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ABSTRACT
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The focus of this thesis was to study how the grouting can be performed reliably for large
diameter piles that are drilled into the bedrock. The collected information is supposed to
serve as a preliminary information in the pull-out tests of large diameter drilled piles.
In the first part of this thesis there is literature review, which included an overview of the
large diameter drilled piles and the methods used therein. The literature review continued
with the study and comparison of grouting methods. In addition to the literature study,
methods were studied to investigate how the grouting could be reliably performed and
how it can be verified.
In the second part of this thesis there was designed pull-out test of large diameter drilled
piles which are drilled and grouted in the bedrock. There would be three 400mm and three
600mm piles in this study, which are drilled and grouted in to the bedrock by using single
direction valves. Drilled piles would be pulled out from the bedrock and studied the bond
strength of the joint.
According to literature review made for this work, reliability in the bond strength of tensile steel pipe piles does not meet the levels required by Eurocode. Also both safety and
correlation coefficients presented in Paalutusohje (2016) does not lead to certain level
required by Eurocode. Because of this it cannot be used in the design of the bond strength
of tensile steel pipe piles.
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
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10

1 JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Porapaalutus on yleisesti käytetty paalutusmenetelmä, kun maan kantavuus on huonoa tai
maaperä on vaihtelevaa. Rakentamisen painopiste näyttää siirtyvän tulevaisuudessa yhä
haastavampiin rakentamisolosuhteisiin, joka luo tarvetta taloudellisille, luotettaville ja
turvallisille perustusmenetelmille. Myös eurokoodin myötä lisääntyneet kuormitusyhdistelmät ja tarkastelut tuovat omat haasteensa suunnitteluun ja toteutukseen.
Porapaalun kalliokiinnityksen injektointi, jolloin paalun liitosta kallioon voidaan suunnittelussa käsitellä jäykkänä, on tällä hetkellä yksi porapaalutuksen heikko lenkki. Urakoitsijoilla ei ole luotettavaa tapaa toteuttaa kalliotartuntaa ja menetelmiin liittyy paljon
epävarmuustekijöitä. Tästä syystä mitoituksessa ei voida suoraan olettaa paalun ja kallion
liitosta momenttijäykäksi vaan joudutaan tarkastelemaan myös nivelellinen vaihtoehto.
Erityisesti lyhyillä paaluilla, kun maan antama sivutuki on pieni, paalun raudoitusta tarvitaan usein enemmän ja jopa paalukoko saatetaan joutua kasvattamaan. Toinen toimivan
injektoinnin tuoma etu olisi paalun vetokuormitusten ankkurointi paalun vaipalla kallioon. Paalun kapasiteettia jää siis hyödyntämättä ja siksi onkin tärkeää tutkia ja kehittää
uudenlaisia menetelmiä, joilla kustannustehokkuutta saataisiin parannettua.
Kallioon injektoiduista ja ankkuroiduista pienporapaaluista on lähivuosina tehty tutkimusta, jossa on pyritty selvittämään kallioon vaipaltaan injektoidun porapaalun tartuntaa
ja sen parantamista. Tutkimuksissa on saatu hyödyllistä tietoa menetelmistä ja tartunnan
parantamisesta, mutta varsinkin injektointi ja sen onnistumisen todentaminen tarvitsevat
lisätutkimusta. (Ahomies 2015, Siren 2015, Korhonen 2017)

1.2 Työn tavoitteet
Diplomityön tavoitteena on kerätä tarvittavat tiedot, joilla suurporapaalun injektointi kallioon voitaisiin suorittaa luotettavasti. Tavoitteena on, että kerätyt tiedot toimivat esitietoina myöhemmin suoritettavissa kallioon injektoitujen suurporapaalujen vetokokeissa.
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Työssä kerätään lisätietoa teräspaalun vaipan ja kallion välisen injektoinnin riittävyydestä
vetokuormitusten vastaanottamiseen ja paalun jäykkyyden parantamiseen. Kirjallisuustutkimuksen ohella työssä pyritään myös tutkimaan ja selvittämään menetelmiä, joilla injektointi onnistuisi luotettavasti ja sen onnistuminen saataisiin varmennettua.
Työssä tehdään teoreettinen kannattavuusvertailu, jossa selvitetään olisiko mahdollista
saada paalujen lukumäärää ja rakenteita optimoitua paaluryhmässä, jonka osassa paaluista on pieniä muuttuvia vetokuormituksia. Vertailun tavoitteena on teoreettisesti selvittää mitä kustannussäästöjä olisi mahdollista saada, kun vaipaltaan injektoidun paalun
vetokapasiteettia käytettäisiin enemmän suunnittelussa.

1.3 Työn rajaus
Diplomityö rajataan käsittelemään porapaaluja, joiden läpimitta on vähintään 300 mm eli
paaluihin, jotka lukeutuvat standardin (SFS-EN 1536) mukaisesti suurpaaluihin. Työssä
keskitytään paalujen injektoinnin onnistumisen laadunvarmistumiseen ja mekaanisen tartunnan parantaviin vaikutuksiin.

1.4 Työssä käytettävät tutkimusmenetelmät
Työn kirjallisuustutkimuksessa selvitetään suurporapaalujen käyttöä Suomessa sekä
muissa pohjoismaissa. Kirjallisuustutkimusta tehdään myös suurporapaalutuksessa käytettävistä menetelmistä ja niiden soveltuvuudesta.
Työssä keskitytään selvittämään, miten injektoinnin onnistumisesta pystyttäisiin varmistumaan ja miten se saataisiin todennettua työmaalla. Injektoinnin laadunvarmistuksen lisäksi tutkitaan tartunnan parantamista. Lähdeaineistona käytetään sekä suomalaista että
ulkomaista kirjallisuutta ja tutkimustietoa.
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2 SUURPORAPAALUT
Suurpaalut ovat paaluja joiden halkaisija on vähintään 300 mm ja jotka suunnitellaan
yleensä kantamaan suuria puristus kuormituksia. Suurpaalut jakaantuvat kaivinpaaluihin,
franki-paaluihin, vibrex-paaluihin sekä teräsputkipaaluihin. Tässä kappaleessa keskitytään suurpaalujen osalta porattaviin teräsputkipaaluihin. Suurporapaalutus on menetelmä,
jossa teräsputki asennetaan poraamalla maahan. Paalut porataan maakerrosten läpi kallioon, josta ne saavat hyvän tuennan. (RIL 212-2001 s.9:10)

2.1 Suurporapaalujen käyttökohteet
Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa rakennuspaikalla on vaikeasti läpäistäviä täyttöjä ja tarvitaan pitkäaikainen painumaton perustus suurille pistemäisille kuormille. Yleisimpiä käyttökohteita ovat silta- ja satamarakentamisen
kohteet, porapaaluseinät sekä suuret rakennus- ja tehdaskiinteistöt. Varsinkin teräsputkipaalujen yleistyminen silta- ja satamarakenteissa on nostanut halkaisijaltaan yli 400 mm
olevien teräsputkipaalujen suosiota viime vuosina (Uotinen & Rantala 2013).
Erityisen hyvin paalu soveltuu myös kohteisiin, joissa paalulta vaaditaan tarkkoja sijaintitoleransseja, tiettyä tunkeutumistasoa tai kallionpinta on voimakkaasti viettävää. Porattavien paalujen aiheuttama melu- ja tärinähaitat ovat myös vähäisempiä kuin esim. lyöntipaalutuksessa.
Kaupunkikeskustojen rakennettavat tontit ovat usein pieniä ja rakentamislogistiikan kannalta ahtaita, joten niitä on pyrittävä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Tiivistysrakentamisen takia viereiset rakennukset voivat olla hyvinkin lähellä ja niille aiheutuvaa
häiriötä on pyrittävä vähentämään. Porapaalujen hyvän mittatarkkuuden vuoksi paalu on
mahdollista saada lähelle jo olemassa olevia rakenteita tai kaivantoja. Porapaaluseiniä
käyttämällä voidaan tontin rakennettava pinta-ala maksimoida, kuten kohteissa, joissa
porapaaluseinä toimii ensin kaivannon tukiseinänä ja myöhemmin osana rakennusten perustuksia. (Tiehallinto 2001, s.11)
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2.2 Suurporapaalut maittain
Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä porapaalujen käytössä ja sen eri sovellutusten kehittämisessä täkäläisten pohjaolosuhteiden johdosta. Pohjoismaissa kallio on usein lähellä
maan pintaa ja se on kovaa sekä tasaista. Suomessa kalliopinnan syvyyden mediaani on
vain 6,7 m, joten usein on taloudellisesti järkevää suunnitella paalut tukipaaluiksi. Lisäksi
usein kallion pinnalla sijainnut rapautunut kallio ja muu irtoaines on pyyhkiytynyt pois
jääkauden aikana, joten tukikerros on helposti saavutettavissa. (Soveri & Kauranne 1972,
s.7; Brendenberg 2005)
2.2.1 Suomi
Suurporapaalutus on suhteellisen uusi paalutusmenetelmä, joka on alkanut yleistyä vuosituhannen vaihteessa. Suuria teräsputkipaaluja on käytetty suomessa 80-luvulla laiturirakenteissa ja 90-luvulta eteenpäin myös siltarakenteissa. Teräsputkipaalujen yleistymisen alkuvaiheessa paalutus on suoritettu lyöntipaalutuksena.
Ensimmäinen Suomessa toteutettu suurporapaalukohde on toteutettu vuonna 1995, jolloin porapaalun halkaisija oli 323mm. Suurporapaalujen koko on tästä asti kasvanut tasaiseen tahtiin kaluston kehittyessä ja kuormitusten kasvaessa. Porauskalusto ja –osa valmistajat ovat vastanneet osaltaan kehitykseen, joten porauskaluston, uppovasaroiden ja
kruunujen aktiivisen tuotekehityksen ansioista yhä suurempien teräsputkipaalujen poraaminen on tullut mahdolliseksi. (Sotkamon Porakaivo Oy 2016a)
Vuonna 2006 suurin Suomessa toteutettu porapaalukoko oli 711 mm, vuonna 2013 1016
mm ja vuonna 2016 jo 1220 mm. Suomessa on tämän työn kirjoitushetkellä kaksi urakoitsijaa, jolla on kalustoa porata 1220 mm tai suurempia porapaaluja, joten niiden käyttö
on toistaiseksi harvinaisempaa. (Sotkamon Porakaivo Oy 2016a, Ilmi Solution Oy 2017)
Standardien mukaan suurporapaaluiksi määritellään paalut, joiden halkaisija on yli 300
mm, mutta yleisesti Suomessa puhutaan suurporapaalujen olevan halkaisijaltaan 406 1220 mm. Tämä on seurausta siitä, että Suomen suurin teräsputkipaaluvalmistaja SSAB
on määritellyt mallistossaan 323 mm halkaisijaltaan olevan paalun pienpaaluksi, niiden
valmistustavan mukaan. Pienet porapaalut valmistetaan pitkittäin hitsaamalla ja suuret
kierresaumahitsaamalla. SSAB valmistaa erikoistilauksena teräsputkipaaluja 2000 mm
halkaisijaan asti. (SSAB 2015a, s.9:10)
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2.2.2 Ruotsi
Ruotsissa paalutusohjeistusta varten on perustettu vuonna 1959 erillinen paalutuskomitea, Pålkomissionen, ohjeistamaan paaluperustusten suunnittelua. Paalukomitealla on ollut suuri vaikutus paalutuksen kehitykseen Ruotsissa ja se on tehnyt aktiivista yhteistyötä
lähimaiden kanssa sekä julkaissut useita raportteja ja ohjeistuksia. Komitea on julkaissut
useita paalutusta käsitteleviä ohjeistuksia, joista porapaaluja käsittelee tarkemmin ainakin
raportti 104. (Pålkomissionen 2000; Pålkomissionen 2010; Pålkomissionen 2016a)
Ruotsin paalukomissio tekee ainoana pohjoismaana tilastoja paalujen käytöstä. Tilaston
mukaan vuonna 2014 porapaalujen osuus oli noin kolmannes kaikista teräspaaluista. Porapaalut jakaantuvat tilastoissa sydänteräspaaluihin, alle 150mm halkaisijaltaan oleviin
putkiporapaaluihin ja yli 150mm halkaisijaltaan oleviin putkiporapaaluihin, joten suurimpien paalujen käytön yleisyydestä ei ole kunnon tilastoja. Käytetyt porapaalut ovat kuitenkin vain harvoin halkaisijaltaan yli 400mm (Pålkomissionen 2016b). Raporttien mukaan porapaalujen käyttö on yleistynyt Ruotsissa samaan aikaan Suomen kanssa, vaikka
porapaalujen ja porausmenetelmien kehitystyö on tehty pääosin Suomessa. Suurien porapaalujen käyttö on Ruotsissa kuitenkin harvinaisempaa ja raportin mukaan suurimmat
asennetut paalut ovat olleet halkaisijaltaan vain 813 mm kokoisia. Yleensä Ruotsissa käytetään pieniä porapaaluja joiden halkaisijat ovat välillä 100 - 273 mm ja seinämäpaksuudet välillä 5 - 16 mm (Pålkommissionen 2010 s.10).
Ruotsissa porapaalujen geotekninen kestävyys on todettava koekuormituksilla. Tällöin
porapaalujen kapasiteettia rajoittaa koekuormituksessa paalun rakenteellinen kestävyys,
jolloin porapaalun mitoituskestävyys on vain vähän suurempi kuin vastaavan kokoisen
lyöntipaalun. Tästä syystä porapaalun kannattavuus heikkenee verrattuna teräsputkilyöntipaaluun, joten tarvittaessa suuria paaluja valitaan porapaalun sijaan usein lyötävä teräsputkipaalu, mikäli pohjaolosuhteet sen sallivat. (Uotinen 2018)
2.2.3 Norja
Norjassa paalutusohjeistusta varten on perustettu norjalainen paalukomitea, Den Norske
Pelekomite, jonka vastuulla on paaluihin liittyvät tutkimus, kehitys sekä ohjeistus. Uusin
paalutusta käsittelevä ohjeistus, Peleveiledningen, on julkaistu vuonna 2012. (Den
Norske Pelekomite 2012)
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Yleisin perustustapa teräsputkipaaluille on aikaisemmin ollut lyömällä, mutta viime vuosina porattavat teräsputkipaalut ovat kasvattaneet asemaansa. Suurporapaaluja käytetään
lyöntipaalujen sijaan, koska ne ovat kapasiteetiltaan yhtä kantavia, mutta niiden asentaminen onnistuu myös haastaviin ja vaihteleviin pohjaolosuhteisiin. Porattavien paalujen
aiheuttama melu ja värähtelyt ovat myös vähäisempiä kuin lyöntipaalutuksessa. (Den
Norske Pelekomite 2012, s.165)
Norjassa suurporapaaluiksi luokitellaan halkaisijaltaan 406,4 – 1220 mm porapaalut, joiden porausputkien seinämäpaksuudet ovat yleensä 6,3 – 20 mm. Suurissa paaluissa ei
kuitenkaan suositella käytettäväksi alle 10 mm paksuisia paaluputkia. Norjan paalutusohjeen kirjoitushetkellä elokuussa 2012 suurimpia porakruunuja oli vielä huonosti saatavilla, joten tämä on rajoittanut suurimpien kokojen käyttöä. Suurin vuoteen 2012 mennessä porattu porapaalu oli halkaisijaltaan 914 mm. (Den Norske Pelekomite 2012, s.166)
2.2.4 Muu Eurooppa
Muualla Euroopassa kovan kallion pinta on pääsääntöisesti syvällä ja se on heikkolaatuista, joten kallioon tukeutuvien paalujen käyttäminen ei yleensä ole taloudellisesti järkevää. Euroopassa suuria paaluja ei porata kallioon, vaan ne suunnitellaan kitka- tai koheesiopaaluiksi, joten porapaalutuksen sijaan käytetään usein kaivinpaaluja. (RIL 2542016, s.56)
Kivisessä ja vaihtelevassa maaperässä on aloitettu käyttämään kaivinpaalujen tilalla suurporapaaluja. Paalujen halkaisija voi olla jopa 1219 mm ja ne raudoitetaan sekä betonoidaan asennuksen jälkeen. Kuten suomessa paaluputki voidaan joko jättää paikalleen tai
nostaa ylös betonoinnin yhteydessä (Kuva 4 ja Kuva 5). (Fleming 2009, s.60; Tomlinson
et al 2008, s.114)
Suurin osa suuriläpimittaisista tukipaaluista porataan auger-porauksella, koska kallio on
heikkoa. Auger-porauksen aikana voidaan käyttää väliaikaista suojaputkea porareiän ympärillä estämään maan sortumaa, mutta se poistetaan viimeistään betonoinnin ja raudoituksen yhteydessä. Auger-porauksella tehtävien paalujen halkaisijat ovat yleensä 500 1400 mm ja ne voivat olla jopa 34 metriä pitkiä. (Tomlinson et al 2008, s.114)
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2.3 Rakenne ja materiaalit
Valmis porapaalu koostuu teräksisestä paaluputkesta, raudoituksesta ja betonista. Joissain
tapauksissa valmis rakenne voi koostua pelkästä paaluputkesta ja betonista tai ainoastaan
paaluputkesta.
2.3.1 Paaluputket
Teräsputkipaalut ovat kierresaumahitsattuja putkia (Kuva 1), joiden peruskoot vaihtelevat
406,4 – 1220 mm välillä valmistajasta riippuen. Myös paalujen vakiolujuudet riippuvat
valmistajasta, mutta yleensä paaluja on mahdollista saada ainakin 355, 420 ja 550 MPa
lujuusluokissa. Paalujen mukana toimitetaan dokumentit, joissa ilmoitetaan paalun materiaali ja mittatiedot. Ilman asianmukaisia dokumentteja paalun käyttö ei ole sallittua.
Suurpaalut tilataan yleensä määrämittaisina työmaalle ja niihin voidaan tilaajan toiveiden
mukaisesti esimerkiksi hitsata maakenkä valmiiksi kiinni. (SSAB 2015a, s.5)

Kuva 1. Suurporapaalun rakenne (mukaillen SSAB 2015a).
2.3.2 Raudoitus
Pystykuormitetut paalutyypit on perinteisesti tehty kallioon tukeutuviksi tukipaaluiksi,
jolloin materiaalien lujuus saadaan käytettyä tehokkaasti hyväksi. Suurpaaluja käytettäessä paalut yleensä raudoitetaan ja betonoidaan, jolloin paaluista saadaan enemmän kapasiteettia irti. (Tiehallinto 2001, s.11)
Raudoituksena voidaan käyttää harjaterästä, erilasia teräsprofiileja tai -putkia (Kuva 2).
Raudoitukset suunnitellaan standardin (SFS-EN 1992) mukaisesti. Teräsprofiilit ja putket
standardin (SFS-EN 1994) mukaisesti. (SFS-EN 1536)
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Kuva 2. Eri raudoitusvaihtoehtoja: a) raudoittamaton b) terästangoilla raudoitettu c)
teräsprofiililla raudoitettu d) pelkkä paaluputki (mukaillen SFS-EN 1536).

Toteutusstandardin (SFS-EN 1536) mukaan pitkittäisterästen vähittäismäärä on neljä 12
mm tankoa, kun vaaditaan raudoitusta. Raudoituksen vähimmäismäärät on esitetty taulukossa 1. Päärautojen etäisyyden toisiinsa nähden tulisi aina olla mahdollisimman suuri,
jotta betoni mahtuu virtaamaan tankojen välissä. Yhdessä kerroksessa olevien pitkittäistankojen välinen vapaa väli tulee olla vähintään 100 mm, mutta vähemmän kuin 400 mm.
Liikenneviraston eurokoodien sovellusohjeissa on ohjeistettu, että suurpaalujen vähimmäisraudoituksena tulee käyttää pilarin vähimmäisraudoitemäärää tietyin ehdoin. Ohjeistuksen mukaan pyöreään pilariin tulee sijoittaa vähintään 6 kappaletta 20 mm halkaisijan
pääteräksiä. Raudoitus suositellaan asennettavaksi symmetrisesti. (SFS-EN 1536, Liikennevirasto 2017a s.89-91).
Taulukko 1. Pitkittäis- ja poikittaisterästen vähimmäismäärä (mukaillen SFS-EN 1536)
Paalun poikkileikkauksen nimellisarvo AC

Pitkittäisraudoituksen pinta-ala AS

AC ≤ 0,5 m2

AS ≥ 0,5 % AC

0,5 m2 < AC ≤ 1,0 m2

AS ≥ 0,0025 m2

AC > 1,0 m2

AS ≥ 0,25 % AC

2.3.3 Paalutyypit
Paalutyypiksi valitaan kohteeseen parhaiten sopiva. Suomessa käytetään pääasiassa kahta
erilaista porapaalutyyppiä: sydänteräspaalu ja porattava teräsputkipaalu, jonka porausputki jää rakenteen osaksi. Harvinaisempi porapaalutyyppi on porattava teräsputkipaalu,
jonka porausputki nostetaan ylös.
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Sydänteräspaalu
Sydänteräspaalussa (Kuva 3) maaputkiporaus tehdään ohutseinäisellä porausputkella.
Menetelmässä maaporaus suoritetaan pilottikruunulla porausputken kanssa kallioon
saakka, jonka jälkeen pilottikruunu nostetaan ylös ja porausta jatketaan kalliokruunulla,
jolloin kallioon poraus ei upota porausputkea. Poraustyön jälkeen putki huuhdellaan ja
täytetään sementtilaastilla, jonka jälkeen putkeen asennetaan keskittäjillä varustettu pyörötanko. (Tiehallinto 2001, s.12)
Pyörötangot ovat yleensä halkaisijaltaan 80-200mm, mutta Ruotsissa on käytetty jopa
210 mm ja Norjassa 230 mm halkaisijaltaan olevia pyöröteräksiä. Sydänteräspaalujen porauksessa käytettäessä poraputket ovat yleensä maksimihalkaisijaltaan 323,9 mm, joten
ne eivät varsinaisesti lukeudu suurporapaaluihin. (Brendenberg 2005; RIL 254-2016,
s.154; Den Norske Pelekomite 2012, s.179)
Sydänteräspaalujen käytön suosiona Ruotsissa ja Norjassa on niiden hyvä vetokestävyys
puristuskestävyyden lisäksi. Sydänteräkseen hitsataan poikittaishitsejä, joiden avulla saadaan pyöröteräkseen lisätartuntaa ja erillistä ankkurointia ei tarvita.

