011, s. 59). 

Paalun geotekninen puristuskestävyys voidaan määrittää alustavasti 

pohjatutkimustulosten perusteella joko mallipaalu- tai vaihtoehtoisella menetelmällä. 

Geoteknistä puristuskestävyyttä paaluperustuksille arvioitaessa pohjatutkimusten 
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perusteella tulee menetelmien oltava riittävän tunnettuja ja suunnittelijan omattava niistä 

riittävä kokemus. (RIL 254-1-2011, s. 63-64). 

Paalun geotekninen puristuskestävyys voidaan määrittää kaavalla (89) ((RIL 254-1-2011, 

s. 64) 

Rc;d = Rb;d + Rs;d  (88) 

missä Rb;d on paalun kärjen geoteknisen kestävyyden mitoitusarvo 

 Rs;d on paalun vaipan geoteknisen kestävyyden mitoitusarvo 

ja kullekin paalulle johdetaan Rb;d ja Rs;d niiden ominaisarvoista 

Rb;d = Rb;k / γb  (89) 

Rs;d = Rs;k / γs  (90) 

missä Rb;k on paalun kärjen geoteknisen kestävyyden ominaisarvo 

 γb on paalun kärkikestävyyden osavarmuusluku 

 Rs;k on paalun vaipan geoteknisen kestävyyden ominaisarvo 

 γs on paalun vaippakestävyyden osavarmuusluku 

ja joiden osavarmuusluvut (γb ja γs) saadaan taulukosta 13. Tässä työssä esitellään 

osavarmuusluvut vain luokalle R2, joka tulee kyseeseen tukimuurin mitoituksessa. 

Taulukko 13. Kestävyyden osavarmuusluvut (γr) paaluille (SFS-EN 1997-1, s.125-126). 

Kestävyys Merkintä Paalutyyppi (Sarja R2) 

Syrjäyttävä Kaivettu 

Kärki γb 1,2 1,2 

Vaippa (puristus) γs 1,2 1,2 

Kokonais/yhdistetty (puristus) γt 1,2 1,2 

Vedetyn paalun vaippa γs;t 1,35 1,35 

 

 



60 

 

 

Ominaisarvot Rb;k ja Rs;k voidaan määrittää kaavalla 

Rc;k =  (𝑅b;k + 𝑅s;k) =
𝑅b;cal+𝑅s;cal

𝜉
=

𝑅c;cal

𝜉
 

= Min [
(𝑅c;cal)mean

𝜉3
;
(𝑅c;cal)min

𝜉3
]  (91) 

missä Rb;cal on paalun kärkikestävyys laskettuna pohjatutkimustuloksista 

murtorajatilassa 

 Rs;cal on vaippakitka laskettuna pohjatutkimustuloksista murtorajatilassa 

 Rc;cal on paalun geoteknisen puristuskestävyyden laskettu arvo 

 ξ on korrelaatiokerroin, joka riippuu tutkimuskertojen lukumäärästä 

ja korrelaatiokertoimet ξ voidaan lukea taulukosta 14. Jäykillä rakenteilla kertoimet 

voidaan jakaa 1,1:llä (RIL 254-1-2011, s. 64-65). 

Taulukko 14. Korrelaatiokertoimet ξ ominaisarvon johtamiseksi pohjatutkimustuloksista. 

n 1 2 3 4 5 7 ≥ 10 

ξ3 1,85 1,77 1,73 1,69 1,65 1,62 1,60 

ξ4 1,85 1,65 1,60 1,55 

 

1,50 1,45 1,40 

 

5.2.2 Vetokestävyys murtorajatilamitoituksessa 

Jotta voidaan osoittaa perustuksen kantavan mitoituskuorman riittävällä varmuudella 

vetomurtuman suhteen, tulee epäyhtälön 

Ft;d ≤ Rt;d  (92) 

missä Ft;d on vetokuorman mitoitusarvo paalulle tai paaluryhmälle 

 Rt;d on vetokestävyyden mitoitusarvo paalulle tai paaluryhmällä 

olla voimassa kaikilla kuormitustapauksilla ja – yhdistelmillä. Vetopaaluilla tarkastellaan 

murtumismekanismeina paalujen ulosveto maamassasta tai kalliosta sekä paalut 

sisältävän maablokin nousu, kallioon ankkuroiduilla paaluilla myös kalliokartio on 

otettava huomioon (RIL 254-1-2011, s. 79). 
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Mitoitus nosteelle (UPL) tehdään toteuttamalla epäyhtälö 

Vdst;d ≤ Gstb;d + Rd  (93) 

missä Vdst;d on rakenteeseen kohdistuvan kaatavan pystysuoran kuorman 

mitoitusarvo 

 Gstb;d on vakauttavien pystysuorien kuormien mitoitusarvo 

 Rd on muun lisäkestävyyden mitoitusarvo 

ja kaatavan pystysuoran kuorman (Vdst;d) mitoitusarvo saadaan yhtälöstä 

Vdst;d = Gdst;d
 + Qdst;d  (94) 

missä Gdst;d on kaatavien pysyvien pystykuormien mitoitusarvo 

Qdst;d on kaatavien muuttuvien pystysuorien kuormien mitoitusarvo 

nosteelle mitoittaessa 

joille käytetään taulukoiden 15 ja 16 mukaisia osavarmuuslukuja (RIL 254-1-2011, s.79-

80). 

Taulukko 15. Kuormien osavarmuusluvut (γF) nosterajatilassa UPL. 

Kuorma Merkintä Arvo 

Pysyvä:   

Epäedullinen γG;dst 1,1 KFI 

Edullinen γG;stb 0,9 

Muuttuva:   

Epäedullinen γQ;dst 1,5 KFI 
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Taulukko 16. Osavarmuusluvut maaparametreille ja kestävyyksille nosterajatilassa UPL. 

Maaparametri Merkintä Arvo 

Leikkauskestävyyskulma γφ’ 1,25 

Tehokas koheesio γc’ 1,25 

Suljettu leikkauslujuus γcu 1,5 

Vedetyn paalun kestävyys γs;t 1,5 

Ankkurin kestävyys γa 1,5 

 

Paalun vetokestävyyden mitoitusarvo saadaan kaavasta 

Rt;d = Rt;k / γs;t  (95) 

missä Rt;k on paalun tai paaluryhmän vetokestävyyden ominaisarvo 

 γs;t on paalun vetokestävyyden osavarmuusluku 

osavarmuusluvun γs;t avulla, mikä voidaan lukea taulukosta 17 (RIL 254-1-2011, s. 83-

84). 

Taulukko 17. Paalujen kestävyyden osavarmuusluvut (γs;t) vedolle. 

Kestävyys Merkintä Arvo 

Vedetty vaippa   

Lyhytaikainen kuormitus γs;t 1,35 

Pitkäaikainen kuormitus γs;t 1,50 

 

Paalun tai paaluryhmän vetokestävyyden ominaisarvo määritetään kaavalla 

Rt;k = [
(𝑅s;cal)mean

𝜉3
;
(𝑅s;cal)min

𝜉3
]  (96) 

missä Rs;cal on paalun vaipan geotekninen kestävyys laskettuna maaparametrien 

koetuloksista murtorajatilassa. 

ja korrelaatiokertoimet (ξ) voidaan lukea taulukosta 14.  
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5.2.3 Paaluperustusten pystysuuntaiset siirtymät 

Tiiviiseen moreeniin tai kallioon tukeutuvilla tukipaaluilla painumien tarkastelua ei 

yleensä tarvitse tehdä, kun paalujen murtorajatilatarkastelut on tehty. Paalujen 

kimmoinen kokoonpuristuma voi tulla mitoittavaksi, etenkin pitkillä paaluilla, jonka 

vuoksi paalut usein esikuormitetaan. Painumien arvioinnissa tulee huomioida yksittäisten 

paalujen painumat, paaluryhmän painumat sekä epätasaisista painumista aiheutuvat 

siirtymät. Samoin vedettyjen paalujen ylöspäin tapahtuva siirtymä tulee arvioida samojen 

periaatteiden mukaisesti. Negatiivinen vaippahankaus otetaan huomioon paalun kärjen 

lisäkuormana. Sitä ei kuitenkaan tarvitse huomioida yhtä aikaa lyhytaikaisten 

kuormitusten kanssa (RIL 254-1-2011, s. 86). 

Paalun kokonaispainumaa voidaan arvioida esimerkiksi kaavalla 

s0 = 𝑠p + 𝑠b = (𝐹k;b + 𝛼s ∗ 𝐹k;s) ∗
𝐷

𝐸∗𝐴
+

4

π
∗

𝐹k;b

𝑀s;b∗𝑑
 (97) 

missä s0 on paalun kokonaispainuma [m] 

 sp on paalun varren kimmoinen kokoonpuristuma [m] 

sb on paalun kärjen alapuolisen maan tai kallion kimmoinen 

kokoonpuristuma [m] 

Fk;b on paalun kärjen kuormitus käyttörajatilassa [N] 

Fk;s on paalun vaipan kuormitus käyttörajatilassa [N] 

αs on 0,5 tasaisesti jakaantuneelle vaippavastukselle ja 0,66 

kolmiomaisesti jakaantuneelle vaippavastukselle 

D on paalun kärjen syvyys maanpinnasta [m] 

E on paalun kimmokerroin [MPa] 

A on paalun poikkileikkauksen ala [m2] 

Ms;b on paalun kärjen alapuolella olevan maan kokoonpuristuvuusmoduuli 

[MPa] 

d on paalun halkaisija [m]. 

Kaava ottaa huomioon sekä paalun kimmoisen kokoonpuristuman, että paalun 

alapuolisen maakerroksen tai kallion painuman. Jos kantavan karkearakeisen 

maakerroksen alla on kerroksia, joissa voi tapahtua konsolidaatiosta aiheutuvaa 
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painumaa, tulee se ottaa myös huomioon painumaa arvioitaessa laskemalla (RIL 254-1-

2011, s. 86-87).  

5.3 Poikittaisesti kuormitetut paalut 

Koska paaluihin vaikuttavat kuormat vaikuttavat usein moniin eri suuntiin riippuen 

kuormitusyhdistelystä, paalut ovat harvoin kuormitettuja vain aksiaalisesti. Tämän vuoksi 

paaluissa vaikuttaa myös usein vaakasuuntainen komponentti. Vastavoimana 

vaakasuuntaiselle voimalle toimii paalun taivutusjäykkyys sekä maan leikkauslujuus. 

Vaakavoimia voidaan ottaa vastaan myös kaltevien paalujen avulla, mutta tätä rajoittaa 

yleensä asennuskulman mahdollinen suuruus (Fang 1991, s. 532-533). 