Kuva 3. Sydänteräspaalun toimintaperiaate.
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Porattava teräsputkipaalu, jossa porausputki jää paalun osaksi
Porausputki toimii porattaessa porausputkena ja valmiissa paalussa kantavana rakenteena. Kun paalun porausputki jää kantavaksi osaksi rakennetta voidaan se mitoittaa liittopilarina, kun paalu raudoitetaan ja betonoidaan. Maaporaus ja kallioporaus tehdään samalla kalustolla yhdessä työvaiheessa, jonka jälkeen putki huuhdellaan. Huuhtelun jälkeen paalu raudoitetaan ja betonoidaan (Kuva 4). Jos paalun injektoidaan kallioon vaipaltaan, suoritetaan injektointi joko ennen tai jälkeen paalun betonointia. (Tiehallinto
2001, s.13; BY58 2012, s.184).

Kuva 4. Toimintaperiaate porapaalusta, jossa porausputki jää paalun osaksi.
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Porattava teräsputkipaalu, jossa porausputki nostetaan ylös
Porausmenetelmä on samat kuin menetelmässä, jossa porausputki jää paalun osaksi,
mutta paalu nostetaan ylös, kun se täytetään betonilla (Kuva 5). Paalu raudoitetaan aina,
koska porausputki ei jää paalun kantavaksi osaksi. Menetelmä on ulkomailla huomattavasti yleisempi, kun paalut eivät toimi kallioon tukeutuvina tukipaaluina vaan toimivat
kitkapaalun tavoin. (Tiehallinto 2001, s.14)

Kuva 5. Toimintaperiaate porapaalusta, jossa porausputki nostetaan ylös.
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2.4 Paalutus
2.4.1 Porauskalusto
Paalujen poraukseen käytetään iskeviä porausmenetelmiä, joiden peruskomponentit ovat
syöttövoima, pyöritys, isku ja huuhtelu (Kuva 6). Iskevät porausmenetelmät jakautuvat
päältälyövään ja uppovasara kalustoon. Suurporapaalutuksessa käytetään aina uppoporauskalustoa, sillä päältälyövä kalusto ei sovellu tehohävikkinsä vuoksi yli 200 mm paalujen poraamiseen. (Tiehallinto 2001, s.73)

Kuva 6. Uppovasaran (DTH) toimintaperiaate (mukaillen Atlas Copco).

Uppoporauskalustossa pyöritys- ja lyöntiyksiköt ovat erillään. Pyöritysyksikkö pyörittää
yläpäässä porausputken sisäpuolista poratankoa, jonka alapäähän on kiinnitetty uppovasara. Uppovasara murtaa kalliota iskemällä ja se on yleensä joko pneumaattinen tai vesikäyttöinen. Riippuen porattavasta maaperästä, voidaan huuhteluun käyttää joko vettä tai
ilmaa. Huuhtelun mukana porasoija poistuu pois porareiästä. Kuvassa 7 on esitetty suurien paalujen porauskaluston toimintaperiaate. (RIL 254-2016, s.148:211)
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Uppoporauskalustolla on paalutusohjeen mukaan mahdollista porata halkaisijaltaan 1000
mm porausputkea, mutta markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla jopa 1500 mm porakruunuja ja niihin soveltuvia uppovasaroita sekä porauskalustoa. Uppoporauskalustoa käytettäessä paalun pituudella ei ole suurta vaikutusta poraustehoon ja asennusnopeuteen, toisin
kun päältälyötävällä kalustolla. (RIL 254-2016, s.211; PPV Finland Oy 2016)

Kuva 7. Porauskaluston toimintaperiaate (mukaillen Ilmi solutions 2016).
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2.4.2 Porausmenetelmät
Pienien porapaalujen porauksessa voidaan käyttää joko keskistä tai epäkeskistä porausmenetelmää, mutta suurilla porapaaluilla käytetään vain keskistä porausmenetelmää.
Keskisessä porausmenetelmässä (Kuva 8) avarrinkruunu on porauksen aikana lukittuna
pilottikruunuun. Porauksen päätyttyä pilottikruunu irrotetaan avarrinkruunusta kiertämällä ja nostetaan ylös, kun avarrinkruunu jää porareiän pohjalle (Kuva 9, alhaalla).
Avarrin voi olla joko integroitu avarrin, jossa avarrin on kiinteästi kiinni maakengässä tai
irtoavarrin, jossa avarrin ei ole lukittuna maakenkään. (SSAB 2015a, s.35)

Kuva 8. Keskinen porausmenetelmä (mukaillen Atlas Copco).

Keskisessä porausmenetelmässä käytetään yleisesti myös siipiavarrinta, jonka avarrinsiivet levittyvät porauksen alkaessa ja vetäytyvät suppuun porauksen päätyttyä, jolloin koko
terä saadaan nostettua siipineen ylös paalusta (Kuva 9, ylhäällä). Siipiterällä porattaessa
maakenkä ei välttämättä jää osaksi paalun kantavaa rakennetta (SSAB 2015a, s.35). Siipiavarrinta käytettäessä paaluputki jää ennen loppulyöntiä irti kalliosta jopa 10 – 20 cm,
joten on vaarana, että paalun alle jäävät kiviaines saattaa estää paalun kunnollisen tukeutumisen kallioon.
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Kuva 9. Yläkuvassa porakruunu, jossa on siipiavartimet ja alakuvassa porakruunu, jossa
on kiinni yhdistetty maakenkä ja avarrinkruunu (mukaillen Robit Oyj).

Porauksen saavutettua tavoitetason on varmistettava, että kantavana rakenteena toimiva
porausputki tukeutuu tiiviisti kallioon. Tähän on kiinnitettävä erityisesti huomiota käytettäessä siipiavarrinta. Porausputken alle jäävä porasoija olisi syytä saada pois, varsinkin
kun putken vaippa injektoidaan. Muuten on vaarana, että kuormitettaessa paalua rikkonainen maa putken alla tiivistyy aiheuttaen paalun painumaa ja vaipan injektoinnin tartunnan irtoamista. Kun paaluputki ei tukeudu tiiviisti kallioon, saattaa myös injektointiaine karata kallioraosta paaluputken sisälle. (RIL 254-2016, s.222)
2.4.3 Poraussyvyys
Poraussyvyyden arvioinnissa on syytä ottaa huomioon kallion epätasaisuus, kallion rikkonaisuus ja paalun alapään injektointitarve. Injektoitaessa paalun ja kallion välinen liitos
voidaan poraussyvyydellä vaikuttaa paalun vetokestävyyteen ja liitoksen jäykkyyteen.
(RIL 254-2016, s.72)
Porapaalun kalliokontaktin laatu varmistetaan poraamalla paalun vähintään 3·D verran
ehjään kallioon. Paalutusohjeen mukaan poraussyvyyden tulisi suomen kallioperässä olla
vähintään 0,5 m. Kun kallion on pohjatutkimusten perusteella tai porauksen aikana todettu olevan hyvin kaltevaa (yli 30 astetta) tulee porapaalu porata vähintään 4·D syvyyteen. Minimi poraussyvyyttä määritettäessä on otettava huomioon kallion kaltevuus kuvan 10 mukaisesti. (RIL 254-2016, s.71)
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Kuva 10. Kallion pinnan huomioonottaminen poraussyvyyden määrittelyssä (mukaillen
Pålkomission 2010, s.31).

Porattavien teräsputkipaalujen kalliokontakti varmistetaan porauksen jälkeen tekemällä
loppu- tai tarkastuslyönnit poravasaralla paalun yläpäähän (RIL 254-2016, s.71). Jos pohjatutkimuksissa havaitaan kallionpinnan olevan rikkonaista, on kalliota lujitettava injektoinnilla tai varauduttava pidemmällä paalulla, jotta paalu saadaan porattua riittävästi ehjään kallioon (RIL 263-2014, s.164).

2.5 Ympäristövaikutukset
Paalutustyö suunnitellaan siten, että se ei saa heikentää aikaisempien maahan asennettujen paalujen kestävyyttä, eikä aiheuta vahinkoa tai haittaa lähiympäristön rakenteille. Lähellä sijaitsevien vaurioitumiselle alttiiden rakennusten kunto on selvitettävä ennen paalutustyötä. Ennen paalutustyötä on syytä laatia riskianalyysi, missä kartoitetaan mm. meluhaitat, tärinäherkät rakenteet, maan siirtymisestä, tiivistymisestä ja löyhtymisestä aiheutuvat haitat sekä maakerrosten häiriintymisestä ja huokospaineen kasvusta aiheutuvat
haitat. Porapaalutuksen riskit verrattuna muihin paalutusmenetelmiin ovat melko pieniä.
Suurimpia ongelmia aiheuttavat huuhteluaineen karkaaminen maahan sekä kaluston suuri
koko, mikä aiheuttaa ongelmia työmaan suunnittelussa. (RIL 254-2016, s.189)
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Paalutuksessa syntyvä melu saa olla maksimissaan 80dB työmaa-alueella, missä oleskelee ihmisiä ilman kuulosuojaimia. Työmaan ulkopuolelle kantautuvan melun rajoitukset
ovat kohdekohtaisia. Pasilan uuden sillan porapaalutuksesta tehtiin melun mittaus raportti, jonka mukaan kaupunkialueella paalutuksen aiheuttama melu oli havaittavissa korvakuulolla vain yhdessä mittauspisteessä. Melutaso ei noussut mittauksissa taustamelua
suuremmaksi. Äänihaitat ovat huomattavasti pienempiä verrattuna esimerkiksi lyömällä
upotettaviin paaluihin. (RIL 254-2016, s.192, Oy Finnrock Ab 2015)
Porapaalutus aiheuttaa hyvin vähän tärinää. Pehmeällä pohjamaalla raskaan porapaalutuskaluston käyttö ja siirtely voivat aiheuttavat suurempaa tärinää kuin itse paalun asentaminen. Paaluja voidaankin asentaa lähelle muita paaluja ja rakenteita. (RIL 254-2016,
s.193)
Porapaalut ovat maata syrjäyttämättömiä, joten ne aiheuttavat huomattavasti vähemmän
maan siirtymiä tai syrjäytymistä, kuin maata syrjäyttävät menetelmät. Löyhässä ja pehmeässä maassa runsaan huuhteluaineen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa maan häiriintymistä ja aiheuttaa sivusiirtymiä ja painumia läheisille rakennuksille. Varsinkin suurien
porapaalujen porauksessa täytyy tarkkailla, että ilma poistuu porareiästä eikä pakene
maahan. (RIL 254-2016, s.191)
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3 POHJATUTKIMUKSET
3.1 Kallion ominaisuudet paalutuksen kannalta
3.1.1 Kallion rapautuminen
Kallion rapautumisen seurauksena kiinteä ja terve kiviaines muuttuu löyhäksi ja irtonaiseksi massaksi. Kivilajit rapautuvat kahdella tavalla: kemiallisesti ja mekaanisesti. Kemiallinen rapautuminen tapahtuu mineraalitasolla, kun mineraalien kiderakenne heikkenee ja hajoaa. Yleisimmin kemiallista rapautumista tapahtuu kivilajeissa, jotka sisältävät
helposti liukenevia mineraaleja. Mekaaninen rapautuminen johtuu lämpölaajenemisista
tai veden jäätymisestä kalliorakoihin. Rapautuneessa kalliossa kivilajit murenevat lohkareiksi ja soramaiseksi ainekseksi, jonka lujuusominaisuudet ovat heikot. Runsaasti rapautunut kallio havaitaan helposti porattaessa, sillä poran tunkeutumisnopeus on tällöin huomattavasti suurempi kuin ehjässä kalliossa. (Korhonen et al 1974, s.23:67)
3.1.2 Kallion rakoilu
Kallion rakoilua esiintyy kaikkialla kallion pinnalla. Raot ovat suorahkoja, pieniä halkeamia, jotka esiintyvät usein ryhminä samansuuntaisten rakojen kanssa. Rakoilua esiintyy kaikissa suunnissa, mutta yleensä voidaan paikallisesti erottaa muutamia päärakosuuntia. (Korhonen et al 1974, s.31)
Rakennusgeologisessa luokituksessa on esitetty neljä eri rakoilutyyppiä: kuutiorakoilu,
sekarakoilu, kiilarakoilu ja laattarakoilu. Kuutiorakoilussa esiintyy kolme toisiaan vastaan kohtisuoraa päärakosuuntaa, joista yksi on vaakasuorassa tai lähes vaakasuorassa,
sekarakoilussa raot ovat epäsäännöllisen mutkaisia, kiilarakoilussa raot leikkaavat toisiaan noin 20…60 asteen kulmassa ja laattarakoilussa esiintyy selvä ja tiheä rakosuunta
liuskeisuuden tasossa. (Korhonen et al 1974, s.31)
Standardin (SFS-EN ISO 14689-1) mukaan kallion epäjatkuvuutta arvioidaan kallion rakoilun jakamien kalliolohkojen perusteella. Kalliolohkotyypit ovat: epäsäännöllisen
muotoiset, laattamaiset, kiilamaiset, kuutiomaiset, vinokaiteen muotoiset ja pylväsmäiset
(Kuva 11). (SFS-EN ISO 14689-1)
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Kuva 11. Kalliolohkojen muoto. a) epäsäännöllisen muotoiset b) laattamaiset c) kiilamaiset d) kuutiomaiset e) vinokaiteen muotoiset ja e) pylväsmäiset (mukaillen SFS-EN ISO
14689-1).
Kallion ollessa runsaasti rakoillutta ja rakoilun ollessa tiheää on kyseessä rikkonainen
kallio. Rikkonainen kallio on yleensä lisäksi rapautunutta ja kallion lujuus on heikkoa.
Tukipaalu ei saa rikkonaisessa kalliossa riittävää tuentaa, joten yleensä porausta täytyy
jatkaa syvemmälle, kunnes ehjä kallio saavutetaan. Tästä syystä kustannukset rikkonaiselle kalliolle perustettaessa ovat suuremmat. Rakoilulla ei ole vaikutusta porauksen tunkeutumisnopeuteen, mutta rakoilu voi aiheuttaa poraussuunnasta poikkeamista. (Korhonen et al 1974, s.31:68, Hakapää & Lappalainen 2009, s.56)
3.1.3 Kallion topografia
Kalliotopografialla tarkoitetaan kallion pinnan muotoja, mukaan lukien pinnan epätasaisuuksia, kohoumien ja painumien kokoa, korkeus- ja kaltevuussuhteita, suuntausta, säännöllisyyttä ja järjestyneisyyttä. Topografialla voidaan myös havainnoida kallion pinnan
rapautuneisuutta, kasvillisuutta, peitteisyyttä ja veden esiintymistä kallion päällä. (RIL
154-1-1987 s.138)
3.1.4 Kallion vesi
Kalliovesi eli pohjaveden pinnan taso eivät varsinaisesti vaikuta paalun poraukseen,
mutta injektoinnissa pohjavedellä ja sen paineella on suuri merkitys käytettävän injektointilaastin ja -paineen valinnassa.

3.2 Kallion luokitus
Kallio on hyvin epähomogeeninen rakennusmateriaali, joten sen ominaisuuksien määrittäminen on haastavaa. Esimerkiksi kairasydännäyte on liian pieni, että siitä saataisiin selville kalliomassan rakoilu. Tästä syystä kallion luokitukseen on kehitetty kallion luokitusjärjestelmiä. Kallion luokituksella pyritään tunnistamaan kallion käyttäytymiseen vai-
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kuttavat ominaisuudet ja jaotella kalliomassa riittävän yhtenäisiin osiin. Kallion luokituksen perusteella voidaan arvioida kallion ehjyyttä ja tätä kautta saada suunnittelun kannalta
tärkeää tietoa kallion kantavuudesta, jota voidaan käyttää hyödyksi poraussyvyyden
suunnittelussa ja mahdollisen injektoinnin toteutuksessa. Yleisimmät luokitukseen käytettävät menetelmät ovat RG-, RQD- ja Q-luokitukset. (RIL 154-1-1987, s.77, Hakapää
& Lappalainen 2009, s.56)
3.2.1 RG-luokitus (Rakennusgeologinen luokitus)
Rakennusgeologinen luokitus perustuu kiviaineksen ja kallion geologisten ominaisuuksien tarkasteluun visuaalisesti. Havaintoja voidaan tehdä kalliopaljastumista, näytekappaleista ja -aineksesta sekä kairausnäytteistä. Tuloksia voidaan täydentää myös laboratoriotutkimuksilla. (Korhonen et al 1974, s.46)
Menetelmän perustuu kivilaadun, kallion rakoiluominaisuuksien ja kalliolaadun luokittelemiseen (Taulukko 2). Kivilaadun tutkimuksessa tarkastellaan rapautuneisuutta, osasten
järjestäytymistä, raekokoa ja mineraalikoostumusta. Kallion rakoiluominaisuuksien tutkimuksessa tarkastellaan rakoilutyyppi, rakoilun tiheys ja rakojen laatu. Kalliolaadun tutkimus pitää sisällään rakenteellisen kiinteyden, rakennetyypin ja tiheimmän rakoilun
määrittämisen. (Korhonen et al 1974, s.46-55)
Taulukko 2. Rakennusgeologisen kallioluokituksen luokitusperusteet (mukaillen Korhonen et al 1974, s.46).
Kivilaatu
- Rapautuneisuus
- Osasten järjestäytyneisyys
- Raekoko
- Mineraalit

Rakoilu
- Rakoilutyyppi
- Rakotiheys
- Rakojen laatu

Kalliolaatu

RG-luokitusta voidaan käyttää niiden asioiden luokitukseen mitkä ovat kyseisen rakennuskohteen kannalta olennaisia. Luokitus ei anna suoraa numeerista arvoa kallion laadusta, mutta se antaa riittävän tarkan arvion kallion ominaisuuksista. (RIL 154-1-1987,
s.85)
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3.2.2 RQD-luokitus (Rock Quality Designation)
RQD-luokitus saadaan tarkastelemalla kallionäytteen rakoiluominaisuuksia. Tarkasteltavassa näytteestä saadaan RQD-luku jakamalla yli 100 mm näytteiden yhteispituus porausnäytteen pituudella kaavan (1) mukaisesti. Saadun RQD-luvun perusteella voidaan
arvioida kallion laatua taulukon 3 mukaisesti. (Holopainen 1977, s.49)
RQD =
missä

∑ L≥100

(1)

Lyht

L≥100 on yli 100mm olevien kappaleiden pituus [mm] ja
Lyht on koko porausnäytteen yhteispituus [mm].