Kun paaluun kohdistuu vaakasuora kuormitus, se joko liikkuu enemmän tai vähemmän 

yhdensuuntaisesti (jos kyseessä on lyhyt ylhäältä kiinnitetty paalu) tai tietyn 

kiertymispisteen ympäri, kunnes vastavoimana toimiva maanpaine kasvaa ja jakaantuu 

siten, että syntyy tasapainotilanne. Maanpaineen jakautuminen riippuu vaakasuoraisen 

kuormituksen suuruudesta ja sen vaikutuspisteestä, paalun kiinnityksestä sekä paalun 

pituudesta ja jäykkyydestä. Sivuttainen kapasiteetti saavutetaan joko maanpaineen 

saavuttaessa ylimmän arvonsa tai paalun murtuessa taivutuksesta (Hansbo 1994, s. 202-

203). 
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6 MAAN JA RAKENTEEN YHTEISVAIKUTUS 

6.1 Winkler-mallin käyttö maan kuvaamiseen 

Yksinkertaisen Winkler-mallin mukaan elastinen väliaine (tässä tapauksessa maa) 

voidaan korvata toisistaan riippumattomien jousien sarjalla. Tämän olettamuksen avulla 

voidaan kirjoittaa 

K = 
𝑝

𝑣
  (98) 

missä K on alustaluku [N/m3] 

 p on maahan kohdistuva paine [N/m2] 

 v on siirtymä [m] 

ja näin kuvata maan ja rakenteen yhteiskäyttäytymistä jousena Winkler-alustamallin 

mukaisesti (Braja 1990, s. 485).  

Winkler-alusta on yksinkertaisin malli kuvaamaan maan ja rakenteen vuorovaikutusta, 

mutta myös epätarkin. Suurin puute mallissa on se, että se ei huomioi maan 

leikkauskapasiteettia. Jokainen Winkler-mallissa kuvattu jousi on täysin riippumaton 

muista jousista (katso kuva 15).  Tämä ei kuitenkaan päde aina maan normaalissa 

toiminnassa ja voi aiheuttaa virhettä laskennassa (Caselunghe & Eriksson 2012, s. 19). 

 

Kuva 15. Painuma kuvattuna paineen p vaikutuksesta (a) Winkler-alustalla (b) elastisella 

alustalla (vastaa usein oikeaa tilaa). 
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6.2 Alustaluvun määritys 

6.2.1 Suomen rakennusinsinööriliiton mukaan 

RIL 254-1-2011 esittää, että paalujen poikittaisiirtymien arviointiin voidaan käyttää 

esimerkiksi alustaluku- tai moduulimenetelmiä. Maan alustaluku ja moduuli ovat RIL:in 

mukaan muodonmuutosominaisuuksia ja niistä käytetään ominaisarvoja. Varmuus 

laskennassa kohdistetaan maan ja paalun lujuusominaisuuksiin. Poikittaiskuormitus tai 

sivuvastus ei RIL 254 mukaan saa missään tilanteessa ylittää murtotilatarkastelulla saatua 

arvoa. 

Kitkamaassa RIL 254 mukaan alustaluvun ks oletetaan kasvavan lineaarisesti syvyyteen 

D = 10 d asti. Tämän jälkeen alustaluku pysyy vakiona. Kitkamaan alustaluku määritetään 

staattisessa kuormituksessa kaavalla (RIL 254-1-2011, s. 95) 

ks = 𝑛h
𝐷

𝑑
  (99) 

missä ks on vaakasuuntainen alustaluku [kN/m3] 

 nh on alustalukukerroin [kN/m3] 

 D on tarkastelusyvyys [m] 

 d on rakenteen (paalun) maata vasten kohtisuora leveys [m] 

ja alustalukukerroin nh voidaan arvioida kuvan 16 perusteella. RIL 254 esittää myös, että 

pohjaveden pinnan alapuolella käytetään alustalukukertoimen arvona 60% kuvan 

esittämästä arvosta. 
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Kuva 16. Kitkamaan alustalukukertoimen arviointi kitkakulman perusteella (RIL 254-1-

2011, s. 96). 

Vaativissa ja erittäin vaativissa pohjarakennuskohteissa (luokat GL2 ja GL3) suositellaan 

määrittelemään alustaluku kokoonpuristuvuusmoduulin Ms tai avoimen tilan 

kimmomoduulin Ed avulla, joka määritetään ödometri- tai kolmiaksiaalikokein. Tämä 

tapahtuu RIL 254 mukaan kaavalla 

 nh= β 
Ms

d
=

Ed

d
    (100) 

missä β on 0,83-0,95 hiekalle Poissonin vakion vaihdellen vastaavasti välillä 

0,25-0,15. 

 Ms on kokoonpuristuvuusmoduuli [kN/m2] 

 Ed on avoimen tilan kimmomoduuli [kN/m2]. 

Kokoonpuristuvuusmoduuli Ms voidaan RIL 254 mukaan määrittää kairausvastukseen 

perustuen moduuliluvun m ja jännityseksponentin β avulla kaavalla 

 Ms= m*100* (
σ'v

100
)

1-β

    (101) 

missä σ’v on tehokas pystyjännitys [kN/m2] 

 m on moduuliluku 

 β on jännityseksponentti. 
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Moduulilukuja m ja jännityseksponentteja β on esitelty tarkemmin muun muassa 

Tiehallinnon julkaisussa Sillan geotekniset suunnitteluperusteet. Arvot on esitetty 

tarkemmin taulukossa 18.  

 

Taulukko 18. Kairausvastukseen perustuva lujuus- ja muodonmuutosparametrien 

likimääräinen arviointi (Tiehallinto, s. 64). 

Maalaji Tilavuuspaino [kN/m3] 

pohja-vedenpinnan 

Kitka-

kulma 

(º) 

Janbun yhtälön 

muodonmuutosparametri 

Yläpuolella Ala-

puolella 

Moduuli-

luku m 

Jännitys-

eksponentti β 

Karkea 

siltti 

Löyhä 14-16 9- 28 30-100 0,3 

Keski-

tiivis 

  30 70-150 0,3 

Tiivis 16-18 11 32 100-300 0,3 

Hieno 

hiekka 

d10<0,06 

Löyhä 15-17 9- 30 50-150 0,5 

Keski-

tiivis 

  33 100-200 0,5 

Tiivis 16-18 11 36 150-300 0,5 

Hiekka 

d10>0,06 

Löyhä 16-18 10- 32 150-300 0,5 

Keski-

tiivis 

  35 200-400 0,5 

Tiivis 18-20 12 38 300-600 0,5 

Sora Löyhä 17-19 10- 34 300-600 0,5 

Keski-

tiivis 

  37 400-800 0,5 

Tiivis 18-20 12 40 600-1200 0,5 

Moreeni Hyvin 

löyhä 

16-19 10-12 -34 300-600 0,5 

Löyhä 17-20 10-12 -36 600- 0,5 

Keski-

tiivis 

18-21 11-13 -38 800- 0,5 

Tiivis 19-23 11-14 -40 1200- 0,5 
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Karkearakeisessa maassa voidaan käyttää kuvan 17 mukaista sivupaine-siirtymäyhteyttä 

(RIL 212-2001, s. 69). 

Kuva 17. Sivupaine-siirtymäyhteys karkearakeisella maalla, jossa pm on sivupaineen arvo 

ja ym sitä vastaava siirtymä. 

 

Hienorakeisessa maassa alustaluku voidaan määritellä RIL 212 ohjeen mukaan riippuen 

kuormitusajasta. Lyhytaikaisessa kuormituksessa alustaluku saadaan kaavasta 

ks = 50…150
𝑐𝑢

𝐷
  (102) 

missä cu on maan suljettu leikkauslujuus [kN/m2] 

ja pitkäaikaisessa kuormitustilanteessa alustaluku saadaan RIL 212 mukaan kaavalla 

ks = 20…50
𝑐𝑢

𝐷
  (103) 

tai vaihtoehtoisesti kokoonpuristuvuusmoduulin Ms kautta kaavalla 

ks = β
Ms

d
  (104) 

missä β on 0,46-0,74 savelle Poissonin vakion vaihdellessa vastaavasti 0,4-0,3 

 β on 0,62-0,83 siltille Poissonin vakion vaihdellessa vastaavasti 0,35-0,25. 
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Hienorakeisessa maassa paalun sivupaine-siirtymä voidaan kuvata kuvan 18 mukaisesti. 

 

Kuva 18. Sivupaine-siirtymä hienorakeisessa maassa a) lyhytaikaisessa ja b) 

pitkäaikaisessa kuormituksessa (RIL 212-2001, s. 70). 
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Maan vaakasuuntaisen alustaluvun määritys kerrosrajoissa voidaan tehdä RIL 212 

mukaan kuvan 19 mukaisesti. 

 

Kuva 19. Maan vaakasuora alustaluku kerroksellisessa maassa (RIL 212-2001, s. 71). D 

on paalun halkaisija [m] ja z syvyys maanpinnasta [m]. 
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6.2.2 Hansbon mukaan 

Sven Hansbo esittää kirjassaan Foundation Engineering erilaisen tavan alustaluvun 

määrittämiseksi. Hansbon mukaan alustalukukerroin voidaan esittää koheesiomaissa 

suljetun leikkauslujuuden cu funktiona ja empiiriset kokeet ovat osoittaneet, että hyvä 

approksimaatio alustalukertoimelle on kls = 20 cu. Pitkäaikaisissa kuormitustapauksissa 

arvoon vaikuttavat viruma ja konsolidaatio. Lyhytaikaisessa kuormituksessa voidaan 

Hansbon mukaan käyttää arvoa kls = 80 cu. Koheesiottomassa maassa alustakertoimen 

arvo kasvaa lineaarisesti syvyyden suhteen Hansbon mukaan. 

Käytännön laskuihin Hansbo ehdottaa alustalukukertoimen määrittämiseksi kaavoja 

kls = 
9𝐸𝑝𝑟

2(2.65)𝛼+1.5𝛼
  (105) 

kun paalun halkaisija Dp ≤ 0,6m ja kaavaa 

kls = 
9𝐸𝑝𝑟

2(𝐷0 𝐷𝑝)(2.65𝐷𝑝 𝐷0⁄ )𝛼+1.5𝛼⁄
  (106) 

kun paalun halkaisija Dp > 0,6m ja 

missä Epr on manometrilla (painemittauksella) mitattu painemoduuli [kN/m2] 

 D0 on 0,6 m 

 Dp on paalun halkaisija [m] 

 α on reologinen kerroin syvyydellä z 

ja kerroin α voidaan määritellä taulukon 19 avulla. 
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Taulukko 19. Reologisen kertoimen α arvoja eri maa- ja kivilajityypeillä (Hansbo, s. 146). 

Maatyyppi Savi Siltti Hiekka Sora 

Epr/pl α Epr/pl α Epr/pl α Epr/pl α 

Ylikonsolidoitunut >16 1 >14 2/3 >12 1/2 >10 1/3 

Normaali-

konsolidoitunut 

9-16 2/3 8-14 1/2 7-12 1/3 6-10 ¼ 

Rapautunut ja/tai 

uudelleenmuokattu 

7-9 1/2  1/2  1/3  1/4 

Kivityyppi 
Eritttäin 

säröinen 

Muut Vähän säröillyt tai 

erityisen rapautunut 

α = 1/3 α = 1/2 α = 2/3 

 

Kuten Suomen rakennusinsinööriliitto, myös Hansbo ehdottaa, että maan yläpäässä 

maanvastus pienenee eikä sitä tulisi huomioida. Syvyyden arvo vaihtelee maalajin 

mukaan välillä 2Dp – 4Dp. 

6.2.3 Brajan mukaan 

Braja esittää kirjassaan Principles of Foundation Engineering kaavan alustaluvun 

määrittämiseksi. Kaava muistuttaa hyvin paljon RIL:in määrittämää edellä esitettyä 

kaavaa (99). Kaava on muotoa 

kz = nh z  (107) 

missä kz on alustalukumoduuli [kN/m2] 

 nh on vaakasuuntaisen alustalukumoduulin vakio [kN/m3] 

 z on tarkastelusyvyys [m]. 

Braja ei esitä tarkemmin teoksessaan vaakasuuntaisen alustalukumoduulin määrittelyä 

kitkamaille, vaan on antanut esimerkkinä muutamia taulukoituja arvoja. Nämä arvot on 

esitetty taulukossa 20. 
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Taulukko 20. Vaakasuuntaisen alustalukumoduulin nh edustavia arvoja (Braja, s. 488). 

Maatyyppi nh [kN/m3] 

Kuiva tai kostea hiekka 

Löyhä: 1800 - 2200 

Keskitiivis: 5500 - 7000 

Tiivis: 15000 - 18000 

Vedenalainen hiekka 

Löyhä: 1000 - 1400 

Keskitiivis: 3500 - 4500 

Tiivis: 9000 - 12000 

 

Koheesiomaassa Braja esittää, että voidaan olettaa alustalukumoduulin pysyvän likimain 

vakiona syvyyden suhteessa. Alustalukumoduulin arvoa voidaan Brajan mukaan arvioida 

käyttämällä kaavaa 

 k = 0,65 √
EsD4

EpIp

12 Es

1-μs
2
  (108) 

missä Es on maa-aineksen kimmomoduuli [kN/m2] 

 μs on maa-aineksen Poissonin vakio 

 D on paalun halkaisija [m] 

 Ep on paalun kimmomoduuli [kN/m2] 

 Ip on paalun jäyhyysmomentti [m4]. 

6.3 Alustalukujen käyttö käytännön laskennassa 

Koska maan ja rakenteen sivupaine-siirtymäkuvaaja ei ole lineaarinen, johtaa se laskuissa 

ongelmiin. Laskuissa on käytettävä joko epälineaarisia jousia tai on käytettävä sellaista 

jousta, joka on varmasti sivupaine-siirtymäkuvaajan osoittaman viivan alapuolella. 

Laskelma tehdään jokaisen jousen kohdalla erikseen. Jos maan kantokyky ylittyy jossain 

solmukohdassa, poistetaan jousi laskennasta ja laitetaan jousen kohdalle maan 

myötäämistä vastaava sivupaineen arvo tukevana voimana ja laskenta suoritetaan 

uudestaan. Näin jatketaan, kunnes kaikki jouset ovat sivupaine-siirtymäkuvaajalla viivan 

alapuolella. Tämä laskentatapa on varsinkin käsin laskennassa usein liian työläs 
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saavutettavaan hyötyyn nähden. Lisäksi se vaatii laskijaltaan riittävää geoteknistä 

tietämystä oikeiden alustalukujen valinnassa. 

Esimerkkinä tarkastellaan yhtä jousta rakenteen mallissa, joka on sijoitettu yhteen 

solmupisteeseen. Rakenteen laskenta suoritetaan käyttäen jousivakiota ks, ja siirtymiä 

verrataan kuvan 17 mukaiseen sivupaine-siirtymäyhteyden kuvaajaan. Mikäli jousen 

siirtymä ylittää arvon ym/4, pienennetään jousen jousivakiota arvoon ks/3 ja asetetaan 

jousen kohdalle painetta pm/3 vastaava tukeva voima. Tarkistus tehdään jokaisen jousen 

kohdalla ja lopuksi suoritetaan uusi laskenta. Mikäli uuden laskennan jälkeen näiden 

jousien siirtymä ylittää arvon ym, otetaan jousi kokonaan pois ja laitetaan jousen kohdalle 

painetta pm vastaava tukeva voima. Laskenta suoritetaan niin, monta kertaa, että 

tasapainotila rakenteelle löytyy. 

Hanna Rasi-Koskinen on keskittynyt Oulun yliopistolla vuonna 2014 tehdyssä 

diplomityössään ”Vaakasuuntaiset alustaluvut paaluperusteisissa silloissa” tutkimaan eri 

olemassa olevia menetelmiä alustalukujen määritykseen ja vertailemaan niitä mitattuihin 

koekuormitustapauksiin. Laskelmat suoritettiin eri menetelmillä ja niitä verrattiin 

mitattuihin tuloksiin. Rasi-Koskinen huomasi työssään, että tietyt menetelmät sopivat 

hyvin tiettyihin kuormitustapauksiin ja maalajeihin. Sopivaa yleistä menetelmää eri 

kuormitustapauksien tutkintaan hän ei työssään löytänyt vaan päätyi lopputulokseen, että 

aiheesta löytyi useita jatkotutkimustarpeita. Hänen työnsä perusteella voidaankin sanoa, 

että alustalukujen käyttö vaatii vahvaa geoteknistä tuntemusta sekä osaamista eri 

kuormitustilanteista sekä maalajeista, jotta sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja 

turvallisesti. 
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7 ELEMENTTIMENETELMÄMALLI 

7.1 Mallin muodostus 

Perusidea laskentamallille on kulmatukimuuri, joka lepää jousien päällä. Jouset kuvaavat 

maan ja rakenteen yhteisvaikutusta jousivakion (= alustaluvun) avulla. Alustaluvut sekä 

maan ja rakenteen yhteisvaikutus on esitetty tarkemmin luvussa 6. Laskentamalli on 

esitelty kuvassa 20. 

 

Kuva 20. Tukimuuri winkler-alustalla kuormitettuna voimalla F. 
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7.2 Palkkielementti Winkler-alustalla 

Tukimuurin kuvaamiseen elementtimenetelmillä voidaan käyttää Euler-Bernoullin 

mukaista palkkielementtiä. 

Winkler-malli on helppo formuloida energiaperiaatteiden mukaisilla periaatteilla. 

Winkler-mallissa maa-aines vastustaa siirtymiä ainoastaan rakenteen pintaa vastaan 

kohtisuorasti. Voidaan kuvata paalun maata vasten kohtisuorassa olevaa pinta-alaa dA 

lineaarisena jousena kaavalla (Janco 2010, s. 2) 

C = 
𝑝

𝑣
𝑑𝐴  (109) 

missä C on jousen jäykkyys [N/m] 

 p on jouseen kohdistuva paine [N/m2] 

 v on jousen siirtymä [m] 

 dA on maata vasten kohtisuorassa oleva palkin pinta-ala [m2]. 

Sijoittamalla kaava (98) kaavaan (109) saadaan 

C = 
𝐾∗𝑣

𝑣
d𝐴 = 𝐾 d𝐴  (110) 

missä K on alustaluku [N/m3]. 

Lineaarisen jousen muodonmuutosenergiaa voidaan kuvata yhtälöllä (Janco 2010, s. 2) 

U = 
1

2
𝐶𝑣2  (111) 

ja kun kuvataan rakenteellista elementtiä, kuten laatan taivutuselementtiä tai yhtä 

kolmiulotteisen solidielementin pintaa, jolla on alue A [m2] kontaktissa alustan kanssa, 

voidaan kohtisuoraa siirtymää kuvata kaavalla (Janco 2010, s. 2) 

v = [Nf ]{df}  (112) 

missä Nf on muotofunktiomatriisi 

df on matriisi, joka sisältää elementin vapausasteet, jotka ovat kontaktissa 

maan kanssa 
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ja jonka avulla voidaan kuvata muodonmuutosenergiaa alueella A kaavalla (Janco 2010, 

s. 2) 

U = 
1

2
∫𝐾𝑣2 d𝐴 =

1

2
∫𝑣T𝐾𝑣 d𝐴 =

1

2
{𝐝𝐟}

T[𝐊𝐟]{𝐝𝐟} (113) 

missä Kf on jäykkysmatriisi Winkler-alustamallinnukselle ja voidaan määrittää kaavalla 

(Janco 2010, s. 2) 

[Kf] = ∫ K [Nf]
T
[Nf]dA .  (114) 

Kun ajatellaan palkkielementtiä Winkler-alustalla, matriisi [Nf] on muotofunktiomatriisi 

yhtälössä (114) ja se on identtinen palkkielementin muotofunktiomatriisin kanssa, joka ei 

ole elastisella alustalla. Matriisin [Nf] komponentit ovat siis muotoa (Janco 2010, s. 2) 

𝑁1 = 1 −
3𝑥2

𝐿2 +
2𝑥3

𝐿3 ,

𝑁2 = 𝑥 −
2𝑥2

𝐿
+

𝑥3

𝐿2 ,

𝑁3 =
3𝑥2

𝐿2 −
2𝑥3

𝐿3 ,

𝑁4 = −
𝑥2

𝐿
+

𝑥3

𝐿2

  (115) 

ja dA = b dx, missä b on palkin leveys [m] kontaktissa maan kanssa. Nyt voidaan sijoittaa 

yhtälön (115) muotofunktiot yhtälöön (114) ja näin muodostaa jäykkyysmatriisi Winkler-

alustalle muotoon 
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 (116) 

missä b on elementin leveys kohtisuorassa maata vasten [m] 

 L on elementin pituus [m]. 

6-vapausasteisen palkkielementin jäykkyysmatriisi on muotoa (Lumijärvi 2010, s. 75) 
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 (117) 

missä A on palkin ala [m2] 

 E on palkin kimmokerroin [MPa] 

 I on palkin poikkileikkauksen jäyhyysmomentti [m4] 

 L on elementin pituus [m] 

ja yhdistämällä matriisit (117) ja (118) saadaan jäykkyysmatriisi palkkielementille 

elastisella alustalla muotoon 

[Kbef]=[Kf]+[Kb]= 
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  (118) 

Tapauskohtaisesti voidaan valita sopiva elementtimäärä, muodostaa jokaiselle 

elementille jäykkyysmatriisi, laskea sijoittelusummauksella koko rakenteen 

jäykkyysmatriisi ja ratkaista rakenteen siirtymät rakenteen tasapainoyhtälöstä (Lumijärvi 

2010, s. 19) 
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KU = F  (119) 

missä K on rakenteen jäykkyysmatriisi 

 U on rakenteen siirtymämatriisi 

 F on rakenteen ulkoisten voimien matriisi 

josta siirtymät saadaan ratkaisemalla 

U = K-1 F  (120) 

käänteismatriisin K-1 avulla. 

7.3 Paalun kuvaaminen 

Paalun kuvaamiseen on käytetty myös Euler-Bernoullin mukaista palkkielementtiä. 

Laskenta ei eroa tukimuurin tapauksesta, ainoastaan rakennemalli on hieman erilainen. 

Rakennemalli on esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21. Havainnekuva paalun rakennemallista. 
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Rakennemallin mukaan paalu on tuettu sivusuunnassa alustalukujen mukaisilla jousilla. 