Taulukko 3. Kallion laatu RQD-luvun perusteella (mukaillen Holopainen 1977, s.49).
Kallion laatu

RQD-luku

Erittäin huono

0,00…0,25

Huono

0,25…0,50

Kohtalainen

0,50…0,75

Hyvä

0,75…0,90

Erittäin hyvä

0,90…1,00

3.2.3 Q-luokitus (Rock Mass Quality system)
Q-luokitus, joka aiemmin tunnettiin myös nimellä NGI-luokitus, on kehitetty norjassa
laajojen kalliotutkimusten pohjalta. Luokituksessa käytetään kuutta parametria, jotka kuvaavat kallion rakoiluominaisuuksia, kallioveden virtaussuhteita ja kallion jännitystilaa.
Parametrien avulla saadaan kaavan (2) mukaisesti Q-luku, jonka perusteella saadaan taulukon 5 mukaisesti selville kallion laatu. Vaikka menetelmä on alun perin tarkoitettu kuvaamaan kalliotilojen ja tunneleiden lujitustarvetta, sitä voidaan hyvin soveltaa myös kallion laadun arvioimiseen. (Hakapää & Lappalainen 2009, s.56)
Q=

RQD
Jn

J

J

w
· Jr · SRF
a

(2)
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missä

RQD-luku kuvaa kallion laatua (kohta 3.2.2),
Jn on rakosuuntien lukumäärätekijä,
Jr on rakopintojen karkeusluku,
Ja on rakopintojen muuttuneisuusluku,
Jw on rakojen vedenläpäisevyysluku ja
SRF on jännitystilaluku

Taulukko 4. Kallion laatu Q-luvun perusteella (mukaillen Hakapää & Lappalainen
2009, s.56)
Kallion laatu
Poikkeuksel-

Erittäin
heikko

Varsin
heikko

Heikko

Kohtalainen

0,1-1

1-4

4-10

Hyvä

Varsin
hyvä

Erittäin
hyvä

Poikkeuksel- lisen
hyvä

40-100

100-400

400-1000

lisen heikko
0,001…0,01

0,01…0,1

10-40

3.3 Kallion tutkimusmenetelmät
Pohjatutkimuksilla on tarkoitus saada selville vaikutusalueen pinnanmuodot, maapohjan
kerrosrakenteet, kalliopinnan sijainti, maakerrosten ja kallion ominaisuudet sekä pohjavesisuhteet rakennuspaikalla ja sen ympäristössä. Tietojen tulee olla riittäviä, jotta niiden
avulla pystytään hallitsemaan tiedostettuja ja odotettavissa olevia hankkeen riskejä. Pohjatutkimukset on ulotettava niin syvälle ja laajalle alueelle, että tunnistetaan kaikki maapohjan muodostumat ja kerrostumat. (RIL 254-2016, s.35)
Pohjatutkimukset tulee ulottaa riittävän laajalle alueelle ottaen huomioon kokemus vastaavista työmaista. Lisäksi paalutustyön suunnittelua varten on selvitettävä tärinäherkät
rakenteet ja laitteet tarvittavassa laajuudessa. (RIL 254-2016, s.36)
3.3.1 Rakennusgeologinen kartoitus
Rakennusgeologinen kartoitus tarkoittaa karttamateriaalin, ilmakuvauksien ja maastohavaintojen avulla tehtävää geologisten muodostuminen kartoitusta ja niiden rakennusteknistä tulkintaa. Rakennusgeologinen kartoitus antaa pohjan suunnittelulle ja pohjatutkimuksille. (RIL 154-1-1987, s.150)
Tutkimus aloitetaan yleensä karttamateriaalin tarkastelulla ja hankkimalla perustietoutta
alueen geologiasta käyttäen apuna topografisia geologisia ja agrogeologisia karttoja sekä
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ilmakuvaa. Seuraavaksi kartoitusta tarkastetaan ja täydennetään maastohavaintojen perusteella. Kartoituksen lisäksi tehdään tarpeelliset koekaivaus- ja kairaussuunnitelmat.
(Soveri & Kauranne 1976, s.154)
Rakennusgeologisen kartoituksen tuloksina esitellään yleensä tutkimuskohteen topografia, maaperän laatu ja arvio kerrospaksuudesta, paljastuma-alueet, kallioperän topografia,
kivilaatuvaihtelut, rakoiluominaisuudet ja kalliolaatuvaihtelut. (RIL 154-1-1987, s.150)
3.3.2 Kairaukset
Porakonekairaus
Porakonekairauksessa porataan maahan tai kallioon käyttäen iskuporausmenetelmää. Porauksen aikana tarkkaillaan syntyvän porasoijan laatua sekä poran tunkeutumisnopeutta.
Havaintojen perusteella voidaan porauskohdalla määrittää luotettavasti kallionpinnan
taso, arvioida kallion ja maaperän laatua sekä päätellä kallioperän kivilajikoostumus.
(RIL 154-1-1987, s.158)
Porakonekairauksessa tärkeintä on selvittää maakerroksen paksuus ja kalliopinnan korkeustaso. Kalliopinnan taso saadaan melko tarkasti selville, mutta varsinkin suuremmilla
kairaussyvyyksillä porakonekairauksen tarkkuudessa on havaittu olevan suuriakin poikkeamia. Ääritapauksissa porakonekairauksissa mitattu kalliopinta on poikennut todellisesta jopa 6 metriä. (Liikennevirasto 2015, s.57)
Kallionpinnan sijainti ja muodot on selvitettävä aina, kun paalujen on tunkeuduttava kallioon. Yksittäisillä suurpaaluilla porakonekairaus on tehtävä jokaisen paalun kohdalta,
mutta porapaaluseinissä riittävä tutkimusväli on tasaisella kalliolla 10 metriä ja vaihtelevalla kalliolla 5 metriä. (RIL 263-2014, s.164)
Porakonekairaus on ulotettava vähintään 5 metrin syvyyteen ehjään kallioon, jotta voidaan varmistua kalliopinnan oikeasta tasosta ja ettei kyseessä ole suuri kivi. (Liikennevirasto 2017b, s.51; RIL 98 1976, s.237)
Kallionnäytekairaus
Kallionäytekairaus on hiertävän kiertoporauksen periaatteella toimiva näytteenottomenetelmä. Menetelmässä teräputken alapäässä on timanttikruunu, jolla hierretään kalliota. Ti-
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manttikruunu on avoin päästään, jolloin lieriön muotoinen näyte jää teräputken sisäpuolelle. Yleisimmin käytetty kruunukoko on halkaisijaltaan 56 mm ja tämän kokoisella timanttikruunulla saadaan 42 mm läpimitaltaan oleva näyte. (Jokinen 2011)
Kairauksen jälkeen geologi määrittelee näytteen kivilaadun ja rakoilutekijöiden perusteella kalliolaadun. Geologin tärkeimmät työkalut näytteen analysoinnissa ovat kokemus
ja silmämääräinen tutkimus. (Jokinen 2011)
3.3.3 Kenttäkokeet
Vesimenekkikoe
Kallion laatua voidaan mitata vesimenekkikokeen avulla saatavan vedenjohtavuuden perusteella. Yleensä voidaan ja on kannattavaa käyttää hyödyksi porakonekairauksessa tai
kallionäytekairauksessa tehtyä porareikää. Liikenneviraston kohteissa vesimenekkikokeet on suoritettava standardin (SFS-EN ISO 22282-3, Geotekninen tutkimus ja testaus.
Geohydrauliset kokeet. Osa 3: Kallioperän vesimenekkikokeet) mukaisesti. (Jokinen
2011; Liikennevirasto 2017b, s.54)
Vesimenekkikokeella mitataan pääasiassa porareiän vesitiiviyttä, mutta menetelmä soveltuu myös kallion laadun arviointiin. Vesimenekkikokeessa mitataan pumpattu vesimäärä ja aika, joiden perusteella voidaan kaavan (3) avulla laskea lugeonin luku. Lugeonin luku kertoo kallion vedenjohtavuuden, jonka avulla voidaan arvioida kallion porareiän tiiveyttä. Ennen vesimenekkikoetta täytyy pohjaveden pinnan taso olla selvillä,
jotta saadaan selville pohjaveden paine. Pohjaveden paineen perusteella valitaan vesimenekkikokeessa käytettävä ylipaine millä kallioon pumpataan vettä. Tulosten luotettavuuden vuoksi on suositeltavaa käyttää useaa eri painetta. (BY53 2006, s.22)
Lugeon arvo vesimenekkikokeen tulosten perusteella:
Lug =
missä

Qv
L·t·P

Qv on vesimäärä [l],
L on mittausalueen pituus [m],
t on mittausaika [min] ja
P on ylipaine [MPa]

(3)
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Kalliota voidaan pitää ehjänä, jos Lugeonin arvo on enintään 1 (Taulukko 5). Suuremmilla arvoilla on varauduttava siihen, että kallio on rikkonaista (RIL 98 1976, s.297).
Kuvassa 12 on esitetty vesimenekkimittauksen toimintaperiaate.

Kuva 12. Vesimenekkimittauksen toimintaperiaate (mukaillen Fell et al 2005, s.217)

Taulukko 5. Kallion vedentiiveys lugeonin arvon perusteella (mukaillen Quiñones-Rozo
2010)
Lugeon arvo [l/(min·m·MPa)]

Kallion laatu

<1

Hyvin tiivis

1-5

Tiivis

5-15

Osittain vähän rakoileva

15-50

Vähän rakoileva

50-100

Paljon rakoileva

>100

Hyvin paljon rakoileva tai tyhjätiloja

Tähystys
Porakone- ja kallionäytekairausrei’issä on mahdollista käyttää reiän seinämien kiikarointia tai videokuvausta. Tähystyksen avulla voidaan silmämääräisesti määritellä seinämän
kivilajit ja rakoiluominaisuudet kalliolaadun arvioimiseksi. Kuvauksen tulkinta edellyttää
kokemusta ja tulokset ovat hyvin tulkinnan varaisia. (RIL 154-1 1987, s.164)
Hyvän näkyvyyden aikaansaamiseksi porareiät tulee huuhdella porasoijasta. Huuhtelu tulee suorittaa varoen, että rakotäyte ei huuhtoudu pois ja aiheuta virhepäätelmiä tuloksissa.
(RIL 154-1 1987, s.164)
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Porausvaihe
Kuten porakonekairauksessa voidaan paalun porausvaiheessa tarkkailla syntyvän porasoijan laatua sekä poran tunkeutumisnopeutta. Paalun porauksen aikana on tarkkailtava
vastaavatko pohjatutkimusten tulokset porauksen aikaisia havaintoja. Poikkeuksista on
syytä ilmoittaa suunnittelijalle, joka tarpeen mukaan täydentää suunnitelmia.

3.4 Pohjaveden pinnan ja paineen tutkimusmenetelmät
Vaativissa ja erittäin vaativissa kohteissa pohjaveden korkeusasema ja virtaussuunta on
selvitettävä pohjaveden havaintoputkella joko rakennuspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä (RIL 254-2016, s.39). Pohjaveden pinnan selvittäminen on tärkeää, että voidaan esimerkiksi valita sopiva paine vesimenekkikokeeseen ja sopivat injektointiaineet.
Pohjaveden korkeusaseman ja virtaussuunnan määrittämisessä voidaan käyttää hyödyksi
muita tutkimuksia varten tehtyjä kairausreikiä. (Jokinen 2011)
Pohjaveden paineen mittaamiseen on olemassa kaksi päämenetelmää: avoimet järjestelmät ja suljetut järjestelmät. Avoimissa järjestelmissä pohjaveden pinnankorkeus mitataan
mittauskaivosta, joka on varustettu avoimella putkella. Avoin järjestelmä sopii parhaiten
runsasrakoiselle kalliolle, jossa läpäisevyys on suhteellisen suuri. Suljetuissa järjestelmissä pohjaveden paine mitataan paineanturin avulla. Suljettu menetelmä soveltuu kaikille kalliotyypeille. (SFS-EN 1997-2)
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4 KALLIOLIITOKSEN INJEKTOINTI
Tukipaalut voidaan jakaa joko kallioon tukeutuviin tai muuhun tiivisrakenteiseen maapohjaan tukeutuviin paaluihin. Tukipaalut kantavat pääasiassa aksiaalisia kuormituksia,
mutta niihin kohdistuu yleensä myös vaakasuuntaisia kuormituksia sekä tätä kautta taivutusmomenttia. Suurporapaalu kuuluu kallioon tukeutuviin paaluihin, jotka porataan
kallioon yleensä vähintään 3 kertaa halkaisijansa verran.
Aksiaalikuormista vetokuormitukset ovat harvinaisempia ja hankalampia suunnittelun
kannalta. Pitkien suurpaalujen vaippavastuksella voidaan ottaa vastaan vetokuormia,
mutta lyhyissä paaluissa vaippavastus ei yleensä riitä ja ne täytyy ankkuroida.
Porapaalun kallioon upotus parantaa paalun kalliokontaktia ja mahdollistaa liitoksen parantamisen injektoimalla. Kun kallion ja paalun väliin jäävä kalliorako injektoidaan, voidaan tiivistä liitosta käyttää hyödyksi suunnittelussa esimerkiksi vetokuormien ankkuroinnissa (Kuva 13). Luotettavan injektointimenetelmän puute onkin syy miksi injektoidun liitoksen tuomia etuja ei tällä hetkellä pystytä täysin käyttämään hyödyksi.

Kuva 13. Porapaalun kiinnitys kallioon.
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4.1 Injektoinnin edut
Injektoimaton porapaalu toimii suunnittelussa kuten muut tukipaalut ja se kantaa pääasiassa vain puristuskuormituksia. Tällöin porattavan teräsputkipaalun sijaan valitaan monesti lyötävä teräsputkipaalu sen alhaisempien kustannusten vuoksi. Tällaisessa tilanteessa valinta kohdistuu usein porapaaluun vain kohteissa, missä on tärinäherkkiä rakenteita, tarvitaan tiukkoja asennustoleransseja tai pohjaolosuhteet sen vaativat.
Teoriassa injektoinnilla on tällä hetkellä mahdollista parantaa porapaalun kallioliitosta,
mutta käytännön kokemukset ovat toistaiseksi olleet huonompia. Suunnittelijat suunnittelevat rakenteet niin, että injektointia vaaditaan, mutta urakoitsijoilla ei ole ratkaisua,
miten se luotettavasti toteutettaisiin. Monesti injektointi suoritetaan suunnittelijoiden vaatimuksesta, mutta sen onnistumisesta ei ole varmuutta, joten joudutaan turvautumaan
vaihtoehtoisiin tapoihin kompensoida injektoinnin puutteellisuus. Kun injektointi saadaan suoritettua suunnitellusti, voidaan sillä parantaa muun muassa:
- vetokuormitusten ankkurointia paalun vaipalla kallioon
- paalun alapään jäykkyyttä
- paalun alapään vesitiiviyttä porapaaluseinissä
- kalliokontaktia heikossa kalliossa sekä lujittaa kalliota

Vetokuormitukset
Paaluihin kohdistuvat vetokuormitukset ovat usein pieniä ja lyhytaikaisia kuormituksia,
jotka esiintyvät vain tietyillä murtorajatilan kuormitusyhdistelmillä. Kun tukipaaluun
kohdistuu vetokuormitusta, se täytyy ankkuroida kallioon. Ankkurointi täytyy toistaiseksi
suorittaa erillisillä kallioankkureilla, eikä paalun vaipan tartuntalujuutta voida käyttää
hyödyksi. Luotettavalla injektoinnilla voitaisiin paalun vaipalla ankkuroida lyhytaikaisia
vetokuormituksia turvallisesti.
Rakenteita ja kuormitukset millä tyypillisesti esiintyy vetokuormituksia, jotka täytyy ankkuroida kallioon:
- korkeat hoikat rakenteet, kuten tuulivoimalat, savupiiput ja mastot joihin
kohdistuu tuulikuormaa
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- törmäyskuormitetut rakenteet
- vesistön läheiset rakenteet, kuten sillat ja laiturirakenteet
joihin kohdistuu jääkuormaa
- rautatiesiltojen välituet, joihin kohdistuu jarrukuormaa
- kellari- ja kaukalorakenteet joihin kohdistuu nostetta
Paalun alapään jäykkyys
Kallioliitoksen injektoinnilla paalun alapään liitoksesta voidaan saada jäykkä tai ainakin
osittain jäykkä. Kun paalun alapää voidaan mitoittaa jäykkänä tai osittain jäykkänä, usein
voidaan paalukokoa pienentää ja raudoitusmäärää vähentää. Porapaalun alapään injektointi tulee tarpeelliseksi eritoten tilanteissa, joissa paalu on lyhyt, paaluun kohdistuu sivuttaiskuormia tai paalua ympäröivä maaperä on heikkoa. Usein nämä tapaukset vaikuttavat yhtä aikaa, kuten esimerkiksi sillan perustuksissa. Porapaaluseiniin kohdistuu suuria
sivuttaiskuormia, joten niissä vaaditaan paalun alapäältä suurta jäykkyyttä siirtymien rajoittamiseksi. Porapaalujen jäykkyys injektoinnin lisäksi riippuu myös kallion ominaisuuksista, kuten sen lujuudesta ja rapautuneisuudesta sekä todellisesta poraussyvyydestä.
(SSAB 2015b)
Eurokoodin mukaan injektoitu kallioliitos on vain osittain jäykkä, mutta suunnittelussa
liitos oletetaan usein jäykäksi. Miettinen teki diplomityössään tutkimusta kallioraon injektoinnin vaikutuksesta porapaaluseinän jäykkyyteen. Tutkimuksessa todettiin, että injektoidut paalut ovat melko jäykkiä, mutta eivät täysin jäykkiä. Injektoimattoman paalun
jäykkyys oli selvästi pienempi, kuin injektoidun paalun, vaikka injektointi ei onnistunut
täysin. Tutkimuksissa huomattiin, että maa-ainekset raossa paransivat jäykkyyttä hieman
verrattuna injektoimattomaan paaluun (Miettinen 2014). SSAB:n tutkimusten mukaan injektoimattoman liitoksen jäykkyys on alle 3 % injektoidun seinän jäykkyydestä. (SSAB
2015b, s.18)
Rakenteita, joiden käytössä alapään jäykällä liitoksella voidaan saavuttaa etuja:
- Siltojen välituet
- Porapaaluseinät
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Paalun alapään vesitiiviys porapaaluseinissä
Porapaaluseinät suunnitellaan usein myös patoseiniksi, jolloin vaaditaan hyvää vesitiiveyttä. Porapaaluseinän vesitiiveyden kannalta kriittisimpiä yksittäisiä kohtia on paalun
ja kallion välin vesitiiveys. Kallioliitoksen injektoinnilla liitos on mahdollista saada vesitiiviiksi, kun injektointiaine saataisiin levittymään tasaisesti koko paalun ympärille.
(Tirkkonen 2016)
Kalliokontaktin parantaminen heikossa kalliossa sekä kallion lujitus
Jos paalun alapään ja kallion väliin jää kantavuuden kannalta haitallista irtoainesta, voidaan paalun liittymistä kallioon parantaa injektoinnilla (Tiehallinto 2001, s.82).
Suomalaisen ehjän kallioperän puristusmurtolujuus on yleensä 200 - 300 MPa (Tiehallinto 2001, s.51). Kallio on rikkonaista tai löyhää kun sen puristuslujuus on alle 120 MPa
ja ehjää puristuslujuuden ollessa enemmän (RIL 98 1976, s.310).

4.2 Injektointimenetelmät
Tirkkonen (2016) ja Ahomies (2015) tekivät diplomitöissään haastattelututkimusta suomalaisille suunnittelijoille ja urakoitsijoille, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa kohteita, joissa on käytetty porapaaluja. Haastattelututkimuksista käy sekä urakoitsijoiden,
että suunnittelijoiden puolelta ilmi, että kallioraon injektointiin ei ole ollut luotettavaa
menetelmää tai injektoinnin onnistuminen on jäänyt epävarmaksi. Tilanne on ongelmallinen, sillä haastattelujen perusteella sekä suunnittelijat, että urakoitsijat kaipasivat menetelmää, jolla injektointi voitaisiin suorittaa luotettavasti (Ahomies 2015, Tirkkonen
2016). Haastavinta onkin se, että ei pystytä toteamaan onko välitilaan mennyt tarpeeksi
betonilietettä ja onko se noussut välitilassa koko kallioporareiän korkeudelle. (Sotkamon
Porakaivo Oy 2015)
Tässä kappaleessa käsitellään yli 300mm porapaaluilla käytettäviä injektointimenetelmiä
ja arvioidaan niiden epävarmuustekijöitä ja käyttökelpoisuutta. Injektointimenetelmiä
tutkitaan kirjallisuustutkimuksena sekä käytännön kokemusten kautta. Menetelmien vertailun yhteenveto on esitetty taulukossa 6. Tällä hetkellä käytettäviä injektointimenetelmiä ovat, paalun sisäpuolelta tehtävä injektointi käyttäen erillisiä mansetteja, paalun ul-
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kopuolelta tehtävä injektointi käyttäen erillisiä putkia, paalun sisäpuolelta tehtävä injektointi käyttäen paalun integroituja injektointikanavia ja paalun ulkopuolelta tehtävä injektointi käyttäen paaluun integroituja injektointikanavia.
Injektointi paalun sisäpuolelta mansetti-injektoinnilla
Paalun vaipan ja kallion välisen tyhjätilan injektointi voidaan suorittaa paalun sisäpuolelta käyttäen apuna paalun sulkevaa mansettia. Mansetit ovat putkia joissa on tiivistysrengas. Tiivistysrenkaan avulla putki saadaan tiivistettyä tiiviiksi, jolloin injektointiaine
pääsee vain tiivistysrenkaiden väliseen tilaan. Tiivistysrengas toimii yleensä mekaanisesti, hydraulisesti tai pneumaattisesti (Nicholson 2015, s.306).
Mansetti-injektointi suoritetaan käyttäen joko yksivaiheista tai porrastettua injektointia
mansettiputkien läpi. Tämän tyyppisessä injektoinnissa injektointi suoritetaan joko paalun alakautta maakenkään tai injektointirenkaaseen tehtyjen reikien avulla tai paaluputken seinämään porattujen reikien kautta (Kuva 14). Mansetteja käytettäessä on huolehdittava, että paalu ei pääse nousemaan injektoinnin paineesta. (SFS-EN 14199; SSAB
2015b, s.21)
Yksivaiheisessa injektoinnissa paalun seinämään voidaan porata reikiä joko yhdelle tai
useammalle tasolle. Porrastetussa injektoinnissa reikiä voi myös olla useammalla tasolla
ja mansettia tuodaan aina valittujen reikien kohdalle. Injektointitasot täytyy suunnitella
siten, että mansetin kiristysholkki on niiden reikien päällä, joiden kautta injektointia välitilaan ei sillä hetkellä tehdä, jotta injektointiaine ei pääse purkautumaan avonaisista
rei’istä takaisin porausputken sisälle. (SFS-EN 14199)
Paalun sisäpuolelta mansetilla injektoitaessa injektointiaineen takaisinvirtaus on ongelma, kun paalu aiotaan valaa myöhemmin täyteen betonilla ja raudoittaa. Myös porareiän välitilan injektoinnin onnistumisesta ei ole täyttä varmuutta, sillä porausputkessa
olevat reiät tukkiutuvat helposti porasoijasta poratessa. Myös maakengän kautta injektoitaessa injektointireiät ovat tukkiutuneet jo porausvaiheessa porasoijasta. Lisäksi injektointiaineen leviämisestä porareiän välitilan koko pituudelle ei ole varmuutta. Injektointiaine saattaa etsiä nopeimman tien ulos välitilasta, jolloin aineen leviäminen on epätasaista (Ahomies 2015, s.125). Mansetti-injektoinnissa ei pystytä käyttämään kovin suurta
painetta, koska mansetin ja putken välinen liitos saattaa alkaa vuotaa, jolloin injektointiaine ei mene kalliorakoon.
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Kuva 14. Mansetti-injektointimenetelmien periaatekuvat. a) injektointi maakengän tai
injektointirenkaan kautta b) yksivaiheinen injektointi reikien kautta ja c) kaksoismansetti-injektointi, joka voidaan suorittaa joko yksivaiheisena tai porrastettuna.

Injektointi paalun ulkopuolelta irtonaisilla injektointiputkilla
Paalun ulkopuolelta injektointia voidaan suorittaa erillisillä injektointiputkilla, jotka joko
porataan tai painetaan putken vierustaa pitkin kalliotilaan paalun porauksen jälkeen
(Kuva 15). Menetelmän käyttö on kuitenkin osoittautunut haastavaksi. Menetelmällä on
erittäin hankala saada injektointiputki välitilaan sekä todentaa onko sinne todella päätynyt
injektointiainetta. (SSAB 2015b, s.21; Sotkamon Porakaivo Oy 2015)

Kuva 15. Injektointi paalun ulkopuolelta käyttäen ulkopuolista injektointiputkea.
a

42
Paaluputken sisäpintaan kiinnitetyt injektointiputket
Injektointiaine johdetaan paalun sisäpintaan kiinnitettyjä putkia pitkin injektointisyvyyteen lähelle porapaaluputken alapäätä, jossa injektointiaine johdetaan välitilaan kulmakappaleen kautta (Kuva 16). Menetelmällä injektointiaine saadaan luotettavasti paaluputken ja kallion väliseen välitilaan, eikä erillisiä injektointimansetteja tarvita. Injektointimenetelmässä pystytään käyttämään suurta painetta, jolloin kalliorako puhdistuu paremmin porasoijasta ja muusta ei halutusta aineesta. Injektointiputket eivät vaurioidu porauksen aikana ja yksisuuntaventtiilit kulmakappaleissa estävät porauksen aikaisen soijan päätymisen injektointikanaviin, jolloin putket eivät tukkeudu. Yksisuuntaventtiilit estävät
myös huuhtelu ja injektointiaineen paluuvirtauksen putkiin. Injektointiaineen paluuvirtauksen vaaraa putken sisäpuolelle ei tällä menetelmällä ole ja tämä on tärkeää varsinkin
paaluilla, jotka raudoitetaan sisäpuolelta. Injektointiputkien täytyy olla sovitettu jaoltaan
niin, että pilottikruunu saadaan nostettua reiästä niin, että putket eivät vaurioidu eikä pilotti jää jumiin (Sotkamon Porakaivo Oy 2015). Paaluputken sisäpuolelle hitsatut injektointikanavat parantavat betonin tartuntaa paaluputkeen.

Kuva 16. Porapaaluputken sisäpintaan kiinnitetyt injektointiputket.
Paalun ulkopintaan kiinnitetyt injektointiputket
Injektointiputkina käytetään putken ulkopintaan kiinnitettyjä injektointiputkia. Putken ulkopinnassa olevia putkia voidaan yleensä kuitenkin käyttää vain porapaaluseinissä, joissa
injektointiputki on kiinnitetty lukkoprofiiliin tai kuten SSAB:n leveässä RFlukkoprofiilissa injektointikanava on integroitu lukkoprofiiliin. Injektointiaine johdetaan
lukkoprofiilista tai putkista, joko suoraan porareiän pohjaan (Kuva 17) tai käyttäen erillistä injektointirengasta (Kuva 18), jonka kautta injektointiaine levittyy tasaisemmin välitilaan. (SSAB 2015b, s.11: 30)
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Tirkkonen teki diplomityössään haastatteluja lukkoprofiilien kautta tapahtuvan injektoinnin onnistumisesta. Sekä suunnittelijoiden, että urakoitsijoiden kokemusten perusteella
injektointi ei erinäisistä syistä onnistunut. Varsinkin injektointiaineen leviäminen paalun
ympärille ei ole onnistunut. Injektointiaineen paremman leviämisen vuoksi lukkoprofiileihin on kehitetty erillinen injektointirengas, mutta sen käytössä on ilmennyt ongelmia
injektointikanavien tukkiutumisen kanssa. Ongelmaa on yritetty ratkaista tulppaamalla
injektointirenkaan reikiä, mutta tällöin uutena ongelmana on ilmennyt tulppien jumiutuminen paikalleen, jolloin lopputulos on sama. (Miettinen 2014: Tirkkonen 2016)

Kuva 17. Injektointi ulkopuolelle kiinnitettyjen putkien kautta ilman maakenkää.

Kuva 18. Injektointi maakengän kautta paalun ulkopuolelle hitsattujen putkien avulla.
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Taulukko 6. Injektointimenetelmien vahvuuksia ja heikkouksia.
Injektointitapa
paalun sisäpuolelta

Vahvuudet


yksinkertainen

Heikkoudet







paalun ulkopuolelta



voidaan toteuttaa myös paalun
betonoinnin jälkeen

paalun sisäpuolelle
kiinnitettyjen putkien
kautta




injektointikanavat eivät tukkeudu 
injektointimassa menee sinne,
minne sen on tarkoitus

injektointimassa ei pääse palaamaan paaluputkeen
voidaan toteuttaa myös paalun
betonoinnin jälkeen

voidaan toteuttaa myös paalun
betonoinnin jälkeen




paalun ulkopuolelle
kiinnitettyjen putkien
kautta






injektointimassan paluuvirtausta
paaluputkeen hankala estää
toimintaepävarmuus suurissa
paaluissa
injektointireiät tukkiutuvat helposti
betonointi suoritettava injektoinnin jälkeen
hankala toteuttaa
toimintaepävarmuus
jatkosten tekeminen hankalaa integroitujen injektointikanavien
takia
yksisuuntaventtiileiden toimivuus(Avautumispaine ja sulkeutuminen injektoinnin jälkeen)
jatkosten tekeminen hankalaa integroitujen injektointikanavien
takia
injektointikanavat tukkiutuvat
helposti
toimintaepävarmuus

4.3 Injektoinnin vaatimukset
Injektoinnilla tarkoitetaan yleensä injektointiaineen pumppaamista paineella kalliorakoihin, jolloin kalliota pyritään lujittamaan (Satola 2001, s.10). Porapaalun injektoinnissa
injektoinnilla tarkoitetaan joko kallion lujittamista rikkonaisessa kalliossa tai porapaalun
vaipan ja kallion välisen tyhjätilan injektointia tartunnan tai jäykkyyden parantamiseksi.
Suuriläpimittaisten porapaalujen vaipan injektointiin ei ole omaa standardia, joten menetelmän käytössä sovelletaan pienpaaluja käsittelevää standardia (SFS-EN 14199), injektointia käsittelevää standardia (SFS-EN 12715) ja sementtistandardia (SFS-EN 197-1).
Injektointityön suunnittelun kannalta on tärkeää, että kohteesta on tehtynä riittävä määrä
pohjatutkimuksia, joiden perusteella voidaan määrittää kallion topografiaa, kallion
ehjyyttä ja pohjaveden pinnan tasoa. Kallion ominaisuuksien ja vallitsevan sään perusteella suunnittelija valitsee oikeat injektointiaineet ja näiden lisäaineet. Injektoinnin onnistumisen kannalta tärkeitä asioita ovat oikean injektointimenetelmän ja kaluston käyttäminen sekä itse työn suoritus. (BY53 2006, s.15)
Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti injektoinnista tulee laatia yksityiskohtainen
tekninen työsuunnitelma. Työsuunnitelma on hanke-, paalutyyppi- tai paalukohtainen,
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riippuen siitä onko hankkeessa useampia paalukokoja, olosuhteet vaihtelevat tai injektoinnin tarkoitus vaihtelee. (Liikennevirasto 2017b, Liite 8)
Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan suunnittelijat määrittelevät työsuunnitelman vaatimukset. Työsuunnitelmassa tulee esittää kuitenkin vähintään seuraavat asiat (Liikennevirasto 2017, Liite 8):
- kallion laadun arviointi kairausten ja muiden geo- ja kallioteknisten tutkimusten
perusteella
- injektointimassa, sen valmistaminen ja laadunvarmistus
- käytettävä poraus- ja porakruunukalusto
- käytettävän kaluston perusteella putken ja kallion väliin jäävän raon suuruus
- paalun varustelu injektointia varten
- injektointimenetelmä, sen kuvaus ja injektointikalusto
- kallion ja paaluputken välisen raon huuhtelu; käytettävä vesipaine ja veden
määrä sekä paineen ja määrän mittaus
- kallion laadun toteaminen porauksen aikana, vertailu kairaustietoihin ja riittävän
poraussyvyyden ehjään kallioon varmistaminen
- injektointipaine
- injektointipaineen ja massamenekin mittaaminen
- paalun betonointi ja raudoituksen asentaminen suhteessa injektointiin; injektointi ei saa estää tai haitata paalun betonointia ja raudoitusta
- porauksen, huuhtelun ja injektoinnin dokumentointi
- mahdolliset koekuormitukset
- työn toteuttamiseen ja laadunvalvontaan liittyvät pöytäkirjat ja niiden sisältö

4.3.1 Pohjatutkimukset
Kenttäkokeiden tulisi antaa riittävät tiedot kallion ominaisuuksista, pohjaveden pinnan
tasosta ja paineesta sekä ympäröivästä maaperästä. Kallion ominaisuudet, erityisesti rakojen koko, tiheys ja suunnat vaihtelevat suuresti jopa samalla paalukentällä eri paalujen
kesken, joten ne ovat aina tapauskohtaisia. Kallion rakoilu ja ehjyys vaikuttavat injektointiainetyypin valintaan. (Warner 2004, s.297)
Pohjaveden pinnan taso ja paine vaikuttavat myös injektointiaineen ja paineen valinta.
Pohjaveden pinnan alla hyvin rakoilleessa kalliossa voi pohjaveden virtaus olla niin
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suurta, että injektointiaine laimentuu tai jopa huuhtoutuu pois. Käytettävään injektointipaineeseen vaikuttavat kallion rakoilutiheys ja rakojen avaumat. Myös pohjaveden paine
vaikuttaa käytettävään injektointipaineeseen. (Tiehallinto 2001, s.81)
Kallion ominaisuuksia, luokitusta ja tutkimusmenetelmiä sekä pohjaveden pinnan ja paineen selvittämistä käydään läpi kappaleessa 3.
4.3.2 Injektointiaineiden materiaalit
Injektointiaineet luokitellaan Sementtipohjaisiin ja kemiallisiin injektointiaineisiin. Kaikkien injektointiaineiden ja sen komponenttien tulee olla työn materiaali- ja laatuvaatimusten mukaisia. (SFS-EN 12715)
Sementtipohjaiset injektointiaineet ovat sementin ja veden sekoituksia, jotka jakautuvat
injektointiaineisiin ja juotoslaasteihin. Injektointiaine kuuluu injektointiaineisiin, kun sen
runkoaineen raekoko on enintään 2 mm, jolloin se pystyy tunkeutumaan ympäröivän kallion rakoihin. Juotoslaasteissa raekoko on enemmän kuin 2 mm, joten ne eivät tunkeudu
ehjään kallioon. Kemiallista injektointia ei paalutuksen yhteydessä käytetä. (Tiehallinto
2001, s.43)
Injektointi täytyy suorittaa nimellislujuudeltaan vähintään C20/25 injektointibetonilla.
(SSAB 2015b, s.18)
Sementti
Sementin käyttö injektoinnissa perustuu sen kykyyn reagoida veden kanssa, jolloin tuloksena on veteen liukenematon kova sementtikivi. Sementtilaasti onkin yleisimmin käytetty
injektointiaine. Sementtiliima muuttuu sementtikiveksi kahdessa vaiheessa, jotka ovat sitoutuminen ja kovettuminen. Sementtien tulee täyttää standardien (SFS-EN 197-1 ja SFSEN 197-2) vaatimukset ja sen valinnassa tulee ottaa huomioon ympäristön mukaan määräytyvä rasitusluokka. Injektointiin käytettävät sementit jaetaan luokkiin niiden raekokojakauman perusteella taulukon 7 mukaisesti. Suurimman raekoon valinta riippuu kalliorakojen avaumasta. Paalun ja kallion välitila on sen verran suuri, että injektoinnissa voidaan käyttää yleissementtiä, kun ei haluta injektointimassan tunkeutuvan kallioon. (BY53
2006, s.10; SFS-EN 12715; Tiehallinto 2003; Satola 2001, s.23)
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Taulukko 7. Sementin raekoot (mukaillen BY53 2006).
Sementit

Raekoko [µm]