Pohjan liitosta voidaan kuvata jousien avulla jäykkänä, osittain jäykkänä tai 

nivelelellisenä liitoksena. Laskenta täytyy tehdä iteratiivisesti kohdassa 6.3 tarkemmin 

kuvatulla menetelmällä tarkemman lopputuloksen saamiseksi.  
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8 EXCEL-LASKENTAPOHJA 

Työssä aiemmin esiteltyjen periaatteiden mukaisesti rakennettiin Microsoft Excelillä 

laskupohja tukimuurien mitoitusta varten. Laskentapohja rakennettiin alusta alkaen. 

Tässä osiossa esitellään pääpiirteittäin laskentapohjaan lisätyt ominaisuudet tukimuurien 

mitoitusta varten eri tapauksissa. 

Muurin laskelmiin otettiin mukaan kerroksellinen maa-aines muurin edessä (kaksi eri 

maakerrosta) sekä tukeva täyttö muurin takana. Ohjelma huomioi laskelmissa myös 

pohjaveden tason. Peruskuva laskentapohjasta esitetään kuvassa 22. 

 

Kuva 22. Havainnekuva Excel-laskentapohjasta. Kuvassa nähdään, miten Excel-

laskentapohjassa voidaan määritellä muurin geometria sekä sitä kuormittavien maalajien 

ominaisuudet, korkeudet sekä pohjaveden tasot. 

 

Ohjelma laskee annettujen lähtöarvojen avulla kuormitusyhdistelyt rakenteelle, sekä 

rakenteen sisäiset voimat sekä stabiliteetin. Sisäisiä voimia käytetään lisäksi esimerkiksi 

raudoitussuunnittelussa sekä halkeamaleveyden laskennassa. Näistä ominaisuuksista on 

kerrottu tarkemmin jäljempänä. 
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8.1 Osavarmuusluvut ja kuormitusyhdistelyt 

Rakennettu Excel-ohjelma huomioi osavarmuusluvut kuormitusyhdistelmiä laskettaessa 

käyttäjän valitseman seuraamusluokan CC mukaan standardien SFS-EN 1992-1-1 ja 

SFS-EN 1997-1 -mukaisesti. Ohjelma tarkistaa automaattisesti seuraavat rajatilat: 

- Murtorajatiloista STR-, GEO- ja EQU-rajatilat 

- Pitkäaikaisyhdistelmät käyttörajatiloista 

Eri rajatilat on selitetty tarkemmin luvussa 1.2.1. Käyttäjän mahdollisesti määrittämät 

ulkoiset kuormat on esitetty kuvassa 23. 

 

Kuva 23. Mahdollisia määritettäviä ulkoisia kuormia Excel-laskentapohjassa. 

Laskentapohja laskee automaattisesti Eurokoodin mukaiset kuormitusyhdistelmät 

Suomen kansallisen liitteen mukaisilla osavarmuuskertoimilla annettujen lähtöarvojen 

mukaan. Kuormitusyhdistelmien mukaan määritetään muun muassa laskelmissa 

käytettävät pohjan tehokkaat alat sekä kuormitukset elementtiverkon solmupisteisiin. 
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8.2 Maanpaine 

Excel-laskentapohja määrittää maanpaineen sekä lisäpainetta aiheuttavat tekijät käyttäjän 

valitsemien lähtöarvojen perusteella. Maanpaineeseen voidaan vaikuttaa kerroksellisella 

maatäytöllä, pohjaveden pinnan tasolla, ulkoisilla piste- ja viivakuormilla sekä 

tiivistyspaineella. Ohjelma muodostaa valittujen alkuarvojen perusteella 

maanpainejakaumasta diagrammin ja se laskee automaattisesti maanpaineen 

komponenttien resultantit ja niiden suunnat ja sijainnit.  

Maanpaineen laskenta voidaan tehdä rakenteen tyypistä johtuen tapauskohtaisesti joko 

lepopainelaskelmana tai aktiivi- ja passiivipaineen laskentana. Maanpaineiden laskentaan 

on perehdytty tarkemmin luvussa 2.1. Kuvassa 24 on esitetty ohjelman laskema 

maanpaineen diagrammi ominaisarvoilla tietyllä kuormitustapauksella. 

 

Kuva 24. Maanpaineen laskentaa ohjelmassa. Ohjelma laskee maanpaineen suuruuden 

syvyyden suhteen eri maalajeilla (maanpaine 1 ja 2). Lisäksi huomioidaan pinnan 

hyötykuormista ja pistekuormista aiheutuvat lisämaanpaineet rakenteelle. 

Tiivistyskuorman laskentapohja huomioi matkalla, jolloin maanpaine on 

tiivistyskuormaa pienempi. Lopuksi ohjelma laskee yhdistetyn maanpaineen vihreän 

viivan mukaisesti, jonka mukaan mitoitus tapahtuu. 
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8.3 FEM-laskenta 

FEM-laskenta suoritetaan kappaleen 7 mukaisella elementtimallilla. Laskelman tuloksina 

saadaan rakenteen sisäiset voimat sekä siirtymät eri kuormitusyhdistelmillä, joita voidaan 

käyttää muun muassa raudoituksen suunnitteluun, halkeamaleveyksien laskentaan ynnä 

muihin rakennelaskelmiin. Mallissa on mahdollista kuvata maan ja rakenteen 

yhteisvaikutusta jousimallia hyväksi käyttäen. Tästä on kerrottu enemmän kappaleessa 6. 

Kuvassa 25 on esitetty elementtimenetelmämallilla lasketut momentin ja leikkausvoiman 

mitoitusarvot eräälle tapaukselle eri kuormitusyhdistelmillä. Eri kuormitusyhdistelmien 

tuloksista on valittu piirrettäväksi merkittävin sisäisiä voimia aiheuttava 

kuormitusyhdistelmä. Näin saaduilla mitoittavilla voimilla voidaan suorittaa 

rakennetekniset laskelmat muun muassa raudoitussuunnittelun osalta. 

 

Kuva 25. Momentin ja leikkausvoiman mitoittavat arvot esimerkkitapauksessa muurin 

seinän korkeussuunnassa. 

8.4 Stabiliteetti 

Stabiliteettilaskelmat on suoritettu Excel-laskentapohjassa Eurokoodin mukaisesti. 

Laskelmien perusteet, kuten kaatumisen, liukumisen ja kantavuuden laskenta, on esitetty 

tarkemmin luvussa 3. Tarkempia vakavuustarkisteluja laskentapohjalla ei tehdä, sillä 

niiden tekeminen vaatii jotakin geoteknisiin laskelmiin erikoistunutta FEM-ohjelmaa. 

Kuvassa 26 on esitetty esimerkkitapauksen liukumislaskenta Excel-laskentapohjassa. 
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Kuva 26. Liukumislaskennan suorittaminen Excel-laskentapohjassa. Laskentapohja 

laskee pysty- (Vd) ja vaakakuormien (Hd) mitoitusarvot eri kuormitusyhdistelmillä 

(KY). Laskentapohja laskee liukumiskestävyyden (Rd) eri kuormitusyhdistelmillä ja 

vertaa sitä vastaavan kuormitusyhdistelmän vaakakuorman mitoittavaan arvoon. 

Laskentapohja laskee käyttöasteen eri kuormitusyhdistelmillä ja ilmoittaa suurimman 

lasketun käyttöasteen, sekä siihen johtavan kuormitusyhdistelmän. 

8.5 Raudoitussuunnittelu 

Raudoitussuunnittelu luotiin Excel-laskentapohjaan kappaleen 4 mukaisella 

laskentamenetelmällä. Laskentapohjassa suunnittelija voi valita haluamansa raudoituksen 

laadun, tankojen koon ja välin. Ohjelma laskee automaattisesti annettujen lähtötietojen 

mukaan poikkileikkauksen minimiraudoitusalat, taivutuskestävyyden murtorajatilassa 

sekä halkeamaleveyden käyttörajatilassa. Laskentapohja laskee rakenteen käyttöasteen 

annettujen kuormien ja muiden lähtöarvojen perusteella. Suunnittelijan on helppo 

optimoida rakenteen raudoitusta nopean informaation avulla. Suunnittelun helppoutta on 

esitelty kuvassa 27. Laskentapohja laskee erikseen momentit muurin seinässä, sekä 

pohjalaatan ala- ja yläpinnassa. 
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Kuva 27. Raudoitussuunnittelua Excel-laskentapohjassa. Kuvan mukaisesti ohjelmassa 

valitaan pää- ja jakoraudoitus muurin eri osissa. Tämän jälkeen ohjelma laskee valitulle 

raudoitukselle käyttöasteen taivutusmomentin mukaan murtorajatilassa, sekä 

halkeamaleveyden wk
 mukaan käyttörajatilassa. Laskentapohja tarkistaa myös 

minimiraudoitusalan As,min riittävyyden. 

8.6 Paalutus 

Excel-laskentapohjaan on myös lisätty paalutuksen laskentaa kappaleen 5 mukaisesti 

laskettuna. Ohjelma laskee kuormista syntyvän voiman resultantin, suunnan ja sijainnin, 

minkä avulla voidaan suunnitella paalujen sijoittamista ja mahdollisten vinopaalujen 

tarvetta. Paalujen sijainnin avulla laskentapohja laskee paaluille syntyvät kuormat, joiden 

avulla voidaan suorittaa paalujen mitoituslaskelmia. Paalujen sijoittelun suunnittelua 

esitetään kuvassa  28. 
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Kuva 28. Paalutuksen suunnittelua Excel-laskentapohjassa. Laskentapohjan laskeman 

kuormitusresultantin avulla voidaan suunnitella paalujen sijoittamista tukimuurin alle. 

Laskentapohja laskee automaattisesti paaluille tulevat kuormat eri 

kuormitusyhdistelyillä. 

 

Laskentapohjaan on lisätty myös ominaisuus poikittaisesti kuormitettujen paalujen 

tutkinnalle. Laskentamenetelmää on selostettu tarkemmin luvussa 6. Laskentapohja osaa 

laskea alustaluvun arvot annetuilla parametreilla paalun eri kohdissa. Tätä on kuvattu 

esimerkkitapauksen avulla kuvassa 29. 



89 

 

 

 

Kuva 29. Excel-laskentapohjalla lasketut alustaluvun arvot eri syvyyksissä eräällä 

paalutustapauksella. Kuvassa on laskettu paalun ja rakenteen yhteisvaikutuksen laskentaa 

varten määritettyjen jousien jousivakiot paalun syvyyden funktiona. Jousivakiot 

saavuttavat maksimiarvot syvyydellä 10 d (missä d on paalun halkaisija). 

 

Laskentatuloksena saadaan paalun elementtimenetelmien mukaisesti paalun siirtymät, 

joista ohjelma ratkaisee paalun sisäiset voimat mitoitusta varten. Siirtymäkuvaajan 

esimerkki on esitetty kuvassa 30. 

 

Kuva 30. Siirtymäkuvaaja esimerkkitapauksen laskennassa. 
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8.7 Käyttörajatilalaskenta 

Käyttörajatilassa ohjelma laskee pitkäaikaiskuormituksen aiheuttaman halkeilun 

betonirakenteessa. Laskumenetelmä on selitetty tarkemmin kohdassa 4.4. 