yleissementti

< 128

nopeasti kovettuvat sementit

< 64

injektointisementit

< 30

mikrosementit

< 20

ultrahienot sementit

< 16

Runkoaineet
Runkoaineen tulee olla puhdasta eikä se saa sisältää haitallisia ainesosia, kuten orgaanisia
aineita tai jäätä talvella. Pyöreärakenteisen kiviaineksen käyttö on suositeltavaa käytettäessä valuputkea. Runkoainesten on oltava standardin (SFS-EN 12620) mukaisia. (Tiehallinto 2001, s.39)
Lisäaineet
Hyvin koossapysyvän ja helposti pumpattavan injektointilaastin aikaansaamiseksi tarvitaan yleensä lisäaineita. Lisäaineilla voidaan vaikuttaa sementtilaastin stabiliteettiin,
juoksevuuteen, sitoutumisaikaan, kovettumisnopeuteen sekä kutistumiseen. Lisäaineita
käytettäessä täytyy varmistua siitä, että ne eivät sisällä vahingollisia ainesosia niin, että
ne heikentävät betonin säilyvyysominaisuuksia tai edesauttavat korroosiota. Käytettäessä
useampia lisäaineita on niiden yhteisvaikutus selvitettävä. (Tiehallinto 2003; BY53 2006,
s.10; Tiehallinto 2001, s.39, RIL 154-2-1987, s.46)
Erottumisella tarkoitetaan sementtihiukkasten laskeutumista painovoiman vaikutuksesta
alas suspensiossa, kun virtaus hidastuu riittävästi (Satola 2001, s.17). Vedenerottelun vähentämistä voidaan joutua käyttämään, jos vesi-sementtisuhdetta on jouduttu massan
juoksevuuden parantamiseksi kasvattamaan. Vedenerottumista vähentäviä lisäaineita
ovat mm. silikaslurry ja bentoniitti.
Sitoutumisajan lyhentämisellä pyritään nopeuttamaan sitoutumista injektoinnin jälkeen.
Sitoutumisaikaa voidaan lyhentää pienentämällä vesi-sementtisuhdetta tai käyttämällä
kiihdyttimiä. Kiihdyttimiä lisättäessä ongelmana voi olla liian suuri annostus tai liian
pitkä injektointiaika jolloin massa jäykistyy liikaa ja injektointijärjestelmä tukkiutuu.
(BY1 1976, s.6; BY53 2006, s.12)
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Sementtipohjaisten injektointiaineiden tunkeutuvuuteen vaikuttavat sementin maksimiraekoko ja sementtilaastin viskositeetti (Satola 2001, s.14). Tunkeutuvuuden parantamiseksi voidaan käyttää notkistimia. Tutkimusten mukaan tunkeutuvuus on paljon kiinni
notkistimen tyypistä, joten notkistimen valinnassa on huomioitava käytettävyys eri injektointisementtien kanssa. (BY53 2006, s.13)
Vesi
Injektointimassan valmistukseen tarvittava vesi täytyy testata, jos sitä ei saada vesijohtoverkosta. Työmaalla olevista luonnonlähteistä saatu vesi tulisi testata, erityisesti kloridien, sulfaattien ja orgaanisen aineksen varalta. (SFS-EN 14199; Tiehallinto 2001, s.39)
4.3.3 Paalujen varustelu
Paalun varustelu riippuu käytettävästä injektointimenetelmästä. Varustelu tulee esittää
teknisessä työsuunnitelmassa.
Injektointireikien lukumäärä paalussa
Injektoitaessa mansetilla yhdeltä tasolta, tulee paalun alapäässä olla vähintään 4 injektointireikää. Injektointireikien etäisyys kehällä ei kuitenkaan saa olla enemmän, kuin
250mm.
Kaksoismansetti-injektoinnissa, käytettäessä vaiheittaista injektointia tulee yhdellä injektointitasolla olla vähintään 3 injektointireikää. Injektointireikien etäisyys kehällä ei kuitenkaan saa olla enemmän, kuin 500mm.
Injektoitaessa maakengän kautta, tulee injektointiuria- tai kanavia olla vähintään sama
määrä, kun reikiä. (Liikennevirasto 2017b, Liite 8)
Injektointireikien koko paalussa
Injektointireikien tulee olla halkaisijaltaan 8-20mm. Injektointireikien kokoon vaikuttavat käytettävä injektointikalusto ja injektointimassa. (Liikennevirasto 2017b, Liite 8)
Yksisuuntaventtiilit
Käytettäessä yksisuuntaventtiileitä, on ne oltava testattuja ja injektointiin soveltuvia. Yksisuuntaventtiileiden tulee kestää asentamisen ja injektoinnin aikaiset rasitukset, kuten
ilmanpaine, huuhtelun aikainen kiviaines- ja porausjäte sekä poraustärinä. Venttiileiden
tulee toimia luotettavasti huuhtelun ja injektoinnin ajan.
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Yhdellä tasolla tulee olla vähintään 3 yksisuuntaventtiiliä, mutta vähintään 500mm välein. Useammalta tasolta injektoitaessa on kehällä oltava vähintään 3 kpl injektointireikiä.
(Liikennevirasto 2017b, Liite 8)
4.3.4 Avarrin
Porauksessa kallion ja paalun väliin jää rako, jonka leveys riippuu käytetyn avartimen
ylikoosta. Porapaaluseinissä, joissa käytetään lukkoa paalujen välillä, joudutaan paalu poraamaan suurellakin ylikoolla, jotta lukko mahtuu kallioon. Raon vuoksi injektoimaton
kiinnitys kallioon voi olla väljä ja tämä vaikuttaa paalun jäykkyyteen.
Eurokoodissa tai liikenneviraston ohjeistuksissa ei oteta kantaa siihen, miten kallioraon
leveys vaikuttaa momenttijäykkyyteen. Myöskään injektointiaineen suojakerrospaksuuteen ei oteta kantaa momenttijäykässä liitoksessa. Liikenneviraston ohjeistuksessa todetaan vain, että kalliorako täytyy huuhdella ja injektoida luotettavasti täyteen, jolloin liitos
voidaan olettaa momenttijäykäksi poraussyvyyden ollessa riittävä. (Liikennevirasto 2012
s.29)
Vetopaalujen injektointiaineen suojakerroksen paksuudeksi kalliossa 100 vuoden käyttöiälle riittää normaaleissa rasitusolosuhteissa 10mm ja aggressiivisissa olosuhteissa
15mm. Vetopaaluissa tulee käyttää, joko integroitua avarrinta tai mekaanista tartuntaa
paalun vaipalla estämään äkillistä tartunnan pettämistä, varsinkin kun injektointiaineen ja
paalun teräspinnan korrodoitumisen pitkäaikaisvaikutuksista ei ole vielä tarkempaa tutkimustietoa (kohta 5.1). (Liikennevirasto 2017b, Liite 8)
4.3.5 Poraussyvyys
Liikennevirasto ohjeistuksen mukaan porapaalun geotekninen puristuskestävyys varmistetaan poraamalla paalu ehjään kallioon vähintään 3·D. Jos kallionpinta on pohjatutkimusten perusteella todettu olevan hyvin kalteva, yli 30 astetta, niin paalu tulee porata
vähintään 4·D syvyyteen ehjään kallioon. Vetokuormitetun paalun minimiporaussyvyys
ehjään kallioon on 3·D tai vähintään 2 metriä. (Liikennevirasto 2017, s.52 s.56)
Usein varsinkin porapaaluseinissä käytetään vain 0,5 m poraussyvyyttä kustannussyistä,
vaikka pienemmillä upotussyvyyksillä paalu saattaa epätasaisella kalliolla jäädä jopa irti
kalliosta (kohta 2.5.3).
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4.3.6 Injektoinnin tekeminen
Injektointikalusto
Injektointikalustoon kuuluvat vedenannostelija, sekoitin, välihämmennin, pumppu, datarekisteröintilaite ja laite millä injektointiaine saadaan haluttuun paikkaan. Injektointimassa sekoitetaan käyttäen sekoittimia, jotka ovat injektointiin tarkoitettuja ja joiden sekoitusnopeus on vähintään 1500 rpm. Sekoitusnopeuden tulee olla suuri, että sementtirakeet eivät liimaannu toisiinsa kuten hitaissa sekoittimissa ja näin saadaan tunkeutumiskyvyltään parempi massa. Sekoittimesta laasti siirretään välihämmentimeen, jossa se pidetään jatkuvassa noin 60 rpm liikkeessä erottumisen estämiseksi. Välihämmennintä käytetään varastoimaan massaa ja sen koon olisikin hyvä olla vähintään puolet suurempi kuin
sekoittimen. Injektointipumpun on hyvä tuottaa vähintään 10 MPa paine. Yleensä massan
virtausnopeus on maksimissaan kymmeniä litroja minuutissa. (BY53 2006, s.17; RIL
154-2-1987, s.47)
Olosuhteet
Ennen injektointityön suoritusta tulee injektointityö suunnitella ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet ja ennakkotiedot. Injektointimassan lämpötilan tulisi olla ±2ºC tarkkuudella sama kuin kohteen kallion lämpötila. Talvella tulee käyttää pakkasen kestävää injektointiainetta. (BY53 2006, s.20: 29)
Talviolosuhteissa injektoitaessa vaarana ovat lähinnä injektointiaineen jäätyminen. Jäätyminen heikentää injektointiaineen lujuutta huomattavasti ja saattaa pilata koko injektoinnin. Injektointiaineen jäätymisen riski on suurimmillaan injektointikanavissa ennen
kalliota, koska kallio on yleensä 0 ºC asteen yläpuolella. Jos kallion pinnan päällä ei ole
suojaavaa maa-ainesta voi lämpötila kalliossakin laskea pakkaselle 1 - 3 metrin syvyyteen
saakka. (Holopainen 1977, s.70)
Pohjavesi
Pohjaveden pinnan alla hyvin rakoilleessa kalliossa voi pohjaveden virtaus olla niin
suurta, että injektointiaine laimentuu tai jopa huuhtoutuu pois. Käytettäessä alhaista huuhtelupainetta saattaa huuhteluvesi kulkeutua kalliorakoja pitkin pois porareiästä eikä se
huuhtele porasoijaa pois (Siren 2015).
Huuhtelu
Rakoon kulkeutuu porauksen aikana ilman mukana porasoijaa, joka olisi hyvä saada pois
ennen injektointia. Välitilaan jäänyt porasoija, heikentää tartuntaa tai estää sen paikoin
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lähes kokonaan, mikäli paalun pinta jää likaiseksi. Rakoa voidaan puhdistaa huuhtelemalla välitilaa injektointikanavien kautta vedellä käyttäen riittävää painetta. Raossa olevan maa-aineksen laatu vaikuttaa huuhtelun onnistumiseen. Kun huuhtelu suoritetaan
paalun sisäpuolelta käyttäen mansettia, on vaarana veden takaisinvirtaus paaluputkeen,
jolloin vesi tuo porasoijan takaisin välitilaan, joten paaluun on jätettävä vettä pohjaveden
pinnan tasoon asti.
Huuhtelussa käytettävä vesimäärä tulee määrittää, ennen huuhtelua. Suositeltava vesimäärä on vähintään 5 kertaa kallioreiän ja paaluputken välinen tilavuus, mutta vähintään
300 litraa. Veden määrässä tulee ottaa huomioon myös paalun sisäpuolella oleva vesi.
Käytettävä huuhteluveden määrä tulee dokumentoida. Huuhtelupaineen tulee olla vähintään pohjaveden paineen suuruinen. (Liikennevirasto 2017b, Liite 8)
Injektointi on suoritettava välittömästi huuhtelun jälkeen. Jos injektointia ei tehdä välittömästi ensimmäisen huuhtelun jälkeen, on huuhtelu uusittava juuri ennen injektointia.
(Liikennevirasto 2017b, Liite 8)
Injektointipaine ja lopetuskriteeri
Injektoinnin onnistumista voidaan arvioida seuraamalla paineen kehitystä injektoinnin aikana. Paineen tulisi nousta tasaisesti lopetuspaineeseen tai kyllästymispaineeseen saakka.
Jos paine ei lähde nousemaan, on massaa paksunnettava, kunnes saavutetaan seos, jolla
paine nousee tasaisesti. Paine voi myös välillä pudota raon aukenemisen vuoksi. Mikäli
paineet pysyvät alhaisina tai laskevat, karkaa laasti luultavasti porareiästä suoraan maaainekseen, jolloin injektoinnin voidaan sanoa epäonnistuneen. Tällöin voi olla syytä
huuhdella porareikä ja kokeilla injektointia uudelleen. (Satola 2001, s.24; Holopainen
1977, s.68)
Injektointipainetta tulee seurata injektoinnin aikana. Mikäli havaitaan äkillistä paineen
alenemista, on paineellinen injektointi lopetettava, sillä injektointipaine on voinut vaurioittaa kalliota. Injektointipaine on määritettävä niin, että se ei riko ympäröivää kalliota.
Suurin sallittu injektointipaine voidaan laskea kaavalla (4). Kuvassa 19 on esitetty ruotsalaisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja peukalosääntöjä injektointipaineelle eri kalliotyypeissä ja eri syvyyksillä. (BY53 2006, s.54)
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Lopetuskriteeri määritetään kohdekohtaisesti, mutta yleensä lopetuskriteeri on lopettaa
injektointi, kun injektointimassan virtaus on ollut 5 minuutin ajan 1-3 litraa minuutissa
paineella joka on 80 - 100 % suurimmasta sallitusta paineesta. (BY53 2006, s.55)

Kuva 19. Injektointipaine eri syvyyksillä ja kallion laaduilla (mukaillen Warner 2004).
Suurin sallittu injektointipaine kalliossa:
pg ≤ 3·ρb·H - 2·pw
missä

(4)

ρb on kallion tiheys [kN/m3],
H on syvyys [m] ja
pw on pohjaveden paine [MPa].

Injektointikanavien tukkiutuminen
Reikien tukkiutumista tapahtuu niin paalun sisä- kun ulkopuolella sijaitsevissa avonaisissa injektointikanavissa. Tukkiutuneet injektointikanavat huomataan jo huuhteluvaiheessa, jolloin huuhtelu näitä kanavia pitkin ei onnistu. Kanavia olisi syytä olla ylimääräisiä tai ne pitäisi tulpata, sillä huuhtelun epäonnistumisen lisäksi myöskään injektointimassa ei levity välitilaan tasaisesti, joten vaipan tartunta kallioon huononee. Avonaisten
injektointikanavien tukkiutumista voidaan ehkäistä tulppaamalla injektointikanavat,
mutta ongelmana on ollut tulppien jumiutuminen paikoilleen (Miettinen 2014). Injektointikanavien tukkiutumista ei tapahdu menetelmässä, jossa käytetään yksisuuntaventtiiliä
(Sotkamon Porakaivo Oy 2015).
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Injektointimassan paluuvirtauksen estäminen paaluputkeen
Suurpaalut raudoitetaan ja betonoidaan sisäpuolelta, joten injektointimassan paluuvirtaus
paaluputkeen ei ole sallittua. Kun paalun välitilasta palaa injektointimassaa paaluputken
pohjalle, jossa se sekoittuu mahdolliseen porasoijaan ja veteen ovat sen laatu ja lujuusominaisuudet hyvin kyseenalaisia. Välitilasta karanneen injektointimassan tilalle saattaa
ympäröivästä maaperästä kulkeutua haitallisia aineksia, jotka huonontavat injektointimassan tartuntalujuutta. Ongelma voidaan välttää käyttäen paalun ulkopuolisia injektointimenetelmiä. Betonoimalla paalu sisäpuolelta ennen injektointia vältetään myös alakautta tapahtuva mahdollinen paluuvirtaus.
4.3.7 Injektoinnin dokumentointi
Injektointityö dokumentoidaan porapaalujen asennuspöytäkirjaan (Tiehallinto 2001,
s.92).
Dokumentoinnin tulee ohjeistuksen mukaan sisältää (Liikennevirasto 2017b, Liite 8):
-

Kalusto

-

Henkilöstö

-

Injektointiaineiden koostumus ja ominaisuudet

-

Injektointiaineen massamenekki

-

Injektointipaine ja paineenvaihtelu

-

Injektoinnin kesto

-

Laadunvalvontakokeet

-

Kaikki epätavalliset tapaukset ja havainnot

Lisäksi paalun yläpään korkeusasema tulee mitata ennen ja jälkeen injektoinnin, jotta
nähdään, ettei paalulle tapahdu injektoinnista nousua. Myös injektointimassan työmaakokeiden tulokset on hyvä dokumentoida. (Satola 2001, s.24)
4.3.8 Injektoinnin kelpoisuuden osoittaminen
Injektoinnin materiaalien laadunvalvontakokeet
Sementtipohjaisen injektointiaineen laatua tulee valvoa työn kuluessa ja sille tulisi paikan
päällä mitata ainakin tiheys sekoittajassa, viskositeetti, sitoutumisaika kuppikokeella sekä
veden erottuminen. Juotoslaastilla tulisi testata ainakin tiheys ja notkeus (Taulukko 8).
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Lisäksi injektointimassasta on otettava koekappaleet, joista testataan massan puristuslujuus. (SFS-EN 14199)
Taulukko 8. Injektointimassan laadunvalvontakokeet (mukaillen BY53 2006).
Suspensiot (Sementtipohjaiset)

Laastit

Tiheys

Tiheys

Marsh viskositeetti

Notkeus

Sitoutumisaika
Vedenerotus

Sementtipohjaisella injektointimassalla tiheyden mittauksella varmistetaan, että veden ja
sementin annostelulaitteet toimivat oikein. Aineosien annostelulaitteen mittatarkkuus on
oltava vähintään 5 %. Käytettäessä automaattista sekoitusta on suhteutus tarkastettava
säännöllisesti. Lisäksi käytettäessä manuaalista sekoitusta on sekoitusprosessi kirjattava.
Sementti-injektointiaineen vesi-sementtisuhteen (w/c) on oltava alle 0,55. (Tiehallinto
2001, s.80; BY53 2006, s.31; SFS-EN 14199)
Viskositeetin mittaus tehdään heti sekoituksen jälkeen, sekä 20 minuuttia, 40 minuuttia
ja 60 minuuttia sekoituksesta. Marsh viskositeetin mittauksella varmistetaan, että notkistimen annostelu toimii oikein ja se on hyvin sekoittunut. Marsh arvo kuvaa massan myötörajaa ja viskositeettia. (BY53 2006, s.32)
Veden erottuminen mitataan kaatamalla mittalasiin tai vastaavaan litra injektointimassaa
ja asetetaan tämän jälkeen mittalasi rauhalliseen ja tärinättömään paikkaan. Sallitun veden erottumisen tulisi 2 tunnin kuluttua olla alle 3 %. (BY53 2006, s.34; SFS-EN 14199)
Injektointiaineen puristuslujuuden tulee olla ennalta suunniteltu ja sen vähimmäislujuus
on C20/25 28 päivän kuluttua testattuna lieriömäisillä koekappaleilla, joiden korkeuden
suhde läpimittaan on yhtä kuin 2 (h/d). Koekappaleita valmistetaan vähintään 1 koekappale/1000 litraa kohti, mutta kuitenkin vähintään 3 kappaletta (Liikennevirasto 2017b,
Liite 8).
Injektointityön laadunvalvontakokeet
Injektoinnin onnistumisen todentaminen on hyvin haastavaa, sillä kallion ja paalun liitoksen tarkasteluun ulkoapäin ei ole olemassa luotettavia laadunvalvontakokeita. Kalliotila-
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rakentamisessa kalliotilojen injektoinnin onnistumista voidaan todentaa vesimenekkikokeilla tai vuotovesien mittauksella, mutta nämä menetelmät perustuvat kallion vedentiiveyden toteamiseen, joten niitä on hankala soveltaa paalun kallioraon injektoinnin onnistumisen todentamiseen. (RIL 154-2 1987, s.49)
Porattaessa paalua paljaalle kalliolle voidaan huuhtelua ja injektoinnin onnistumista tarkkailla visuaalisesti. Porareiästä purkautuvasta injektointimassasta on helppo todeta, onko
aine levinnyt koko porareiän alueelle. Maakerrosten läpi porattaessa ei välitilaan ole näköyhteyttä, joten se huuhtoutuuko tila vai purkautuuko neste lyhintä reittiä pois välitilasta
ei tällöin saada todennettua.
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5 KALLIOLIITOKSEN TARTUNTALUJUUS
5.1 Vetokuormitetun paalun vaipan tartuntalujuus
Teräksen ja injektointilaastin rajapinnan tartuntalujuus
Teräksen ja injektointilaastin tartuntalujuus koostuu kolmesta eri muuttujasta:
-

Adheesio

-

Kitka

-

Mekaaninen tartunta

Adheesiolla tarkoitetaan sidontavoimaa teräksen ja injektointilaastin rajapinnassa mikroskooppisella tasolla. Teräksen pinnan ja injektointilaastin välille syntyy mikroskooppisesta mekaanisesta tartunnasta ja materiaalien keskinäisestä vetovoimasta sidos, jonka
katsotaan vaikuttavan ennen kuin pinnalla tapahtuu liukumaa. (Littlejohn & Bruce 1977)
Jännityksen kasvaessa niin suureksi, että rajapinnalla tapahtuu liukumaa, alkaa kitkavoima vastustaa tätä liikettä. Kitkavastuksen suuruus koostuu pääosin ympäröivästä paineesta, teräksen pinnan laadusta ja liukuman suuruudesta, mutta myös kiilautuminen ja
dilataatio lisäävät kitkavastusta. Kitkavoiman suuruus kasvaa jännityksen kasvaessa.
(Littlejohn & Bruce 1977)
Mekaaninen tartunta kehittyy kitkavoiman kanssa yhtä aikaa, kun liukuma alkaa. Mekaaninen tartunta on samankaltaista, kun adheesio, mutta suuremmassa mittakaavassa. Mekaanisella tartunnalla tarkoitetaan teräksen pinnalla olevan pintakuvioinnin ja injektointilaastin vahvaa liitosta, jossa tartuntalujuuden lisäksi hyödynnetään leikkauslujuutta.
Mekaaninen tartunta murtuu vasta kun kuin injektointilaastin leikkauslujuuden maksimi
saavutetaan. Mekaaninen tartunta parantaa myös kitkavastusta, jolloin tartunta paranee
entisestään. (Littlejohn & Bruce 1977)
Paaluissa joiden pinnalla ei ole mekaanista tartuntaa koostuu tartuntalujuus vain adheesiosta ja kitkavoimasta (Kuva 20, vasen reuna). Paaluissa joissa on mekaanista kuviointia
pinnalla, koostuu tartuntalujuus adheesiosta, kitkavoimasta ja mekaanisesta tartunnasta
(Kuva 20, oikea reuna). (Xanthakos 1991, s.132)
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Kuva 20. Periaatteet teräksen ja injektointiaineen tartuntalujuus/liukuma-yhteydestä.
a) adheesio ja kitkavoima b) adheesio, kitkavoima ja mekaaninen tartunta. (mukaillen
Xanthakos 1991, s.133)

Kitkan ja mekaanisen lukituksen tartuntalujuus kasvaa sitä mukaa kun liukuma kasvaa.
Tartuntalujuuden ylittyessä materiaalien rajapinnassa tapahtuu liukumaa ja lopulta tartunta murtuu. Tartuntalujuuden pettäessä se ei enää palaa ennalleen.
Paalun teräspinnan ollessa tasainen on tartunnan pettäminen vaarallisempaa, koska tällöin
paalu pääsee liikkumaan vapaasti, eikä se enää toimi suunnitellusti. Ahomiehen tutkimusten perusteella tasaisella pinnalla varustetun paalun tartuntajännitys on hyvin alhainen
verrattuna suunnitteluarvoihin. Tasaisen pinnan pitkäaikaiskestävyydestä ei myöskään
ole tutkimustietoa ja tartunta saattaa korrodoitumisen vuoksi pettää äkillisesti (Ahomies
2015). Tartunnan äkillisen pettämisen ehkäisemiseksi paalun pinnalla kannattaisi käyttää
mekaanista tartuntaa.
Kallion ja injektointilaastin rajapinnan tartuntalujuus
Kallion ja injektointilaastin rajapinnan murtumisessa vaikuttavat samat muuttujat kuin
teräksen ja injektointilaastin tartuntapinnassa. Adheesio kasvaa kallion lujuuden kasvaessa, jolloin myös tartuntalujuus kasvaa. Myös porareiän karheus vaikuttaa tartunnan suuruuteen. (Den Norske Pelekomite 2012, s.183)
Kallion tartuntalujuuden suunnitteluarvon suuruus vaihtelee maittain. Suomalaisen paalutusohjeen mukaan kovakivilajisen kallion maksimitartuntalujuutena voidaan käyttää
maksimissaan 1,5 MPa (taulukko 13), kun norjalaisen paalutusohjeen mukaan normaaliolosuhteissa voidaan käyttää jopa arvoa 2.0 MPa. (RIL 254-2016, s.73; Den Norske Pelekomite 2012, s.183)
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Paalujen kallio-injektointilaasti liitoksen tartuntalujuudesta ei ole tehty käytännön tutkimusta, joten tartuntalujuuden arvioinnissa käytetään laboratoriotutkimuksia ja kallioankkureiden tutkimuksesta saatuja tietoja. Taulukossa 9 on esitetty kallioankkureiden kallioinjektointilaasti rajapinnan tartuntalujuuksia eri laatuisilla kallioilla.
Taulukko 9. Kallion ja injektointiaineen välinen tartuntalujuus (mukaillen Wyllie 1999
s.306).
Kallion tyyppi

Tartuntalujuus [MPa]

Rikkonainen kallio

0,35 - 0,70

Keskiverto kallio

0,70 - 1,05

Ehjä kallio

1,05 - 1,40

5.2 Vetokuormitetun paalun vaipan tartuntalujuus käytännön kokeissa
Teräksen ja injektointimassan välistä tartuntalujuutta on aikaisemmin tutkittu laboratoriossa, mutta nyt lähivuosina tutkimusta on tehty myös käytännössä. Aiheeseen liittyen on
tehty aikaisemmin muutamia diplomitöitä ja tutkimuksia pääsääntöisesti SSAB:n toimesta. Tutkimuksissa on pyritty selvittämään injektointimenetelmien käytettävyyttä eri
käyttökohteissa.
Tasainen paalun pinta
Ahomiehen tutkimuksessa vetokuormitettiin 15 kappaletta kallioon 1 - 2 metrin syvyyteen porattua ja vaipaltaan injektoitua RD270/12,5 paalua. Kaikissa paitsi yhdessä paalussa murtuminen tapahtui teräs-injektointiaine-tartunnassa. Yhdessä paalussa murtuminen tapahtui kalliossa, joten siitä tartuntalujuutta ei saatu kunnolla määritettyä. Tartuntalujuuden ominaisarvot vaihtelivat 130 - 414 kPa välillä ja keskiarvoksi saatiin 262 kPa
(Taulukko 10), joka on ainakin neljä kertaa pienempi kuin paalutusohjeen (Taulukko 14)
antamat teräs-injektointiaine-tartunta-arvot. Tartuntalujuuden laskennassa on oletettu,
että injektointimassa on levinnyt paalun kehälle kauttaaltaan koko poraussyvyyden matkalle. (Ahomies 2015)
Koe tehtiin ns. normaaleissa työmaaolosuhteissa talvella ja paalut porattiin maakerroksen
läpi kallioon. Tutkimuksessa arvioitiin paaluputken ja kallion välisistä injektointiaineen
näytteistä, että suurin tekijä pieniin tartuntalujuuksiin oli epäpuhdas paaluputken pinta.
Arvioitiin myös, että injektointimassa ei ollut levinnyt kauttaaltaan paalun kehälle koko
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poraussyvyydellä. Injektointiaineen puristuskokeissa paljastui, että suurimmassa osassa
injektointinäytteistä puristuslujuus ei ollut edes standardin (SFS-EN 14199) mukaan vaadittava 25 MPa, vaikka Nonset 50FF-laastilla puristuslujuuden tulisi saavuttaa 45 MPa
+20 °C olosuhteissa ja 30 MPa -15 °C olosuhteissa. (Ahomies 2015)
Poraussyvyydet vaihtelivat 1 - 2 metrin välillä ja syvyydellä ei todettu olevan vaikutusta
tartuntalujuuteen. Mansetti-injektoinnissa poraussyvyys ei myöskään vaikuttanut injektoinnin onnistumiseen. Injektoivalla maakengällä poraussyvyydellä oli selvä vaikutus
murtokuormaan. Injektoivalla maakengällä saavutettiin myös suurin murtokuorma. (Ahomies 2015)

Paalun nro

Paalun mitat

Murtumismekanismi

Tartuntalujuuden
ominaisarvo [kPa]

Paalun nro

Paalun mitat

Murtumismekanismi

Tartuntalujuuden
ominaisarvo [kPa]

Taulukko 10. Tartuntalujuudet vetokokeissa (mukaillen Ahomies 2015).

1

RD270/12,5

i-t

360

9

RD270/12,5

i-t

332

2

RD270/12,5

i-t

253

10

RD270/12,5

i-t

247

3

RD270/12,5

i-t

263

11

RD270/12,5

i-t

392

4

RD270/12,5

i-t

172

12

RD270/12,5

i-t

130

5
6
7
8

RD270/12,5
RD270/12,5
RD270/12,5
RD270/12,5

i-t
i-t
i-t
i-t

132
195
303
210

13
RD270/12,5
14
RD270/12,5
15
RD270/12,5
Keskiarvo

i-t
Kallio
i-t

257
(839)
414
262 (300)

Uritettu paalun pinta
Sirenin tutkimuksissa vetokuormitettiin 7 kappaletta RD140/10 ja 6 kappaletta RD220/10
kallioon porattua ja vaipaltaan injektoitua paalua. Paalut porattiin noin 2,5 metrin syvyyteen kallioon. Kokeessa käytetyissä paaluissa tartuntaa oli parannettu mekaanisesti sorvaamalla pintaan eri syvyisiä uria paalun alapäähän 1 metrin matkalle. Yhdessä paalussa
uria oli sorvattu kahteen eri kohtaan ja tässä paalussa jännityksiä mitattiin paalun alapäästä, urien välistä ja paalun yläpäästä. Mittausten tarkoituksena oli tarkastella jännitysten jakaantumista paalussa. (Siren 2015)
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Vetokokeissa oli luotu optimiolosuhteet injektoinnille. Paalut porattiin paljaalla kalliolla,
mistä oli päältä poistettu mahdollinen häiritsevä maaperä. Lisäksi paalut nostettiin ylös
porarei’istä ja tarkastettiin porareiän puhtaus. Injektointi suoritettiin mansetti-injektoinnilla ja injektointiaineena käytettiin Nonset 50-laastia ja sen puristuslujuuden keskiarvoksi mitattiin standardin (SFS-EN 196) mukaisilla mittauksilla 41,3 MPa. (Siren 2015)
Vetokuormitukset oli rajoitettu turvallisuussyistä paalun laskennalliseen myötökapasiteettiin. RD140/10 paaluissa ei saatu syntymään vaurioita ja tartuntalujuuden keskiarvoiksi on laskettu maksimivetokuorman perusteella matalauraisella paalulla 1,47 MPa ja
syväuraisella 1,20 MPa. RD220/10 paaluilla kahteen paaluun ei saatu vaurioita ja neljässä
paalussa vaurio syntyi teräs-injektointiaine tartuntapinnassa. Tartuntalujuuden keskiarvo
matalalla uralla oli 1,85 MPa ja syvällä uralla 1,23 MPa. Tartuntalujuudet on esitetty paaluittain taulukossa 11. Tartuntaurat paransivat tartuntalujuuksia huomattavasti ja vaikka
tartunnan murtoa ei saavutettu ovat tartunnan arvot 460 % suurempia kuin aikaisemmassa
tutkimuksessa. Kaikkien paalujen tartuntalujuuden keskiarvo oli 1,38 MPa. (Siren 2015)
Taulukko 11. Tartuntalujuudet vetokokeissa (mukaillen Siren 2015).
Paalun nro

Paalun mitat

Murtumis-mekanismi/

Tartuntalujuuden

urasyvyys

ominaisarvo [MPa]

7

RDs220/10

i–t

1,79

8

RDs220/10

i–t

1,89

9

RDs220/10

i–t

1,86

10

RD220/10 syvä ura

ei vauriota

1,20

11

RD220/10 syvä ura

ei vauriota

1,19

12

RD220/10 syvä ura

i–t

1,30

RD140/10

ei vauriota

1,47

RD140/10 syvä ura

ei vauriota

1,20

RD220/10

i–t

1,85

RD220/10 syvä ura

ei vauriota / i – t

1,23

Keskiarvo

kaikki

1,38

Koekuormitustulosten perusteella paalun pinnalle tehdyt urat parantavat tartuntalujuutta
merkittävästi. Kokeissa käytetyt olosuhteet eivät vastaa todellista paalutuskohdetta, sillä
paalujen välitilan puhtautta ei normaalissa paalutustilanteessa pystytä työmaalla toteamaan kallion pinnalta tarkkailemalla tai nostamalla paaluja ylös porareiästä.
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Uritetun paalun tartuntalujuuden tutkimusta jatkettiin Korhosen diplomityössä koestamalla 3 kappaletta RDs140/10 ja 6 kappaletta RDs220/12,5 kallioon porattua ja injektoitua porapaalua. Isommista paaluista kolme porattiin normaalilla avartimella ja kolme ylikoon avartimella. Paalut porattiin noin 2,5 metrin syvyyteen kallioon ja kokeessa käytetyissä paaluissa tartuntaa oli parannettu mekaanisesti sorvaamalla pintaan eri syvyisiä uria
paalun alapäähän 1 metrin matkalle. Koestus tehtiin ns. normaaleissa työmaaolosuhteissa
ja paalut porattiin maakerroksen läpi kallioon. (Korhonen 2017)
Tuloksista määritettiin paalun voima-siirtymäkuvaajien avulla liitoksen murtuminen. Tulosten perusteella tartuntalujuuden ominaisarvot vaihtelivat 0,24-0,88 MPa välillä ja niiden keskiarvo oli 0,52MPa (Taulukko 12). Määritetyt tartuntalujuuden arvot ovat huomattavasti pienempiä kuin Sirenin tutkimuksessa. (Korhonen 2017)
Taulukko 12. Tartuntalujuudet vetokokeissa (mukaillen Korhonen 2017).
Paalun nro

Paalun mitat

Murtumis-mekanismi

Tartuntalujuuden
ominaisarvo [MPa]

1

RDs140/10

i-t

0,35

2

RDs140/10

injektoimaton

(0,2)

3

RDs140/10

i-t

0,5

4

RDs220/12,5

i-t

0,26

5

RDs220/12,5

i-t

0,24

6

RDs220/12,5

i-t

0,54

7

RDs220/12,5 ylikoko

i-t

0,84

8

RDs220/12,5 ylikoko

i-t

0,88

9

RDs220/12,5 ylikoko

i-t

0,54

RDs140/10

i-t

0,43

RDs220/12,5

i-t

0,35

RDs220/12,5 ylikoko

i-t

0,75

Keskiarvo

Kaikki

0,52

Hitsatut palkeet paalun pinnalla
Ruotsissa ja Norjassa suosittujen sydänteräspaalujen pyöröteräksiin suositellaan hitsaamaan 3 mm hitsisaumat 200 mm jaolla (Kuva 21). Norjan suunnitteluohjeiden (Peleveiledningen 2012) mukaan C25/30 betonin tartuntalujuus on 1,1 MPa tasaisella pinnalla ja
2 – 3 MPa pinnan ollessa kohokuvioitu. Norjan tiehallintoviraston, Statens vegvesen, julkaiseman kasikirja 16:sta mukaan kuvioidulle pinnalle suositellaan tartuntalujuudeksi 2,0
MPa. (Den Norske Pelekomite 2012, s.182)

62
Hitsattu pinta sopii tartunnan parantamiseen hyvin, sillä mekaanisen tartunnan reunojen
kannattaa olla mahdollisimman pyöreitä, jotta ne eivät edesauta injektointilaastin leikkautumista. (Littlejohn & Bruce 1977)

Kuva 21. Hitsattu pinta (mukaillen Den Norske Pelekomite 2012, s.182).
Avarrinkruunun vaikutus
Ahomiehen tutkimuksissa todettiin, että kannattaa käyttää avarrinkruunutyyppinä rengasteräsettimallia, koska sillä saavutetaan huomattavasti irtorengasmallia suurempi maksimikuorman arvo. Rengasteräsettimallin avarrinkruunu toimii mekaanisena lukitteena.
Avarrinkruunun koolla ja tyypillä ei sen sijaan ollut vaikutusta murtokuorman suuruuteen. (Ahomies 2015)

5.3 Vetokuormitetun paalun mitoitus PO-2016 mukaisesti
Paalutusohjeen (2016) mukaan paalun vetokestävyys määräytyy paalun rakenteellisen vetokestävyyden, geoteknisen vetokestävyyden tai kalliokartion painon perusteella (Kuva
22), sen mukaan mikä niistä saa pienimmän arvon. Jos paalun vaipan vetokestävyys ei
ole riittävä, on nykyisen ohjeistuksen mukaan koko paaluun vaikuttava vetokuormitus
otettava vastaan ankkureilla. (RIL 254-2016, s.79:81; Tiehallinto 2001, s.53)
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Kuva 22. Murtumismekanismit. a) paalun murtuminen b) kallion ja injektointilaastin
murtuminen c) teräksen ja injektointilaastin murtuminen d) kalliokartion paino
5.3.1 Rakenteellisen kestävyyden ominaisarvo
Rakenteelliseen vetokestävyyteen vaikuttavat paalun materiaalin lisäksi mahdolliset jatkokset. Jatkoksia pyritään välttämään, sillä ne ovat työmaalla ylimääräinen työvaihe. Pienemmissä porapaaluissa liitokset ovat usein kierreliitoksia, mutta isommat jatkokset tehdään hitsaamalla. (SSAB 2015a, s.10). Hitsausliitokset täytyy tarkistaa paalutustyöluokan
ja seuraamusluokan määräämällä tavalla. (RIL 254-2016, s.165)
Käytettäessä injektointimenetelmiä missä injektointi suoritetaan joko paalun sisä- tai ulkopuolelle asennettuja putkia pitkin, on jatkosten tekeminen huomattavasti työläämpää,
sillä myös injektointiputket täytyy saada onnistuneesti jatkettua.
5.3.2 Geoteknisen vetokestävyyden ominaisarvo
Geotekninen vetokestävyys määräytyy kallioon poratun ja injektoidun paalun teräs/injektointilaasti tai kallio/injektointilaasti rajapinnan tartuntalujuuden perusteella, sen mukaan
kumpi liitos on heikompi. Mitoituksessa otetaan huomioon paalun omapaino betoneineen
ja raudoituksineen. (RIL 254-2016, s.79)
Kallioon injektoidun porapaalun vaippavastusta paalun maaosuudella ei voida hyödyntää
samaan aikaan injektoidun kallioliitoksen kanssa, sillä maaosuuden vaippavastuksen kehittyminen vaatii huomattavasti suuremman muodonmuutoksen, kun injektoinnin pettämiseen johtava muodonmuutos. Maaosuuden täyden vaippavastuksen kehittyminen vaatii noin 2,5 mm muodonmuutoksen, kun injektoidun kallioliitoksen tutkimuksissa injektoinnin murto on tapahtunut, kun muodonmuutosta on ollut vasta 0,5-1,0mm. (RIL 2542016 s.127, Ahomies 2015)
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Geoteknisestä luokasta riippuen voidaan geotekninen vetokestävyys todeta joko pohjatutkimustulosten tai koekuormitusten perusteella. Pohjatutkimusmenetelmän avulla laskettu vetokestävyys täytyy kuitenkin varmistaa koekuormituksilla ja vertailukelpoisella
kokemuksella. Molemmissa tapauksissa vetokestävyys lasketaan murtorajatilassa. (RIL
254-2016, s.84)
Kallion ja injektointiaineen välinen vaippakestävyys
Kallion ja injektointiaineen tartuntalujuuden laskenta-arvoista ja geoteknisestä kestävyydestä on esitetty ohjeistus paalutusohjeessa (2016). Ohjeen mukaan vaipan vetokestävyys
kallion ja injektointiaineen välissä määräytyy injektointiaineen tartuntalujuuden (Taulukko 13), porareiän halkaisijan ja porareiän syvyyden mukaan. Laskennassa oletetaan,
että injektointiaine on levinnyt tasaisesti koko porareiän pituudelle, jolloin kallion ja injektointiaineen vaipan geoteknisen kestävyyden ominaisarvo saadaan kaavasta (5) (RIL
254-2016, s.72):
Rs;k = π · d · D · τs;k
missä

(5)

d on porareiän halkaisija [mm],
D on porareiän syvyys ehjässä kalliossa [mm] ja
τs;k on injektointiaineen ja kallion välinen ominaistartuntalujuus [MPa].

Taulukko 13. Kallion ja injektointiaineen välinen tartuntalujuus tavanomaisilla kallioilla
(mukaillen RIL 254-2016).
Tartuntalujuuden ominaiInjektointiaineen lujuus- Injektointiaineen vetolujuuden
luokka

ominaisarvo fctk [MPa]

sarvo τs;k [MPa]

C20/25

1,5

0,5 - 1,0

C25/30

1,8

0,55 - 1,1

C30/37

2,0

0,6 - 1,2

C35/45

2,2

0,65 - 1,3

C40/50

2,5

0,7 - 1,4

C45/55

2,7

0,75 - 1,5

Teräspaalun ja injektointiaineen välinen vaippakestävyys
Paalun ja injektointiaineen väliseen ominaistartuntalujuuteen vaikuttaa teräspaalun
pinnan karheus. Tartuntalujuus lasketaan kaavalla (6) ja sen arvot eri karheuksilla on
esitetty taulukossa 14 (RIL 254-2016, s.73).
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τs;k = kb · fctk
missä

(6)

fctk on injektointiaineen vetolujuuden ominaisarvo [MPa] ja
kb on paalun pinnan muodosta johtuva tartuntakerroin
- sileä pinta kb = 0,7
- kierteytetty pinta kb = 2,0

Kun injektointiaine on levinnyt tasaisesti koko porareiän pituudelle, saadaan teräspaalun
ja injektointiaineen tartuntalujuuden avulla paalun vaipan geotekninen kestävyys kaavasta (7) (RIL 254-2016, s.73):
Rs;k = π · dt · D · τs;k
missä

(7)

dt on porausputken ulkohalkaisija [mm],
D on porareiän syvyys ehjässä kalliossa [mm] ja
τs;k on injektointiaineen ja kallion välinen ominaistartuntalujuus [MPa].

Taulukko 14. Teräspaalun ja injektointiaineen välinen tartuntalujuus tavanomaisilla kallioilla paalun pinnan ollessa sileä tai kierteytetty (mukaillen RIL 254-2016).
Tartuntalujuuden omi- Tartuntalujuuden omiInjektointiaineen lu- Injektointiaineen
vetolujuuden omi- naisarvo τs;k [MPa]
naisarvo fctk
- sileä pinta

naisarvo τs;k [MPa]

C20/25

1,5

1,05

3,0

C25/30

1,8

1,26

3,6

C30/37

2,0

1,4

4,0

C35/45

2,2

1,54

4,4

C40/50

2,5

1,75

5,0

C45/55

2,7

1,89

5,4

juusluokka

- kierteytetty pinta

Koekuormitus
Kohteissa joiden geoteknisen luokka on 3 ja joissa paaluihin kohdistuu vetokuormituksia,
määritellään vetokestävyys todellista kuormitusta vastaavilla kuormituskokeilla. Tällöin
vähintään 2 %, mutta kuitenkin useampi kuin yksi paalu koekuormitetaan. (RIL 254-2016
s.83)
Ohjeen esittämä koekuormitusmenetelmä soveltuu paremmin tunnettuihin vetopaaluihin,
kuten maasta vaippavastuksensa ottaviin paaluihin. Injektoitujen porapaalujen tehdyissä
kokeissa havaittujen todella suuren vetokapasiteettivaihtelun perusteella PO-2016 esitetyt
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osavarmuus- ja korrelaatiokertoimet eivät johda Eurokoodin edellyttämään varmuustasoon, joten niitä ei voida suoraan soveltaa injektoidun porapaalun vetokestävyyden laskentaan. (Uotinen 2018)
Paalun vetokestävyyden ominaisarvo lasketaan kaavan (8) mukaisesti käyttäen taulukon
15 korrelaatiokertoimia. Paalun vetokestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavalla (9),
jossa osavarmuuslukua ei korjata mallikertoimella. (RIL 254-2016 s.83)
Paalun vetokestävyyden ominaisarvo koekuormitustulosten perusteella:
Rt;k = min{
missä

(Rt;m )mean (Rt;m )min
ξ1

;

ξ2

}

(8)

(Rt;m)mean on mitatun vetokestävyyden keskiarvo,
(Rt;m)min on mitatun vetokestävyyden minimiarvo ja
ξ1 sekä ξ2 ovat korrelaatiokertoimia taulukon 11 mukaisesti.