Halkeilulaskelmien perusteella suunnittelija pystyy helposti muuttamaan 

poikkileikkausta tai raudoitusta standardien halkeamaleveysrajoitusten mukaiseksi. 

Esimerkki halkeamaleveyden laskennan tuloksista Excel-laskentapohjassa on esitetty 

kuvassa 31. 

 

Kuva 31. Halkeamaleveyden ja käyttöasteen laskentaa esimerkkitapauksessa. Kuvassa 

näytetään tukimuurin eri osien laskettu halkeamaleveys wk. Tätä arvoa verrataan 

Suomen kansallisen liitteen mukaiseen halkeamaleveyden raja-arvoon wk,max ja tästä 

lasketaan käyttöaste λ prosentteina. 
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9 TUKIMUURIEN MITOITUS JA VERTAILU 

Laskentapohjan tarkistamiseksi tehtiin vertailuksi mitoitusvertailuja kirjallisuudessa 

esiintyviin mitoitustapauksiin tukimuureille. Laskentapohjalla voidaan laskea todella 

monenlaisia tukimuuriratkaisuja ja kuormitustapauksia, joista vertailussa on esitelty 

muutamia yleisimpiä tukimuurin laskentaan liittyviä laskentatapauksia (muun muassa 

erikseen laskelmat aktiivipaine- ja lepopainetapauksille). 

Vertailussa on tarkoituksenmukaisesti haettu vertailuja eri julkaisuihin, jotta nähdään 

kehitetyn laskentapohjan soveltuvan erilaisten tapausten laskentaan. 

9.1 Kaatumislaskentavertailu 

Julkaisussa RIL 207-2009 on esitetty laskentaesimerkki tukimuurin kaatumiskestävyyden 

laskemiseksi. Vertaillaan esimerkissä saatuja tuloksia Excel-laskentapohjan antamiin 

tuloksiin samanlaisessa laskentatapauksessa. 

9.1.1 Lähtötiedot 

Lähtötietoina tukimuuria kuormittaa maa, jonka kitkakulma φk = 32,5°, tilavuuspaino γk 

= 19 kN/m3, maan pinnan kaltevuus β = 20° ja pinnan muuttuva kuorma q = 5 kN/m2. 

Muurin dimensiot on esitetty tarkemmin kuvassa 32. Anturan leveydeksi B on määritelty 

4,8 m. 
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Kuva 32. Tukimuurin dimensiot (RIL 207-2009, s. 203). 

9.1.2 Laskenta 

Laskenta aloitetaan määrittämällä maanpainekerroin. Esimerkissä maanpaine lasketaan 

lepopaineena. Lepopaineen ajatellaan vaikuttavan virtuaalisen seinän hf korkeudelta. 

Tulokset alkuarvojen mukaan laskettuna on esitelty taulukossa 21. 

Taulukko 21. Alkuarvojen mukaan laskettuja laskennan kertoimia ja korkeuksia 

vertailussa. 

Merkintä Selite Laskentatulos 

RIL 207-2009 Excel-laskentapohja 

hf Virtuaalisen seinän korkeus 7,95 m 

 

7,95 m 

φd Kitkakertoimen 

mitoitusarvo 

27,0° 27,0° 

K0 Lepopainekerroin 

(EQU-rajatilassa) 

0,733 0,733 

 

Kuten taulukosta 21 huomataan, ei eroja syntynyt tarkastelun alkuvaiheessa. Seuraavaksi 

laskettiin kaatavat ja tukevat momentit ja ne on esitelty käyttöasteineen taulukossa 22. 



93 

 

 

Taulukko 22. Kaatavien ja tukevien momenttien mitoitusarvot. 

Momenttia 

aiheuttava 

kuormitus 

Kaatava 

 /  

Tukeva 

Suuruus [kNm] 

RIL 207-2009 Excel-laskentapohja 

Maanpaine 

K
aa

ta
v
a 1282,9 1280,6 

Hyötykuorma 173,7 173,5 

Laatan paino 

T
u
k
ev

a 

207,4 207,4 

Seinän paino 122,85 122,9 

Maan paino 1158,4 1158,1 

Yhteensä 
Kaatava 1456,6 1454,1 

Tukeva 1488,75 1488,3 

Käyttöaste (%) 97,84 97,7 

 

Taulukosta 22 huomataan pieniä eroja laskennan tuloksissa. Tulosten ero selittyy jo sillä, 

että RIL 207:n esimerkissä tulos on laskettu 2 desimaalin tarkkuudella, kun taas Excel 

käyttää laskennassaan 15 merkin tarkkuutta. Erot eivät kuitenkaan ole merkittäviä ja 

niiden vaikutus jää laskennallisesti kovin pieneksi. Tuloksista kuitenkin nähdään 

laskentapohjan antavan oikeaa tulosta laskennallisesti ja sitä voidaankin hyödyntää 

tehokkaasti esimerkin mukaisten tukimuurien kaatumisen laskemiseksi. 

9.2 Kanto- ja liukumiskestävyysvertailu aktiivipaineella 

Eurocode 7 – Geotechnical design worked examples – julkaisussa (Bond et al. 2013, s. 

120) esitetään esimerkkitapauksena tukimuurin mitoitus ja laskenta aktiivipaineella. 

Laskentaesimerkissä on käytetty laskuissa Ison-Britannian kansallisen liitteen mukaisia 

varmuuskertoimia, joten arvot poikkeavat jonkin verran Suomalaisista vastaavista. 

Vertailussa voidaan kuitenkin tarkastella eri laskentamenetelmiä sekä tuloksia 

laskelmamenetelmien mukaan. 
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9.2.1 Lähtötiedot 

Tukimuuria kuormittaa maa, jonka kitkakulma φk = 32,5°, tilavuuspaino γk = 19 kN/m3, 

maan pinnan kaltevuus β = 20° ja pinnan muuttuva kuorma pk = 5 kN/m2. Dimensiot on 

esitetty tarkemmin kuvassa 33. 

 

Kuva 33. Esimerkkitapauksen dimensiot. 

 

Vertailun helpottamiseksi taulukossa 23 on esitetty eri kuormitusyhdistelyjen kertoimet 

eri kuormitusyhdistelmillä (KY). 

Taulukko 23. Varmuuskertoimet kuormitusyhdistelyillä. 

Merkintä Selite 

Varmuuskerroin 

Eurocode 7 

– Examples 

Excel-laskentapohja 

BY1 BY2 KY1 & 

KY2 

KY3 & 

KY4 

KY5 

(EQU) 
γφ Kitkakulman varmuuskerroin 1 1,25 1 1 1,25 

γG,fav Pysyvien edullisten kuormien 

varmuuskerroin 

1,35 1 1,35 1,15 1,1 

γG,unfav Pysyvien epäedullisten kuormien 

varmuuskerroin 

1,35 1 0,9 0,9 0,9 

γQ,fav Muuttuvien edullisten kuormien 

varmuuskerroin 

1,5 1,3 0 0 0 

γQ,unfav Muuttuvien epäedullisten 

kuormien varmuuskerroin 

1,5 1,3 0 1,5 1,5 

γRh Liukumiskestävyyden 

osavarmuuskerroin 

1 1 1,1 1,1  

γRh Kantokestävyyden 

osavarmuuskerroin 

1 1 1,55 1,55  
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Kuten taulukosta 23 nähdään, Eurocode 7 – Geotechnical design worked examples -

julkaisussa ei lajitella kuormia epäedullisiin tai edullisiin kuormiin. Laskentapohjassa on 

taas käytetty seuraavia jaotteluja kuormille eri kuormitusyhdistelyillä: 

- KY1: VminHmax, eli yhdistelmä jolla pystykuorman resultantille saadaan 

minimiarvo ja vaakakuorman resultantille maksimiarvo taulukon 23 mukaisia 

kuormitusyhdistelykertoimia käyttäen 

- KY2: VmaxHmax, eli yhdistelmä jolla pystykuorman ja vaakakuorman resultanteille 

saadaan maksimiarvo taulukon 23 mukaisia kuormitusyhdistelykertoimia 

käyttäen 

- KY3: VminHmax, kuten kuormitusyhdistelyssä KY1, mutta varmuuskertoimet ovat 

erilaiset taulukon 23 mukaan 

- KY4: VmaxHmax, kuten kuormitusyhdistelyssä KY2, mutta varmuuskertoimet ovat 

erilaiset taulukon 23 mukaan 

- KY5: EQU-rajatilan mukainen kuormitusyhdistelmä, jossa kaatavat voimat 

lasketaan epäedullisiksi kuormituksiksi ja tukevat voimat edullisiksi. 

Vastaavasti vertailukohdan kuormitusyhdistelmät (BY): 

- BY1: VmaxHmax, eli yhdistelmä jolla pystykuorman ja vaakakuorman resultanteille 

saadaan maksimiarvo taulukon 23 mukaisia kuormitusyhdistelykertoimia 

käyttäen 

- BY2: VmaxHmax, sama yhdistelmä kuin yllä, mutta vastaa 

osavarmuuskertoimiltaan kuormitusyhdistelyn KY5 EQU-rajatilaa. 

 

9.2.2 Laskenta 

Lähtötietojen perusteella lasketut pystykuormat esitetään taulukossa 24. 
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Taulukko 24. Pystykuormien ominaisarvot. 

Pystykuormien ominaisarvot 

Merkintä Selite Suuruus [kN/m] 

Eurocode 7 – 

Examples 

Excel-laskentapohja 

Wstem,G Seinän omapaino 105 105 

Wbase,G Anturan omapaino 78 78 

Wfill,G Maatäytön paino 274 274 

QQ Pintakuorma 11,3 11,3 

 

Taulukon perusteella huomataan, että vertailtavissa laskelmissa on saatu samoja tuloksia 

ja näin ollen voidaan olettaa laskentapohjan antavan oikeaa tulosta. Painekertoimet ja 

maatäytön ja pintakuorman aiheuttavat maanpaineet ja niiden resultantit on esitetty 

taulukossa 25. 

Taulukko 25. Maanpainekertoimet ja maanpaineiden arvot. 

Merkintä Selite Suuruus [kN/m] 

Eurocode 7 – Examples Excel-laskentapohja 

Ominais-

arvo 

Mitoittava 

arvo 

Ominais-

arvo 

Mitoittava 

arvo 

Painekertoimet 

Kaβ Aktiivipaine-kerroin 0,365 0,486 0,365 0,486 

Kah 
Aktiivipaine-kerroin 

vaaka-kuormalle 
0,343 0,457 0,343 0,457 

Paineet 

Ea,Gk Maanpaine 201,0  201,0  

Ea,Qk 

Hyötykuorman 

aiheuttama 

paineenlisäys 

13,9  13,9  

Eak Yhdistetty maanpaine 214,9  214,9  

HEk 

Yhdistetyn 

maanpaineen vaaka-

komponentti 

202,0  202,0  

NEk 

Yhdistetyn 

maanpaineen pysty-

komponentti 

73,5  73,5  
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Taulukon 25 tuloksista huomataan, että laskentapohjan antamat tulokset vastaavat 

edelleen täysin esimerkin tapaisia tuloksia. Näin voidaan varmistua, että laskentapohja 

toimii moitteetta.  