Taulukko 15. Koekuormitettujen paalujen korrelaatiokertoimet (mukaillen RIL 2542016).
n=1

1

2

3 / 50%

4

5 / 100%

ξ1

1,75

1,63

1,5

1,38

1,25

ξ2

1,75

1,5

1,31

1,25

1,25

5.3.3 Geoteknisen vetokestävyyden mitoitusarvo
Pienemmän ominaisvetokestävyyden antavaan arvoon lisätään paalun omapaino ja lasketaan mitoitusarvo. Pohjaolosuhteiden vaihtelu voidaan ottaa huomioon joko mallipaalumenetelmällä tai vaihtoehtoisella menetelmällä. Käytettäessä vaihtoehtoista menetelmää
vetokestävyyden selvittämiseksi korjataan osavarmuuslukua mallikertoimella m, jonka
arvona käytetään vähintään 1,50. (RIL 254-2016, s.81: 84)
Paalun vetokestävyyden mitoitusarvo pohjatutkimustulosten perusteella on esitetty kaavassa (9):
Rt;d =
missä

Rt;k
γs;t

Rt;k on vetokestävyyden ominaisarvo ja
γs;t on osavarmuusluku, jossa
- lyhytaikainen kuormitus 1,35
- pitkäaikainen kuormitus 1,5

(9)
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5.3.4 Kalliokartion paino
Suunnitteluohjeissa kalliokartion mitoitusta on yksinkertaistettu ja mitoituksessa otetaan
huomioon vain kalliokartion paino oletetun murtumiskulman perusteella, eikä kallion
murtumispinnan leikkauskestävyyttä huomioida. Kallion halkeiluominaisuuksien tarkka
määrittely on kustannustehokkaasti hankalaa, joten näin toimitaan ja samalla mitoitus pysyy varmalla puolella. (Den Norske Pelekomite 2012, s.183)
Kalliokartion paino määräytyy poraussyvyyden ja kallion ominaisuuksien perusteella.
Kalliokartion laskennallinen murtumiskulma riippuu kallion lujuudesta ja halkeiluominaisuuksista. Kalliokartion murtumiskulmana käytetään suunnittelussa 60 - 90 astetta
riippuen kallion ehjyydestä. Mikäli kallio on rikkonaista, on oletettu murtumiskulma pienempi, jolloin ankkuroinnin tartuntapituutta täytyy lisätä kaavan (10) mukaisesti. Kaavassa täytyy ottaa erikseen huomioon pohjaveden korkeus. Kun kallion rakoiluominaisuuksia ei saada tarpeeksi tarkasti selville käytetään ankkurointipituutena aina vähintään
3 m. (RIL 254-2016, s.86)
Ankkurointipituus epäsäännöllisesti rakoillessa kalliossa:

3

Lmin = √
missä

3 · Rt;d
γ · π ·tan2 𝜑

(10)

Rt;d on vetokuorman mitoitusarvo [kN],
γ on kallion tilavuuspaino [kN/m3] ja
φ on 45º homogeenisessa kalliossa ja 30º rikkonaisessa kalliossa

Kalliokartion tartuntapituuden kaavasta saadaan johdettua kalliokartion mitoituskuorma.
Kaavassa (11) on otettu huomioon pohjaveden pinnan vaikutus (Kuva 23).
Rt.d =
missä

𝜋
3

· tan2𝜑 · [Lmin3· γ - (Lmin - Lw)3· γw]

γ on kallion tilavuuspaino [kN/m3],
γw on veden tilavuuspaino [kN/m3],
Lmin on tartuntapituuden minimiarvo [m],
Lw on pohjaveden pinnan etäisyys kallion pinnasta [m] ja
φ on 45º homogeenisessa kalliossa ja 30º rikkonaisessa kalliossa

(11)
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Kuva 23. Kalliokartion koko ja tartuntapituus yksittäisellä paalulla (mukaillen Wyllie
1999).
5.3.5 Korroosiosuojaus
Paalun rakenteellisessa mitoituksessa tulee ottaa huomioon teräspaalun pinnan korroosiosta aiheutuva paksuuden oheneminen. Maaperään tai veteen poratun teräspaalun pinnan
korroosio riippuu olosuhteista, mitkä ympäröivät paalua. Suojaamattoman teräspaalun
keskimääräisenä ulkopintaan vaikuttavana korroosion suunnitteluarvona on käytettävä
vähintään 1,2 mm. Korroosio täytyy huomioida myös paalun sisäpinnalla, jos paalu ei ole
alapäästään suljettu tai sisältä betonoitu. Taulukossa 16 on esitetty maassa ja vedessä olevien paalujen korroosiovähennykset standardin (SFS-EN 1993-5) mukaisesti. Korroosion
nopeuteen vaikuttavat maa-aineksen tyyppi, pohjaveden pinnan tason vaihtelu, hapen
esiintyminen ja epäpuhtauksien esiintyminen.

Vedessä

Maassa

Taulukko 16. Suojaamattoman paalun pinnan keskimääräinen korroosio maalla ja vedessä (mukaillen SFS-EN 1993-5).
Käyttöikä [v]

5

25

50

75

100

Häiriintymättömät luonnonmaat

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

Pilaantuneet luonnonmaat ja teoll. alueiden maat

0,15

0,75

1,50

2,25

3,00

Aggressiiviset luonnon maat

0,20

1,00

1,75

2,50

3,25

Tiivistämättömät ja ei- aggressiiviset kivennäimaat

0,18

0,70

1,20

1,70

2,20

Tiivistämättömät ja aggressiiviset täytemaat

0,50

2,00

3,25

4,50

5,75

Tavallinen makea vesi

0,15

0,55

0,90

1,15

1,40

Erittäin saastunut makea vesi

0,30

1,30

2,30

3,30

4,30

Merivesi lauhkeassa ilmastossa suuren rasituksen
alueella

0,55

1,90

3,75

5,60

7,50

Merivesi lauhkeassa ilmastossa pysyvästi veden
alla olevalla alueella tai vuorovesialueella

0,25

0,90

1,75

2,60

3,50
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Injektointilaastilla voidaan hidastaa korroosionopeutta, sillä injektoinnilla on teräspaalua
suojaava vaikutus korroosiota vastaan. Paalutusohjeessa on esitetty paalun vaippaosalle
suojakerrosten paksuuksia. Paalun vaipan injektoinnilla voidaan saavuttaa täydellinen
suojaus maaperässä 100 vuoden ajalle käyttämällä taulukon 17 mukaisia suojakerroksen
vähimmäispaksuuksia. Vaihtoehtoisesti injektointiainekerroksen vähimmäispaksuutta
maaperässä voidaan arvioida taulukon 18 perusteella. (RIL 254-2016, s.115)
Liikenneviraston eurokoodien sovellusohjeen mukaan vetopaalujen injektointiaineen
suojakerroksen paksuudeksi kalliossa 100 vuoden käyttöiälle riittää normaaleissa rasitusolosuhteissa 10mm ja aggressiivisissa olosuhteissa 15mm. (Liikennevirasto 2017b, Liite
8)
Käytettäessä injektointiaineita korroosiosuojauksena suhteutuksessa on otettava huomioon injektointiaineen erottuminen ja kutistuminen. Käytettävä laasti ei saa sisältää korroosiolle altistavia tai sitä lisääviä ainesosia (SSAB 2015a, s.45).
Taulukko 17. Ulkopuolisen suojakerroksen vähimmäispaksuudet 100v käyttöiälle (mukaillen RIL 254-2016).
Injektointiaine

Puristusrasitettu [mm]

Vetorasitettu [mm]

Sementtipohjainen injektointiaine

20

30

Juotosbetoni

35

40

Betoni

50

50

Taulukko 18. Vaatimukset injektoidun paalun sementtipohjaiselle injektointiaineelle ja
juotoslaastille 100v käyttöiälle (mukaillen RIL 254-2016).
Rasitustekijä

Kemiallinen
rasitus

Ympäristö-olosuhde

Suurin
w/c

Pienin

Ei kemiallista
aggressiivisuutta

0,55/0,60

25/25

20/35

Heikosti aggressiivinen

0,50/0,55

30/30

20/35

Kohtalaisesti aggressiivinen

0,50/0,45

30/35

25/40

Voimakkaasti
aggressiivinen

0,45/0,40

35/40

30/40

Kostea, harvoin
kuiva

0,50/0,50

30/30

25/30

lieriölujuus
[MPa]

Injektointiaineen
vähimmäispaksuus [mm]

Muut vaatimukset

Sulfaatin
kestävä sementti sideaine tapauskohtaisesti
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Kloridien aiheuttama
korroosio

Kostea ja kuiva
vaihtelevat

0,40/0,40

40/40

35/40

Jäätymis/sulamis-rasitus

Suuri vedellä
kyllästyminen

0,50/0,50

30/30

20/35

Karbonatisoitumisen
aiheuttama
korroosio

Jatkuvasti märkä

0,60/0,60

25/25

20/35

Ajoittainen kuivuminen mahdollista

0,50/0,50

30/30

25/40

Kuivuminen
ja halkeiluriski

Suhteellinen
kosteus jatkuvasti tai ajoittain
alle 95%

0,50/0,50

30/30

30/35

Pakkasen
kestävyys
todettava

Halkeamat
< 0,1mm

5.4 Vetokuormitetun paalun mitoitus Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti
Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti kallioon injektoiduilla paaluilla voidaan ankkuroida maltillisesti vetokuormituksia. Kallioon injektoitujen paalujen laskennallisessa vetokestävyydessä huomioidaan ainoastaan kalliotartunta ja paalun paino. Tarkastelussa
huomioidaan eurokoodin mukaisesti kalliokartion paino, injektointiaineen ja teräsosan
tartunta sekä injektointiaineen ja kallion tartunta. (Liikennevirasto 2017b, s.56)
Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti kallioon injektoidun porapaalun injektointiaineen
ja teräksen tartuntalujuuden ominaisarvona saa käyttää enintään 100 kPa. Vetokuorman
suurin mitoitusarvo murtorajatilassa on kuitenkin rajoitettu taulukon 19 mukaisiin arvoihin, kunhan paaluun ei kohdistu vetokuormituksia käyttörajatilan ominaisyhdistelmällä
KRT1a. Paalut ja niiden ankkuroinnit tulee mitoittaa murtorajatilassa sekä puristukselle,
että vedolle. Kuvassa 24 on esitetty vuokaavio vetopaaluihin kohdistuvista tarkasteluista.
(Liikennevirasto 2017b, s.56)
Taulukko 19. Paaluille sallitut vetokuormitukset, Taulukon arvojen väliarvot voidaan
interpoloida. (Liikennevirasto 2017b, s.57)
Paalun halkaisija [mm]

Vetokuorman suurin MRT-arvo [kN]

320

100

508

150

>813

250
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Pysyvissä siltarakenteissa ei saa käyttää vetopaaluja silloin kuin käyttörajatilan pysyvällä
yhdistelmällä paaluun kohdistuu vetoa. Jos paaluun kohdistuu käyttörajatilan pysyvällä
yhdistelmällä vetoa, tulee paalun vetokuormat ankkuroida kokonaan esijännitetyllä ankkurilla. (Liikennevirasto 2017b, s.58)
Vetopaalujen käyttö muissa kuin siltarakenteissa on sallittua kaikissa rajatiloissa. Paalun
kestävyys on kuitenkin osoitettava staattisella tai dynaamisella koekuormituksella. Koekuormituksia on tehtävä vähintään kahdelle paalulle, mutta vähintään 20% rakenteen paaluista on koeistettava. (Liikennevirasto 2017b, s.58)

Kuva 24 Vetopaalujen tarkastelu siltarakenteissa. (Liikennevirasto 2017b, s.58)
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5.5 Vetokuormitetun paalun ominaisarvon määritys eurokoodin tilastollisten menetelmien avulla
Eurokoodissa on esitetty menetelmä, joilla rakenteen yksittäinen ominaisuus pystytään
määrittelemään tilastollisesti koetulosten keskiarvon ja keskihajonnan avulla. Tilastollisten menetelmien käyttö edellyttää, että testituloksia on riittävästi, jotta yksittäiset poikkeamat eivät vaikuta tuloksiin merkittävästi. Menetelmä on siis sitä luotettavampi, mitä
enemmän koetuloksia on saatavilla. Käytettäessä Eurokoodin mukaisia tilastollisia menetelmiä ominaisarvo johdetaan siten, että rajatilan ylittymisen aiheuttava arvo on pienempi tai suurempi kuin valittu ominaisarvo alle 5 % todennäköisyydellä (kuva 25). Tilastollisen kertoimen suuruus riippuu havaintojen lukumäärästä. Mitä enemmän havaintoja, sitä pienempi tilastollinen kerroin on ja sitä lähempänä määritetty ominaisarvo on
laskettua ominaisuuden keskiarvoa. Keskiarvon ja keskihajonnan avulla laskettava variaatiokerroin kuvaa rakenteen epävarmuutta. (SFS-EN 1990, s.168; SFS-EN 1997-1, s.28)
Ominaisarvo standardin SFS-EN 1990 liitteen D mukaisesti:
Xk = 𝑚𝑥 · (1 − 𝑘𝑛 · 𝑉𝑥 )
missä

mx on ominaisuuden keskiarvo,
sx on ominaisuuden keskihajonta,
kn on tilastollinen kerroin ja
Vx (= sx / mx) on variaatiokerroin

Kuva 25. Koetulosten keskiarvon normaalijakauma.

(12)
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5.6 Epävarmuus
Eurokoodissa rakenteiden luotettavuutta arvioidaan vaurioitumistodennäköisyyden
avulla. Luotettavuuden mitaksi määritellään perinteisesti luotettavuusindeksi, jolla on
suora yhteys vaurioitumistodennäköisyyteen. Luotettavuusindeksille asetetaan tietyt tavoitearvot eri mitoitustilanteille tietyllä tarkastelujaksolla, jotka sen on täytettävä riittävän
varmuustason varmistamiseksi. Mitoitusmenetelmä perustuu siihen, että kuormien vaikutukselle sekä rakenteen kestävyydelle määritellään molemmille epävarmuuksia huomioon ottavia varmuuskertoimia, joilla vaurioitumistodennäköisyys on riittävän alhainen.
(SFS-EN 1990, s.146).
Tähän mennessä tehtyjen kallioon injektoitujen porapaalujen vetokokeiden tartuntalujuuksien arvot ovat vaihdelleet eri kokeiden kesken huomattavasti. Myös samoissa kokeissa keskenään identtisten paalujen määritetyt tartuntalujuudet ovat saattaneet poiketa
toisistaan jopa kaksinkertaisesti. Ahomiehen ja Korhosen vetokokeet vastaavat parhaiten
todellista tilannetta, joten niistä pystytään määrittelemään variaatiokertoimet, jotka kuvaavat tässä tapauksessa kestävyyden epävarmuutta. Tulosten ryhmittelystä riippuen variaatiokertoimen arvot vaihtelevat välillä 24,7%-46,5%, eli kokonaisepävarmuus on
melko suurta luokkaa. Kokonaisepävarmuus koostuu kaikista rakenteen kestävyyteen liittyvistä epävarmuustekijöistä, kuten pohjaolosuhteet, materiaalit, paalujen varustelu, työn
suoritus ja kalusto.
Liitteessä 1 on vertailtu Ahomiehen ja Korhosen vetokokeiden tuloksien pohjalta tartuntalujuuden ominaisarvoja eurokoodin tilastollisen menetelmän ja PO-2016 koekuormitusmenetelmän kesken. Paaluja on vertailua varten ryhmitelty joukkoihin, jotka ovat keskenään vertailukelpoisia. Paalut, joiden tulokset poikkesivat huomattavan paljon vertailupaaluista, on poistettu vertailusta. Eurokoodin tilastollinen menetelmän mukaisesti
määritetty ominaisarvo on Ahomiehen vetokokeissa sekä Korhosen vetokokeiden ylikoon
avartimella varustetuissa paaluissa samassa linjassa PO-2016 menetelmän kanssa. Korhosen vetokokeissa normaalikoon avartimella varustettujen paalujen ominaisarvo taas on
PO-2016 mukaisesti 1,46 kertaa suurempi. Lopulta kun verrataan Korhosen vetokokeiden
kaikkien paalujen tuloksia, on PO-2016 mukainen ominaisarvo jo 1,97 suurempi.
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Huomioitava havainto on, että tilastollisella menetelmällä lasketut ominaisarvot ovat
erikseen tarkasteluina normaalikoon avartimella varustetuissa paaluissa melko lähellä toisiaan sekä tasaisella paalun pinnalla, että uritetulla paalulla (0,108-0,131MPa). Kun tarkastellaan joukkoa, johon kuuluvat kaikki normaalikoon avartimella varustetut paalut, on
tartuntalujuus noin 0,1MPa molemmilla menetelmillä. Ylikoon avartimella varustettujen
paalujen tartuntalujuus taas on huomattavasti suurempi (0,400MPa), mutta epäselväksi
jää, miten paljon paalun uritus itseasiassa vaikuttaa tartuntaan vai onko suurin vaikutus
pelkästään ylikoon avartimella.
Tehtyjen vetokokeiden tulosten suuri hajonta ja epävarmuus tuovat huolen siitä, että PO2016 mukaiset korrelaatiokertoimet eivät välttämättä ole soveltuvia kallioon injektoidun
porapaalun vetokestävyyden arvioinnissa, koska menetelmässä on huomattavan paljo
muuttuvia tekijöitä. Kuten aikaisemmin tässä työssä on käyty läpi, on olemassa monenlaisia injektointimenetelmiä, paalukokoja, avarrinkokoja ja paalun varusteita, joten monen asian vaikutus jää tällä hetkellä arvailujen varaan.
Esimerkiksi siltatyömaa, jossa koevedettäisiin PO-2016 mukaisesti 1-2 paalua, joiden
koetulosten perusteella laskettaisiin 20 paalun paaluryhmälle PO-2016 korrealaatiokertoimilla (kappale 5.3.1) ominaisarvo ja mitoitusarvo. Tällöin kestävyyden mitoitusarvon
varmuus olisi lyhytaikaiselle kuormitukselle 1,35 * 1,5…1,63 = 2,0…2,2. Ottaen huomioon, että nyt tehtyjen koetulosten perusteella kestävyyden epävarmuus on 24,7%-46,5%,
eli paalujen keskihajonta saattaa olla lähes puolet paalun kestävyyden keskiarvosta, joten
ei olisi mitenkään epätodenäköistä, että nyt koeistetut paalut olisivat ne hyvät ja usean
muun paalun kapasiteetti olisi alle puolet näistä. Tällaisessa tilanteessa paalujen varmuus
on selvästi liian pieni. Kun PO-2016 mukaisen menetelmän tuottamaa varmuutta verrataan ankkureiden varmuuden laskentaan, saadaan hyvä kuva vetopaalujen mitoituksen
heikosta varmuudesta. Kaikki esijännitetyt ja pysyvästi vedolla olevat ankkurit ja 20%
ankkureista, joissa on muuttuvaa kuormaa, tulee koevetää noin 1,5 * MRT-kuormalla
(Liikennevirasto 2017b, 69).
Vaikka tehdyissä porapaalujen vetokokeissa on saatu paikoin hyviäkin tuloksia, on tuloksilla ollut suuri hajonta, joten niissä on todella paljon epävarmuutta. Tämänhetkisten tietojen ja mitoitusmenetelmien perusteella on vielä perusteltua rajoittaa vetopaalujen ominaisarvo NCCI7:ssa esitettyyn 100kPa.
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6 KANNATTAVUUS TARKASTELU
Kannattavuustarkastelun tarkoituksena on tehdä kartoitusta siitä, voitaisiinko paaluryhmän paalujen lukumäärää vähentää ja saada kustannussäästöjä, kun paaluille murtorajatilassa esiintyviä vetokuormituksia sallitaan ankkuroida vaipaltaan kallioon.
Kannattavuustarkastelu antaa hieman kuvaa kallioliitoksen injektoinnin eduista, mutta
muutaman kohteen perusteella ei pystytä tekemään kovin varmoja johtopäätöksiä. Myös
kohdekohtaiset kustannukset ovat hyvin vaihtelevia, joten absoluuttisen oikeita tuloksia
ei pystytä saamaan.
Tarkastelussa tarkastellaan kahden eri sillan välituen paaluryhmiä, joissa toisessa paaluryhmässä kaikki paalut ovat puristettuja ja toisessa esiintyy vetopaaluja.

6.1 Paaluryhmä 1
6.1.1 Rakenne ja kuormitukset
Ensimmäiseksi tarkastelukohteeksi valittiin liikenneviraston vuoden 2014 NCCI7-ohjeen
laskuesimerkki 3, paaluille perustettu sillan välituki (Kuva 26), jolloin laskennalle saatiin
myös vaihtoehtoisia tuloksia.
Esimerkissä paaluryhmän paalukuormat oli laskettu NCCI1:n tiesiltojen murtorajatilan
mukaisesti. Kannattavuustarkastelussa päätettiin laskea paaluryhmä samoilla kuormituksilla ja kuormitusyhdistelmillä (Taulukko 20).
Laskennassa käytettiin esimerkissä annettuja alkuehtoja:
- teräsputkipaalut d711/12.5
- paalut betonoidaan sisältä
- Paalun rakenteellinen nurjahduskestävyys 6509 kN
- maaperän suljetun tilan leikkauslujuus >10kN/m2, ei nurjahdusta
- paalujen kaltevuus on 4:1
- paalujen pituus on n.20 metriä
- paalujen yläpää on jäykästi kiinni anturassa
- paalujen alapää niveltuettu
- Paalulle sallittu vetokuormitus 1MN
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Kuva 26. Esimerkki sillan paaluperusteisesta välituesta, paaluryhmä 1 (Liikennevirasto
2013).
Taulukko 20. Käyttörajatila ja murtorajatilan kuormitukset, paaluryhmä 1 (Liikennevirasto 2013).
Yhdistelmä

Fx [MN]

Fy [MN]

Fz [MN]

My [MNm]

Mx [MNm]

1 (KRT 1a)

0.42

0.54

20.06

1.89

15.18

2 (KRT 7a)

0

1.95

15.90

0

29.16

3 (MRT 1)

0.63

0.81

23.90

2.84

22.30

4 (MRT 7)

0

3.0

17.49

0

43.21
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6.1.2 Rakennemalli
Laskenta suoritettiin alustavasti paaluryhmän laskentaohjelma PARY:lla, jonka jälkeen
tuloksia tarkennettiin LUSAS FEM-laskentaohjelmalla. Laskettujen kuormitusten oikeellisuutta arvioitiin myös vertaamalla niitä esimerkin tuloksiin. LUSAS-mallissa paalut on
mallinnettu redusoidulla putkipoikkileikkauksella, joka vastaa betonoitua d710/12.5 teräsputkipaalua. Muut rakenteet on mallinnettu äärettömän jäykällä poikkileikkauksella
(kuva 27). Paalujen alapään kiinnitys on oletettu nivelelliseksi ja yläpään kiinnitys jäykäksi. Kuormitukset vaikuttavat anturan keskellä alapinnassa.