Taulukossa 26 esitetään momenttien laskennan sekä pohjan tehokkaan alan laskennan 

tulokset eri kuormitusyhdistelmillä (KY). Teoksen Geotechnical Worked Design 

Examples tulokset on esitetty, kuten ne alkuperäisessä teoksessa on esitetty, eli Ison-

Britannian varmuuskertoimilla laskettuna. Teoksessa momentit on laskettu pohjan reunan 

suhteen, kun taas laskentapohjassa momentit lasketaan normaalisti pohjan keskipisteen 

suhteen laskettaessa tehokasta pinta-alaa. Vertailun helpottamiseksi Excel-

laskentapohjan laskemat momentit esitetään taulukossa 26 myös pohjan reunan suhteen. 

Taulukko 26. Kuormien epäkeskisyyden ja pohjan tehokkaan leveyden laskenta 

vertailutapauksissa. 

Merkintä Selite 

(momentin 

aiheuttaja) 

Suuruus 

Eurocode 7 – 

Examples 

Excel-laskentapohja 

BY1 BY2 KY1 KY2 KY3 KY4 KY5 

MGd Maanpaine -285,7 -282,3 -190,5 -285,7 -190,5 -243,1 -310,5 

MQd Lisäpaine 

pinta-

kuormasta 

-46,8 -54,1 0 0 0 -30,7 -41,0 

Mstem,Gd Muurin 

seinästä 

136,5 136,5 122,9 184,3 122,9 157,0 150,2 

Mbase,Gd Anturasta 152,1 152,1 136,9 205,3 136,9 174,9 167,3 

Mfill,Gd Maatäytöstä 766,9 766,9 690,2 1035,

4 

690,2 882,0 843,6 

MQd,fav Pintakuorma

sta 

12,7 12,7 0,0 0,0 0,0 46,8 46,8 

MEd 

[kNm] 

Yhteen-

lasketut 

momentit 

735,7 731,8 759,5 1139,

3 

759,5 986,6 856,3 

NEd [kN] Pysty-

kuorma 

kuormitus-

yhdistelyllä 

716,9 557,0 473,2 709,8 473,2 628,6 630,0 

ed [m] Voimien 

epäkeski-

syys pohjan 

kp:n suhteen 

0,92 0,64 0,34 0,34 0,34 0,38 1,36 

B’ [m] Pohjan 

tehokas 

leveys 

2,05 2,63 3,21 3,21 3,21 3,14 1,18 
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Taulukon 26 tuloksista huomataan eroavaisuuksia. Eroavaisuudet selittyvät eri 

kuormitusyhdistelmillä ja osavarmuuskertoimilla, mitä kansallisissa liitteissä on erikseen 

määrätty. Ominaisarvoilla laskettaessa molemmat laskentamenetelmät antavat saman 

tuloksen. 

Lopputuloksissa huomataan suurin ero GDWE:n kuormitusyhdistelmän BY1 kohdalla. 

Kuormitusyhdistelyssä on käytetty pysyville kuormille varmuuskerrointa 1,35 ja 

muuttuville kuormille arvoa 1,5. Vastaavaa kuormitusyhdistelmää Suomen kansallisessa 

liitteessä ei ole, vaan lähimmäksi päästään kuormitusyhdistelmällä KY4 (jossa käytetään 

arvoja 1,15 ja 1,5) tai pysyvien kuormien ollessa määrääviä yhdistelmällä KY1 (jossa 

käytetään kertoimia 1,35 ja 0). 

Taulukossa 27 on esitetty käyttöasteet liukumiskestävyydelle. Muuri on paikallavalettu, 

eli kitkakulman kertoimena käytetään arvoa k = 1. Pohjan maa-aineksen kitkakulman 

arvona käytetään esimerkin mukaisesti φcv,k = 30°.  

Taulukko 27. Liukumiskestävyyden arvot ja käyttöasteet vertailutapauksissa. 

Merkintä Selite Suuruus 

Eurocode 7 – 

Examples 

Excel-laskentapohja 

BY1 BY2 KY1 KY2 KY3 KY4 KY5 

HRd [kN] 
Liukumis-

kestävyys 
413,9 321,6 248,4 372,5 248,4 329,9 330,7 

HEd [kN] 

Vaaka-

resultantin 

mitoitus-

arvo 

274,6 274,7 170,0 255,0 170,0 236,8 303,4 

λ 
Käyttöaste 

HEd / HRd 
0,66 0,85 0,68 0,68 0,68 0,72 0,92 

 

Taulukosta 27 huomataan käyttöasteen olevan hieman suurempi Suomalaisella 

laskentatavalla. Tämä johtuu osittain siitä, että Suomen kansallisen liitteen mukaan 

liukumiskestävyyden arvo jaetaan osavarmuusluvulla 1,1. Käytettäessä Brittiläistä arvoa 

1,0 päästäisiin käyttöasteessa lähes samaan tulokseen Brittiläisen esimerkin kanssa. Näin 

voimme todeta laskentapohjan antaman tuloksen pitävän paikkaansa. Suurin huomio 

kiinnittyy brittiläiseen kuormitusyhdistelmään BY2, joka lähimmäksi päästään 

kuormitusyhdistelmän KY5 EQU-rajatilassa. Suomalaisessa laskennassa kyseistä 
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rajatilaa käytetään ainoastaan muurin kaatumislaskelmien tarkastelussa, eikä pohjan 

liukumiskestävyyden laskennassa, joka tehdään pelkästään murtorajatilassa (STR). Arvot 

on esitetty taulukossa ainoastaan vertailun vuoksi. Laskentapohjalla laskettaessa 

pystytään helposti tutkimaan useita erilaisia kuormitusyhdistelmiä ja löytämään näin 

helposti kaikkein epäedullisin kuormitusyhdistelmä eri kuormitustapauksilla. 

Kantokestävyyden laskentaan liittyvät tulokset on esitetty taulukossa 28. Tässä 

vertailussa ei ole erikseen laskettu kantokestävyyden arvoja, vaan on käytetty 

kantokestävyyden arvona esimerkissä laskettua arvoa R/A’ = 279,8 kPa. 

Kantokestävyyden laskenta on esitetty vertailukohteen julkaisussa (Bond et al. 2013 

s.123-124). Käytännössä tämä arvo saadaan usein geosuunnittelijalta, eikä 

rakennesuunnittelija laske sitä itse. 

Taulukko 28. Kantokestävyyden arvot vertailutapauksissa. 

Merkintä Selite Suuruus 

Eurocode 7 

– Examples 

Excel-laskentapohja 

KY1 KY1 KY2 KY3 KY4 

NRd Kantokestävyys 574,0 579,5 579,5 579,5 566,6 

NEd Pystyresultantin 

mitoitusarvo 716,9 473,2 709,8 473,2 628,6 

λ Käyttöaste 

NEd / NRd 1,25 0,82 1,22 0,82 1,11 

 

Kuten edellä olevasta taulukosta nähdään, lopputulos on sama molemmilla 

laskentamenetelmillä, eli kuormituskestävyys ylittyy. Kehitetyn laskentamenetelmän 

mukaan laskettuna ollaan kuitenkin hieman lähempänä kestävää rakennetta. 
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9.3 Raudoitussuunnittelu 

Raudoitussuunnittelun osalta vertailu tehtiin Jonne Savolaisen diplomityössä 

”Kulmatukimuurin geo- ja rakennetekninen mitoitus” esitettyyn esimerkkilaskelmaan. 

Raudoitussuunnittelun osalta verrataan raudoituksen mitoitusta taivutuskestävyydelle, 

rakenteen leikkauskestävyyttä raudoittamattomana sekä tutkitaan rakenteen halkeilua 

käyttörajatilassa. 

9.3.1 Lähtötiedot 

Muuri kannattelee maa-ainesta jonka leikkauskestävyyskulma φk = 37°ja tilavuuspaino 

γk = 19 kN/m3. Ulkoisena kuormana rakennetta kuormittaa muuttuva kuorma qk = 

20kN/m2. Rakenteen mitat on esitetty kuvassa 34. 

 

 

Kuva 34. Tukimuurin mitat mitoitusvertailua varten. 
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9.3.2 Voimien laskenta 

Taulukossa 29 on esitetty murtorajatilan ja käyttörajatilan mukaiset mitoittavat voimat 

tukimuurin eri kohdissa. 

Taulukko 29. Mitoittavat voimat vertailukohdissa käyttö- ja murtorajatilojen mukaan. 

Muurin juuressa 

Merkintä Selite Vertailukode Excel-

laskentapohja 

ΣSd Leikkausvoima 

murtorajatilassa 

98,16 kN/m 98,28 kN/m 

ΣMk Momentti 

käyttörajatilassa 

74,0 kNm/m 73,39 kNm/m 

ΣMd Momentti 

murtorajatilassa 

144,82 kNm/m 143,64 kNm/m 

Pohjalaatassa 

Vd Leikkausvoima 

murtorajatilassa 

169,97 kN/m 118,85 kN/m 

Mk Momentti 

käyttörajatilassa 

113,9 kN/m 54,74 kN/m 

MEd,yla Momentti 

murtorajatilassa 

yläpinnassa 

166,39 kN/m/m 128,83 kNm/m 

MEd,ala Momentti 

murtorajatilassa 

alapinnassa 

16,68 kN/m/m 13,77 kNm/m 

 

Muurin seinän osalta sekä murtorajatilan sekä käyttörajatilan mukaiset laskelmien 

tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Näin pienillä eroilla ei ole suurta merkitystä 

tukimuurien mitoituksen lopputuloksen kannalta. 

Pohjalaatan leikkausvoimissa ja momenteissa nähdään suuria eroja. Pienet erot laatan 

alapinnan momenteissa selittyvät eri mitoitustavoilla (DA2 ja DA2*), joissa 

osavarmuuskertoimia käytetään hieman eri tavoin. Suurimmat erot johtuvat kuitenkin 

laskentamenetelmästä. Vertailukohteessa (Savolainen 2015, s. 39) lasketaan laatan 

leikkausvoiman ja momentit olettaen, että syntyy tilanne, jossa muurin anturan pitempi 

sivu kuormittuu pelkästään yläpuolisista kuormista ulokkeellisena palkkina, eikä se 

tukeudu maahan. Ratkaisu on toki varmalla puolella, mutta tällä tavalla mitoittaessa 
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päädytään herkästi ylimitoitettuihin ja kalliisiin ratkaisuihin. Ainoastaan tilanteessa, jossa 

kuorma on hyvin epäkeskinen, jää pohjan tehokas ala niin pieneksi, että pohjasta ei tule 

tukea pohjan pitemmälle sivulle. Tämä tulisi kuitenkin tarkistaa aina 

kuormitusyhdistelmäkohtaisesti, kuten kootussa Excel-laskentapohjassa tehdään. 

Tarkemmin laskentamenetelmien eroja on esitetty kuvassa 35. 

 

Kuva 35. Rakennemallit a) Excel-laskentapohjassa ja b) vertailukohdassa. 

 

Kuten kuvasta 35 nähdään, Excel-laskentapohjassa tukevan pohjapaineen vaikutus 

otetaan huomioon aina kuormitusyhdistelmäkohtaisesti, eikä sen automaattisesti oleteta 

puuttuvan kokonaan. Tukeva paine poistuu ainoastaan silloin, kun tehokas leveys B’ on 

pienempi tai yhtä suuri kuin pohjalaatan lyhyemmän sivun ja seinän paksuuden summa.  

Laskennassa täytyy huomata, että pohjalaatan voimia laskettaessa ei arvosta qE ole 

poistettu yläpuolisten maamassojen tai laatan oman painon vaikutusta, kuten pohjalaatan 

alapinnan momentteja laskettaessa yleensä tehdään. 

  



103 

 

 

9.3.3 Taivutusraudoitus ja halkeilu 

Muurin mitoituksessa käytetyt alustavat vertailukohdassa valitut teräsmäärät on esitetty 

kuvassa 36. 

 

Kuva 36. Valittu alustava raudoitus vertailukohteessa. 

 

Tukimuurin seinän mitoitukseen käytetyt voimat, valitut raudoitukset, halkeaman leveys 

ja käyttöasteet on esitelty taulukossa 30. Taivutusraudoitukseksi on valittu kuvan 36 

mukainen A500HW T16-K150 raudoitus. 
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Taulukko 30. Raudoituksen mitoitus eri laskentamenetelmillä tukimuurin seinän juuressa. 

Merkintä Selite Vertailukode Excel-

laskentapohja 

d Poikkileikkauksen 

tehollinen korkeus 

Ei esitetty 351,2 mm 

As Valittu taivutusraudoitusala 1340,4 mm2 1340,4 mm2 

Taivutusmitoitus 

Md Mitoittava momentti 144,82 kNm/m 143,64 kNm/m 

MRd Taivutuskestävyys 

poikkileikkauksessa 

190,55 kNm/m 194,7 kNm/m 

λ = 

Md / MRd 

Käyttöaste 76,0 % 73,78% 

Leikkauskestävyys 

Sd Mitoittava leikkausvoima 98,16 kN 98,28 kN 

VRd,c Leikkauskestävyys 

leikkausraudoittamattomana 

222,9 kN 166,7 kN 

λ = 

Sd / VRd,c 

Käyttöaste 44,0 % 58,97 % 

Halkeilu 

Mk Mitoitttava momentti 

käyttörajatilassa 

74,0 kNm/m 73,39 kNm/m 

sr,max Suurin halkeamaväli 359,5 mm 361,6 mm 

wmax Rasitusluokan mukainen 

halkeamavälin raja-arvo 

0,3 mm 0,3 mm 

wk Laskettu halkeamaleveys 0,18 mm 0,19 mm 

λ =  

wk / wmax 

Käyttöaste 60,7% 62,3 % 

 

Taulukossa 30 suurin ero huomataan taivutuskestävyyden MRd lasketussa arvossa. 

Savolainen ei työssään esitä tehollisen poikkileikkauksen korkeuden d laskentaa, joten 

suora vertailu on sellaisenaan mahdotonta. Arvot ovat kuitenkin kohtuullisen lähellä 

toisiaan. Excel-laskentapohjalla saatu tulos on kuitenkin käyttöasteeltaan pienempi, eli 

sen mukaan raudoitusta voidaan vähentää enemmän taloudellisemman lopputuloksen 

saamiseksi. 
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Leikkauskestävyyden osalta suurin ero syntyy leikkauskestävyyden VRd,c lasketuissa 

arvoissa. Savolaisen työssä leikkauskestävyyden arvoksi on saatu suhteellisen korkea 

luku, eikä sen laskentaa tai siinä käytettyjä arvoja oli esitetty tarkemmin. Excel-

laskentapohjassa leikkauskestävyys on laskettu kaavan (61) mukaisesti. Käyttöaste on 

kuitenkin molemmilla laskentamenetelmillä pienempi kuin taivutusraudoituksen 

mitoituksessa, joten leikkauskestävyyden arvo ei ole tässä tapauksessa merkitsevä 

mitoituksen kannalta. 

Halkeilukestävyydessä huomataan vain pieniä eroja Savolaisen esittämän ja luodun 

Excel-laskentapohjan välillä. Excel-laskentapohjalla saadaan isompi käyttöaste halkeilun 

suhteen, mutta molemmilla laskentamenetelmillä ollaan kuitenkin selvästi varmalla 

puolella halkeilun suhteen. Lasketuissa halkeamaleveyksissä wk huomataan vain 0,01 

mm:n ero laskentamenetelmien välillä. 
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Tukimuurin laatan mitoitukseen käytetyt voimat, valitut raudoitukset, halkeamaleveys ja 

käyttöasteet pohjalaatan yläpinnan osalta on esitelty taulukossa 31. 

Taivutusraudoitukseksi on valittu kuvan 36 mukainen A500HW T16-K150 raudoitus. 

Taulukko 31. Raudoituksen mitoitus eri laskentamenetelmillä tukimuurin pohjalaatan 

yläpinnassa. 

Merkintä Selite Vertailukohde Excel-

laskentapohja 

d Poikkileikkauksen 

tehollinen korkeus 

Ei esitetty 351,2 mm 

As Valittu taivutusraudoitusala 1602,2 mm2 1340,4 mm2 

Taivutusmitoitus 

Md Mitoittava momentti 166,39 kNm/m 128,87 kNm/m 

MRd Taivutuskestävyys 

poikkileikkauksessa 

240,80 kNm/m 194,7 kNm/m 

λ = 

Md / MRd 

Käyttöaste 69,1 % 66,19 % 

Leikkauskestävyys 

Sd Mitoittava leikkausvoima 169,97 kN 118,8 kN 

VRd,c Leikkauskestävyys 

leikkausraudoittamattomana 

171,0 kN 164,5 kN 

λ = 

Sd / VRd,c 

Käyttöaste 99,4 % 72,24% 

Halkeilu 

Mk Mitoitttava momentti 

käyttörajatilassa 

74,0 kNm/m 54,74 kNm/m 

sr,max Suurin halkeamaväli 338,9 mm 394,7 mm 

wmax Rasitusluokan mukainen 

halkeamavälin raja-arvo 

0,3 mm 0,3 mm 

wk Laskettu halkeamaleveys 0,24 mm 0,15 

λ =  

wk / wmax 

Käyttöaste 80,3 % 49,05 % 
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Savolaisen työssä esitetty laskettu taivutusraudoitusala on suurempi kuin valitulla 

raudoituksella A500HW T16-K150 saadaan laskemalla. Tästä syystä raudoituspinta-alat 

vaihtelevat vertailukohdissa. Taivutusmitoituksen osalta suurin ero syntyy 

laskentatuloksiin, koska mitoittavat taivutusmomentit lasketaan eri tavoin eri 

menetelmissä. Savolaisen esittämä tapa mitoitusmomentin laskennassa on ylivarmalla 

puolella, kuten kohdassa 9.3.2 on vertailtu. Vaikka Savolaisen työssä on laskettu 

taivutuskestävyys käyttäen suurempaa raudoitusalaa, syntyy suurempi käyttöaste 

suuremman lasketun mitoittavan momentin käytön vuoksi. 

Myös leikkausvoimien käyttöasteessa syntyy eroa juuri leikkausvoiman laskentatavan 

vuoksi. Leikkausvoiman laskentaa koskevat samat asiat kuin jo taivutusmomentin 

laskentaa verrattaessa huomattiin. Savolaisen laskuissa käyttämä isompi raudoitusala 

antaa isomman leikkauskestävyyden, mutta käyttöaste jää kuitenkin huomattavasti 

suuremmaksi suuremman leikkausvoiman vuoksi. 

Halkeilutuloksia verrattaessa huomataan myös lasketun taivutusmomentin suuret erot. 

Excel-laskentapohjaan kehitettyä laskentamenetelmää käyttäen saadaan tulokseksi 

selvästi pienempi käyttöaste myös halkeilun suhteen. Molemmat laskentamenetelmät 

ovat kestävyyden kannalta riittäviä, mutta tässä työssä esitellyllä laskentamenetelmällä 

päästään tulosten vertailun mukaan selvästi taloudellisempiin ratkaisuihin. 

Tukimuurin laatan mitoitukseen käytetyt voimat, valitut raudoitukset, halkeilu ja 

käyttöasteet pohjalaatan alapinnan osalta on esitelty taulukossa 31. 

Taivutusraudoitukseksi on valittu kuvan 36 mukainen A500HW T16-K200 raudoitus. 
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Taulukko 32. Raudoituksen mitoitus eri laskentamenetelmillä tukimuurin pohjalaatan 

alapinnassa. 

Merkintä Selite Vertailukohde Excel-

laskentapohja 

d Poikkileikkauksen 

tehollinen korkeus 

Ei esitetty 341,2 mm 

As Valittu taivutusraudoitusala 1005,3 mm 1005,3 mm2 

Taivutusmitoitus 

Md Mitoittava momentti 16,68 kNm/m 13,61 kNm/m 

MRd Taivutuskestävyys 

poikkileikkauksessa 

Ei esitetty 143,5 kNm/m 

As,min Minimiraudoitusala 512,1 mm2 514,5 mm2 

λ = 

As / As,min 

Käyttöaste 50,9% 51,18 % 

 

Pohjalaatan alapinnan mitoituksessa ei synny suuria eroja eri laskentamenetelmillä. Ero 

mitoittavan momentin suuruudessa johtuu mitoitustavasta (Savolainen käyttää työssään 

menetelmää DA2* kun taas Excel-laskentapohjassa käytetään tapaa DA2). 

Minimiraudoitusalassa on pieni heitto laskentamenetelmien kesken. Tämä selittyy 

poikkileikkauksen tehollisen korkeuden arvolla, jonka arvoa Savolaisen työssä ei ole 

esitelty. Se ei ole kuitenkaan merkitsevä mitoituksen kannalta. Kuten edellisestä 

taulukosta huomataan, ovat käyttöasteet pohjalaatan alapinnan kannalta lähes samoja ja 

niiden käyttöastetta voitaisiin kasvattaa vielä reilusti taloudellisemman rakenteen 

saavuttamiseksi. 
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9.4 Paalutusvertailu 

Tässä kappaleessa esitetään kahden samanlaisen tukimuuritapauksen mitoituksen vertailu 

erilaisten paalutustyypin mukaan. Vertailukohteina esitetään paalutustyyli, jossa 

vaakavoimat otetaan vastaan erillisellä vinopaalulla. Vinopaalun tapauksessa kaikki 

paalut oletetaan ainoastaan aksiaalisesti kuormitetuiksi. 

Vaihtoehtoisena ratkaisuna esitetään kappaleen 5.3 mukaiset poikittaisesti kuormitetut 

paalut. Tällöin ei vinopaalua tarvita ollenkaan. Sivuttaiskuormitetun paalun mitoittavien 

voimien laskenta on suoritettu kappaleessa 7.3 esitetyllä rakennemallilla. 

9.4.1 Lähtötiedot 

Muurin lähtötiedot ja mitat on esitetty kuvassa 37. Maa-aineksen päälle vallitsee 

muuttuva kuorma qk = 20 kN/m2. 

 

Kuva 37. Tukimuurin lähtömitat. Tukimuuria kuormittaa maa-aines, jonka tilavuuspaino 

ja kitkakulma on esitetty kuvassa. Maapohja on esimerkkilaskuissa samaa maa-ainesta. 
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Paalutusratkaisut ja ratkaisujen vapaakappalekuvat on esitetty kuvassa 38. 

 

Kuva 38. Paalutusratkaisut. A-tapauksessa vaakavoimat ottaa vastaan vinopaalu ja B-

ratkaisussa pystypaalut ajatellaan sivuttaiskuormitetuiksi. Vinopaalun kulma on 70 

astetta. 



111 

 

 

9.4.2 Laskentatulokset 

Vinopaalua laskettaessa huomattiin nopeasti, että kuvassa 38 vinopaalun 

pystykomponentti Tv,y kasvaa suuremmaksi kuin vallitsevien pystykuormien mitoittava 

arvo. Tämä johtaa siihen, että tukimuurin anturan alaa joudutaan kasvattamaan. 

Taulukossa 33 on esitetty tulokset vinopaaluratkaisussa alkuperäisellä anturan leveydellä 

laskettuna sekä lopullisiin mittoihin päätyneellä laskennalla. Taulukon tulokset on 

laskettu murtorajatilojen (STR) sekä tasapainotilan (EQU) kuormitusyhdistelyillä ja 

taulukossa esitellään laskennassa saadut minimi- ja maksimivoimat paaluille. 

Taulukko 33. Paalujen minimi- ja maksimikuormitukset vinopaalutetussa tapauksessa 

STR- ja EQU-rajatiloissa eri anturan pohjan leveyksillä B laskettuna. 

Paalu Voima B = 2,8 m B = 4,2 m 

Min Max Min Max 

Pystypaalu 1 T1,y -57,7 kN 18,3 kN -1,2 kN 122,7 kN 

Pystypaalu 2 T2,y -108,5 kN 20,6 kN -1,5 kN 161,5 kN 

Vinopaalu Tv,y 224,5 kN 341,8 kN 224,5 kN 341,8 kN 

Tv,x 81,7 kN 124,4 kN 81,7 kN 124,4 kN 

 

Kuten taulukosta 33 huomattiin, jouduttiin anturan leveyttä B kasvattamaan 

huomattavasti vetopaalujen minimoimiseksi. Taulukossa 34 on esitetty 

paalutustapauksen paalujen kuormitukset tapaukselle, jossa vinopaalu on jätetty pois ja 

pystypaalut lasketaan sivuttaiskuormitettuina paaluina. 

Taulukko 34. Pystypaalujen kuormitusten pysty- ja vaakakomponenttien minimi- ja 

maksimiarvot STR- ja EQU-rajatiloissa ilman vinopaalua anturan leveydellä B. 

Paalu Voima B = 2,8 m 

Min Max 

Pystypaalu 1 T1,x 40,9 kN 62,2 kN 

T1,y 94,5 kN 166,2 kN 

Pystypaalu 2 T2,x 40,9 kN 62,2 kN 

T2,y 40,9 kN 167,0 kN 
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9.4.3 Sivuttaiskuormitetun paalun laskentaa 

Sivuttaiskuormitetun paalun laskennassa saatiin paalulle aksiaalista kuormaa 167,0 kN ja 

vaakasuuntaista voimaa 62,2 kN. Suoritettiin laskenta näillä arvoilla kohdan 8.6 

mukaisella Excel-laskennalla sivuttaiskuormitetulle paalulle lähtötiedoissa annetulle 

maa-aineelle. Paalun laskettu siirtymäkuvaaja sekä sisäiset voimat on esitetty kuvassa 39. 

 

 

Kuva 39. Sivuttaiskuormitetun paalun siirtymäkuvaaja ja leikkausvoima- (Vd) ja 

momenttikuviot (Md) esimerkkitapauksessa. 

Laskelmassa päädyttiin tulokseen, jossa maanpohja kestää sivuttaiskuormituksen ja 

paaluun muodostuu kuvan 39 mukaiset siirtymät. Tarvittaessa siirtymää voidaan 

pienentää esimerkiksi valitsemalla jäykempi paalu paalutusratkaisuksi nyt käytettävän 

300x300 mm2 paalun sijaan. 
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9.4.4 Tulokset 

Tulosten perusteella huomataan, että pohjalaatan anturan kokoon voidaan vaikuttaa 

huomattavasti käyttämällä uutta laskentamenetelmää ja sivuttaiskuormitettua paalua. 

Anturan leveys tuli sivuttaiskuormitetulla paalulla huomattavasti pienemmäksi (2,8 m vs. 

4,2 m). 

Sivuttaiskuormitetun paalun tapauksessa tulee kuitenkin tehdä tarkemmat laskelmat vielä 

paalun rakenteellisen kestävyyden kannalta, sillä paalussa vaikuttaa suuremmat voimat 

kuin mitä aksiaalisesti kuormitetussa paalussa. Näitä laskelmia ei käydä läpi tässä työssä. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vertailussa huomattiin tukimuurien mitoitukseen kehitetyn laskentapohjan soveltuvan 

hyvin erilaisten tapausten laskentaan ja mitoitukseen. Eroja syntyi laskentamenetelmien 

osalta lähinnä rakenneteknisen mitoituksen vaiheessa. Tarkempien laskentamenetelmien 

avulla on mahdollista optimoida helpommin rakennetta ja saavuttaa näin sopivan suuret 

käyttöasteet muun muassa rakenteen raudoitukselle. Tällä vältetään myös tehokkaasti 

ylimitoitusta rakenteelle, mikä osaltaan pienentää rakennuskuluja. Excel-

laskentapohjainen laskentamenetelmä soveltuu hyvin tukimuurien mitoitukseen, sillä sen 

avulla pystytään nopeasti tekemään muutoksia lähtöarvoihin saatujen tulosten 

perusteella. Lisäksi Excel laskee tehokkaasti kuormitustapaukset eri yhdistelyillä. 

Kuten vertailussa huomattiin, jotkin muiden laskemat tulokset, joita verrattiin työssä 

kehitettyyn Excel-laskentapohjaan, olivat ylivarmalla puolella. Tämä johtaa hinnan 

korotuksiin materiaalikustannusten osilta. Tehokkaalla suunnittelulla voidaan 

materiaalikustannuksia vähentää ja saavuttaa taloudellisemmat, mutta silti laadukkaat 

rakenteet erilaisiin rakennuskohteisiin. Pienten muutosten tekeminen ja nopeiden tulosten 

saaminen ovat Excel-laskentapohjan suuria vahvuuksia. 

Winkler-mallin käyttö etenkin sivuttaiskuormitettujen paalujen tapauksessa johtaa 

laskennassa pienempiin rakenteisiin. Tämä korostuu paalutetun tukimuurin tapauksessa. 

Winkler-alustan käyttö sekä sivuttaiskuormitetut paalut vaativat laskijalta vahvaa 

geoteknistä tuntemusta sekä tarkkoja pohjatutkimuksia kohteesta, joten tähän 

laskentamenetelmään on syytä käyttää erityistä tarkkuutta ja käyttää hyödyksi 

geosuunnittelijan asiantuntemusta. Tarkemmilla laskelmilla voidaan kuitenkin saavuttaa 

selvää hyötyä materiaalisäästöinä. 

Jatkotutkimuksena on hyvä jatkaa sivuttaiskuormitetun paalun ja sen 

käyttömahdollisuuksien tutkintaa. Sivuttaiskuormitetulla paalulla on mahdollista korvata 

tietyissä pohjaolosuhteissa vinopaalujen käyttö, mikä osaltaan auttaisi rakenteiden 

mittojen kohtuullistamisessa. 
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11 YHTEENVETO 

Diplomityössä tutkittiin tukimuurien mitoitusta, siihen liittyviä standardeja ja säännöksiä. 

Näiden pohjalta muodostettiin laskentamenetelmä ja laskentamenetelmän pohjalta Excel-

laskentapohja, jonka avulla suunnittelija pystyy tekemään tukimuurien mitoitusta. Excel-

laskentapohjan etu FEM-ohjelmiin on se, että Excel laskee koko ajan laskuja uudelleen 

lähtöarvoja muutettaessa. Tämän ansiosta saadaan nopeasti tehtyä pieniä muutoksia, jotka 

näkyvät heti laskujen lopputuloksissa (vertaa FEM-ohjelmat, jossa malli joudutaan 

ajamaan aina uudelleen pienenkin muutoksen jälkeen). Tämän ansiosta voidaan helposti 

tarkistaa pienienkin muutoksien vaikutusta tuloksiin ja optimoida rakenteita parhaan 

taloudellisen ja rakenteellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Tukimuurien mitoituksessa tutkittiin myös mahdollisuutta mallintaa rakenteen ja maan 

välistä yhteisvaikutusta käyttäen Winkler-mallin mukaista lineaarisesti kimmoista jousta 

kuvaamaan maan ja rakenteen yhteisvaikutusta. Mallin rakentaminen ja käyttö on 

kohtuullisen helppoa, mutta tarkkaa laskentaa varten joudutaan iteratiiviseen laskentaan, 

mikä voi osoittautua työlääksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Lisäksi alustalukujen 

määritykseen tarvitaan vahvaa geoteknistä osaamista eikä rakennesuunnittelijan tulisi 

ryhtyä tähän työhön ilman geosuunnittelijan apua tai opastusta. Rakenteen ja maan 

yhteisvaikutus on asia, jota kannattaisi tutkia tarkemmin paremman hyödyn 

saavuttamiseksi tulevaisuuden mitoitustapauksissa. Samaa periaatetta voidaan kuitenkin 

laajentaa käytettäväksi kaikkiin maanvaraisiin tai maahan tukeviin rakenteisiin, eikä 

pelkästään tukimuureihin. 

Laskentamenetelmän mukaisella Excel-pohjalla saatiin hyviä tuloksia 

vertailutapauksissa, joissa huomattiin muun muassa ylimitoitusta. Vertailulaskelmien 

mukaan laskentamenetelmällä rakennettu laskentapohja soveltuu hyvin erilaisten 

tukimuuritapausten tarkasteluun ja mitoitukseen. Laskentapohjien käytössä piilee 

kuitenkin aina riski, mikäli käyttäjä ei tiedä tarkalleen mitä laskentapohja tekee. Siksi 

laskentapohjan käyttäjällä tulee olla riittävä tietämys tukimuurien mitoituksesta, siihen 

liittyvistä standardeista ja mitoituksesta sekä laskentapohjasta, sen laskentamenetelmästä 

ja siihen liittyvistä rajoituksista ennen laskentapohjan käyttöön ottamista. Laskentapohjan 

tekemiseen vaaditaan suuri työmäärä, mutta toimiessaan oikein ja tehokkaasti se maksaa 

itsensä nopeasti takaisin suunnittelutyökaluna. 
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