Kuva 27. Rakennemallit paaluperusteisesta välituesta, paaluryhmä 1.

Mitoitusmenettelyssä paalukuormat laskettiin ensin käyttörajatilan pysyvällä kuormitusyhdistelmällä, jolloin varmistettiin, että kaikki paalut ovat puristettuja. Tämän jälkeen
tarkasteltiin tilannetta murtorajatilassa.
Laskennan seuraavassa vaiheessa laskettiin paaluryhmää, jossa kaikki paalut pyrittiin saamaan puristetuksi myös murtorajatilassa. Näin olisi voitu verrata miten paljon paaluja
tarvittaisiin paaluryhmään missä kaikki paalut olisivat täysin puristettuja. Täysin puristettua paaluryhmää ei kuitenkaan ollut mahdollista saada toimimaan, joten optimointivaiheessa keskityttiin paalujen lukumäärän vähentämiseen ja paaluanturan koon pienentämiseen.
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6.1.3 Tulokset
NCCI7:n esimerkin mukaan suurin paalukuorma oli 5.184 MN ja pienin -0,258 MN. Paalun vaippavastus on riittävä -0,258 MN vetokuormitukselle. Tehdyssä laskennassa kaikki
paalut olivat käyttörajatilassa puristettuja. Murtorajatilatarkastelussa kuormitukset vastasivat hyvin alkuperäisen esimerkkitehtävän tuloksia. Kuvassa 28 on esitetty alkuperäinen
paaluryhmä ja taulukossa 21 laskennassa saadut paalukuormat. Taulukossa vetopaalut on
merkitty punaisella ja suurimman puristuskuorman saava paalu vihreällä.

Kuva 28. Alkuperäinen paaluryhmä, paaluryhmä 1.
Taulukko 21. Alkuperäisen paaluryhmän paalukuormat, paaluryhmä 1 [MN].
KY / Paalu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 (KRT 1a)

2.41

1.70

0.98

0.19

1.06

3.08

3.94

3.16

2.44

1.72

2 (KRT 7a)

0.30

0.30

0.30

1.15

1.15

2.13

2.13

2.98

2.98

2.98

3 (MRT 1)

2.96

1.91

0.87

-0.26

0.98

3.95

5.18

4.06

3.01

1.97

4 (MRT 7)

-0.26

-0.26

-0.26

1.36

1.36

2.25

2.25

3.86

3.86

3.86
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Paaluryhmän optimointivaiheessa paaluryhmän kaikkien paalujen tuli olla käyttörajatilassa täysin puristettuja. Murtorajatilassa vetopaalujen suurimmaksi sallituksi vetokuormaksi asetettiin 1MN. Kuvassa 29 on esitetty optimoitu paaluryhmä ja taulukossa 22 laskennassa saadut paalukuormat. Suurimman vetokuorman saava paalu on merkitty tummanpunaisella ja muut vetopaalut punaisella. Suurimman puristuskuorman saava paalu
on merkitty vihreällä.

Kuva 29. Optimoitu paaluryhmä, paaluryhmä 1.
Taulukko 22. Optimoidun paaluryhmän paalukuormat, paaluryhmä 1 [MN].
KY / Paalu

1

2

3

4

5

6

7

8

1 (KRT 1a)

2.81

1.29

0.69

1.48

3.69

4.48

3.87

2.59

2 (KRT 7a)

0.04

0.04

0.14

0.14

3.95

3.95

4.06

4.06

3 (MRT 1)

3.06

1.19

0.32

1.45

4.70

5.84

4.97

3.10

4 (MRT 7)

-0.77

-0.77

-0.47

-0.47

4.98

4.98

5.27

5.27
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Paaluryhmän laskennassa paalujen minimietäisyydeksi määräytyi paalutusohjeen mukaan 1500 mm, joka rajoitti paalujen sijoittelua. Ensin paaluryhmästä poistettiin paaluja
ja iteroitiin paalujen lukumäärää niin, että kaikki paalut pysyivät käyttörajatilassa puristettuina ja murtorajatilassa maksimissaan 1MN verran vetokuormitettuina. Porapaalut tukeutuivat kallioon ja nurjahdusta ei oletettu tapahtuvan maan leikkauslujuuden ollessa yli
10kN/m2, joten puristuskestävyyttä rajoitti rakenteellinen kestävyys (6509 kN). Kun paalujen lukumäärä oli saatu optimoitua siten, että paalujen puristuskapasiteetti oli käy-tetty
mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi, iteroitiin paaluanturan kokoa pienemmäksi.
Laskennassa saatu suurin vetokuormitus paalulle on 0,77MN (MRT 7). Kappaleen 5.3
mukaisesti tehdyn mitoituksen mukaan paalun poraussyvyyden kallioon tulisi olla vähintään 3,25 metriä, jotta paalu pystyisi ankkuroimaan vetokuormituksen vaipallaan. Tällöin
rajoittava tekijä on kalliokartion paino (Kuva 30).
Poraussyvyys on hyvin lähellä paalutusohjeen esittämiä vähimmäisporaussyvyyksiä, joten ylimääräisestä poraamisesta ei aiheudu suurempia lisäkustannuksia. Suunnitteluohjeen mukaan paalujen minimiporaussyvyys tulisi olla vähintään 2,1m (3*D) tai momenttijäykällä liitoksella 2,8m (4*D).

Kuva 30. Vetopaalujen poraussyvyys, paaluryhmä 1.
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Paalujen lukumäärää saatiin vähennettyä kymmenestä paalusta kahdeksaan. Paalujen vähentyessä myös paalujen betonimäärä pienenee. Paaluanturan kokoa saatiin pienennettyä
noin 16m3, jolloin sekä betonin, että raudoituksen määrä vähenee. Lisäksi muottimateriaalin määrä vähenee 16m2. Sillan välituen kustannustiedot on kerätty foresta ja toteutuneista suunnitelmista (Taulukko 23).
Taulukko 23. Materiaalisäästöt pois lukien paalut, paaluryhmä 1.

Betoni
Raudoitus

Alkup.

Optimoitu

Ero

Ero

Kustannusyksikön €

Kustannusero

5m*8m*1m

3.7m*6.5m*1m

-15.95 m3

- 40%

170€/m3

-2711€

3

5m*8m*1m

3.7m*6.5m*1m

-15.95 m3

-40%

120kg/m *
1.1€/kg

-2105€

61m2

44.45 m2

-16.55 m2

-27%

85.5€/m2

-1415€

10*7.95m2

8*7.95m2

-15.9 m3

-20%

170€/m3

-2703€

Muotit
Paalujen
betoni
Yhteensä

-8934€

Taulukossa 24 vertaillaan kolmea eri tapausta ja niiden kustannuksia. Vertailussa nähdään, että lyöntipaalutus on selvästi edullisempaa kuin porapaalutus molemmissa tapauksissa. Mikäli kohteen pohjaolosuhteet mahdollistavat lyöntipaalutuksen on se kustannusten kannalta edullisin vaihtoehto. Jos lyöntipaalujen käyttö ei ole mahdollista ja käytetään
porapaaluja, pystytään injektoiduilla porapaaluilla saavuttamaan jopa neljänneksen kustannussäästö verrattuna paaluryhmään, jossa vetokuormat otetaan maakerroksen vaippavastuksella.
Taulukko 24. Paaluryhmän toteutustapojen vertailu, paaluryhmä 1.
Lyöntipaalu

Porapaalu

Porapaalu

10

10

8

Poraus-/lyöntisyvyys

20,0

23,2

23,2

Paalumetrit

200

232

185,6

Paalun metrihinta

632

853

853

Injektoitavien paalujen lkm

0

0

8

Injektointikustannus/paalu

0

0

600

Muut materiaalisäästöt

0

0

-8934

Kokonaiskustannus

126400

197896

154183

Kustannusero

-27783

43713

0

Kustannusero %

-18 %

28 %

0%

Paalujen lkm
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Laskettaessa sillan välituen paaluryhmää tässä kappaleessa käytetyillä kuormitusyhdistelmiä saatiin paalujen lukumäärää ja anturan kokoa pienennettyä. Tässä vertailussa otettiin huomioon vain 2 kuormitustapausta, joten laskettaessa välitukea kaikilla tapauksilla
saattavat tulokset poiketa nyt saaduista.

6.2 Paaluryhmä 2
6.2.1 Rakenne ja kuormitukset
Toisen paaluryhmän vertailu toteutettiin samalla periaatteella kuin, ensimmäisen paaluryhmän vertailu. Tässä esimerkissä laskettiin suunnitteilla olevan sillan välituen paaluryhmä (Kuva 31), johon laskettiin alustavasti seitsemän määräävintä kuormitusyhdistelmää (Taulukko 25).
Laskennassa käytettiin esimerkissä annettuja alkuehtoja:
- teräsputkipaalut d610/14.2
- paalut betonoidaan sisältä
- paalun rakenteellinen nurjahduskestävyys 5882 kN
- paalujen kaltevuus on 4:1
- paalujen pituus on n.15 metriä
- paalujen yläpää on jäykästi kiinni anturassa
- paalujen alapää niveltuettu
- Paalulle sallittu vetokuormitus 0,5 MN
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Kuva 31. Esimerkki sillan paaluperusteisesta välituesta, paaluryhmä 2.

Taulukko 25. Kuormitusyhdistelmät, paaluryhmä 2.
Yhdistelmä

Fx [MN]

Fy [MN]

Fz [MN]

My [MNm]

Mx [MNm]

1 (MRT 0)

0

0

67,4

0

0

2 (MRT 1)

3,9

1,9

64,2

24,8

22,1

3 (MRT 3)

4,6

0

50,0

30,9

0

4 (MRT 6)

0

0

61

0

18,6

5 (MRT 7)

2,0

3,0

44,9

18,2

18,0

6 (MRT 9)

5,6

0,8

44,0

40,0

17,6

7 (MRT 10)

4,9

0,8

44,0

29,5

17,6
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6.2.2 Rakennemalli
LUSAS-mallissa paalut on mallinnettu redusoidulla putkipoikkileikkauksella, joka vastaa
betonoitua d610/14.2 teräsputkipaalua. Muut rakenteet on mallinnettu äärettömän jäykällä poikkileikkauksella (Kuva 32). Paalujen alapään kiinnitys on oletettu nivelelliseksi
ja yläpään kiinnitys jäykäksi. Kuormitukset vaikuttavat anturan keskellä alapinnassa.

Kuva 32. Rakennemalli paaluryhmästä 2. Vasemmalla paaluilla ei ole vetokuormituksia
ja oikealla vetopaaluja esiintyy.

6.2.3 Tulokset
Paaluryhmän analysointi tapahtui samalla tavalla kuin esimerkki 1:ssä. Alustavan laskelman mukaan paaluja tarvittaisiin sillan suuntaisesti 4+4, sillan poikkisuuntaan 3+3 ja yhteensä 24. LUSAS-analyysin perusteella vetokuormittamaton paaluryhmä oli mahdollista
toteuttaa 22 paalun avulla. Tällöin suurin puristuskuorma oli 4,51 MN. Taulukossa 26 on
esitetty paalukuormat ja kuvassa 33 paalujen sijoittuminen anturaan.
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Taulukko 26. Vetopaaluttoman paaluryhmän paalukuormat, paaluryhmä 2.
Paalu MRT 0
MRT 1
MRT 3
MRT 6
MRT 7
MRT 9

MRT 10

1

3,13

4,28

3,00

2,64

3,22

2,92

3,14

2

3,13

2,97

1,64

2,64

3,36

1,54

1,31

3

3,13

1,47

0,84

2,66

1,18

0,04

0,29

4

3,13

2,10

2,66

2,64

0,32

1,80

1,91

5

3,13

1,44

1,98

2,64

0,39

1,11

0,99

6

3,13

3,98

3,81

2,66

2,52

3,68

3,43

7

3,13

1,55

0,84

2,72

1,26

0,10

0,35

8

3,13

4,06

3,81

2,72

2,60

3,74

3,49

9

3,13

1,64

0,84

2,78

1,34

0,17

0,41

10

3,13

4,14

3,81

2,78

2,68

3,80

3,55

11

3,33

3,51

2,83

3,01

2,18

2,54

2,66

12

3,33

2,81

2,11

3,01

2,26

1,80

1,69

13

3,13

1,80

0,84

2,89

1,49

0,29

0,54

14

3,13

4,31

3,81

2,89

2,84

3,92

3,68

15

3,13

1,89

0,84

2,95

1,57

0,35

0,60

16

3,13

4,51

3,81

2,95

2,91

3,98

3,74

17

3,13

3,85

0,84

3,01

1,65

0,41

0,66

18

3,13

4,39

2,66

3,02

3,78

2,98

3,09

19

3,13

1,97

1,98

3,02

3,85

2,29

2,18

20

3,13

4,48

3,81

3,01

2,99

4,05

3,80

21

3,13

2,98

3,00

3,03

0,81

2,55

2,77

22

3,13

1,67

1,64

3,03

0,95

1,17

0,94
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Kuva 33. Vetopaaluton paaluryhmä, paaluryhmä 2.
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Paaluryhmää optimoitiin muuttamalla paalujen sijainteja ja vinoutta. Paaluryhmän rajoittavana tekijänä oli paalun puristuskapasiteetti (5882kN), jota ei saanut ylittää sekä paalun
vetokapasiteetti (500kN). Paaluryhmästä pystyttiin vähentämään 4 paalua, jolloin kuormitukset pysyivät maltillisina. Taulukossa 27 on esitetty paalukuormat ja kuvassa 34 paalujen sijoittuminen anturaan. Kuvassa 35 on esitetty vetopaalut, molemmissa tapauksissa.
Taulukko 27. vetopaaluja sallivan paaluryhmän paalukuormat, paaluryhmä 2.
Paalu MRT 0
MRT 1
MRT 3
MRT 6
MRT 7
MRT 9

MRT 10

1

3,82

4,86

3,51

3,21

3,65

3,30

3,54

2

3,82

3,56

2,16

3,21

3,84

1,95

1,71

3

3,82

2,66

3,17

3,22

0,73

2,18

2,30

4

3,82

2,01

2,50

3,22

0,83

1,50

1,38

5

3,82

1,50

0,61

3,28

1,35

-0,41

-0,04

6

3,82

5,26

5,06

3,28

3,34

5,03

4,67

7

3,82

1,64

0,61

3,38

1,46

-0,30

0,06

8

3,82

5,40

5,06

3,38

3,46

5,14

4,77

9

4,06

4,20

3,37

3,67

2,65

3,01

3,14

10

4,06

3,51

2,65

3,67

2,75

2,29

2,16

11

3,82

1,85

0,61

3,53

1,63

-0,15

0,22

12

3,82

5,61

5,06

3,53

3,63

5,29

4,92

13

3,82

2,00

0,61

3,63

1,75

-0,05

0,32

14

3,82

5,75

5,06

3,63

3,74

5,39

5,03

15

3,82

5,24

3,17

3,70

4,26

3,48

3,60

16

3,82

4,59

2,50

3,70

4,36

2,81

2,69

17

3,82

3,70

3,51

3,71

1,25

3,04

3,28

18

3,82

2,39

2,16

3,71

1,44

1,68

1,44

88

Kuva 34. Vetopaaluja salliva paaluryhmä, paaluryhmä 2.
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Kuva 35. Vasemmalla vedoton paaluryhmä ja oikealla vetopaaluja salliva paaluryhmä.
Vetopaalut on esitetty tummalla. Paaluryhmä 2.

Myös tämän paaluryhmän vertailussa nähdään, että lyöntipaalutus on selvästi edullisempaa kuin porapaalutus molemmissa tapauksissa (Taulukko 28). Mikäli kohteen pohjaolosuhteet mahdollistavat lyöntipaalutuksen on se kustannusten kannalta edullisin vaihtoehto. Tässäkin tapauksessa huomattavia kustannussäästöjä saadaan kohteessa, joka toteutetaan joka tapauksessa porapaaluilla.
Taulukko 28. Paaluryhmän toteutustapojen vertailu, paaluryhmä 2.
Lyöntipaalu

Porapaalu

Porapaalu

Paalujen lkm

22

22

18

Poraussyvyys

15,0

18,0

18,0

Paalumetrit

330

396

324

Paalun metrihinta

503

717

717

Injektoitavien paalujen lkm

0

0

8

Injektointikustannus/paalu

0

0

600

Kokonaiskustannus

165990

283932

237108

Kustannusero

-71118

46824

0

Kustannusero %

-30 %

20 %

0%
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Vertailuista nähdään, että lyötävien teräsputkipaalujen käyttö on huomattavasti halvempi
vaihtoehto verrattuna porapaaluihin. Injektoinnin tuomat kustannussäästöt korostuvat
kohteissa, joissa joudutaan haastavien pohjaolosuhteiden vuoksi joka tapauksessa käyttämään porapaaluja.

91

7 SUURPORAPAALUJEN VETOKOKEET
Tutkimuksen yhtenä osana oli suunnitella ja toteuttaa suurporapaalujen vetokokeet. Aikataulullisista syistä paalujen vetokokeiden toteutusta ei pystytty tämän työn valmistusaikana suorittamaan, joten tässä kappaleessa esitetään vain paalujen vetokokeiden suoritus vaiheittain ja ohjeita tulosten jatkoanalysointia varten. Tässä kappaleessa käydään läpi
vetokokeissa suoritettavat toimenpiteet yksinkertaistettuna:
-

pohjatutkimukset

-

paalut ja poraus

-

injektointi

-

koeveto, mittaukset ja dokumentointi

-

mittaustulosten analysointi

7.1 Pohjatutkimukset
Vetokoe suunnitellaan tehtäväksi kohteessa, jossa kalliopinta sijaitsee lähellä maanpintaa, jotta vältytään tarpeettomalta kaivutyöltä. Jotta koe vastaisi mahdollisimman hyvin
todellista paalutuskohdetta, paalut olisi kuitenkin hyvä porata ja injektoida maakerrosten
läpi.
Kohteen kallion ominaisuuksien ja kallionpinnan selvittämiseksi tulee kohteessa tehdä
porakonekairaukset. Kairausreikiä voidaan käyttää pohjaveden pinnan tason selvittämiseen sekä vesimenekkikokeen tekemiseen. Kallion ominaisuuksia tulee arvioida myös
porauksen yhteydessä porasoijasta. Kaivettaessa kallionpinta paljaaksi pystytään kallion
ominaisuuksia arvioimaan silmämääräisesti ja geologi pystyy kivinäytteestä toteamaan
kallion kivilajit.

7.2 Paalut ja poraus
Paalut
Kohteessa on alustavasti tarkoitus porata 3kpl RD400 ja 3kpl RD600 paaluja (Kuva 36).
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Kuva 36. Varustelemattomia paaluputkia
Paalujen varustelu
Injektointi suunnitellaan tehtäväksi käyttäen yksisuuntaventtiilejä (Kuva 37). Jokaiseen
paaluun asennetaan ainakin kolme injektointipilliä ja -venttiiliä. Injektointi suoritetaan
kahdelta tasolta.
Poraus suoritetaan käyttäen keskistä porausmenetelmää, jossa porakruunun päässä on ylikoon avarrin. Vetokokeet suorittavalla paalutusurakoitsijalla on referenssejä, jossa injektointi on onnistunut 9-10mm kallioraolla. Tässä vetokokeessa injektointi on kuitenkin
päätetty toteutettavaksi 25mm ylikoon avartimella, sillä ylikoon ollessa suurempi, on tartuntapinta-ala kallioon suurempi ja massa luultavammin saadaan rakoon paremmin.
Sisäpuoliset injektointiputket ja -venttiilit on sijoitettu siten, että porauksessa voidaan
käyttää normaalia porakruunua.

Kuva 37. Yksisuuntaventtiili ja injektointipilli paalun sisäpuolella.
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Mekaaninen tartunta
Kaikkiin paaluihin asennetaan haitat (Kuva 38 ja Kuva 39), jotka toimivat mekaanisena
tartuntana. Haittojen muodosta on päätetty tehdä kiilamaisia, jolloin vetotilanteessa kiila
kehittää betoniin puristusta, joka parantaa betonin leikkauskestävyyttä sekä tartuntaa.

Kuva 38. Mekaanisia haittoja paalun ulkopinnalla.

Kuva 39. Yksisuuntaventtiili haittojen välissä paalun ulkopuolella.
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Poraussyvyys
Halkaisijaltaan 400mm paalujen poraussyvyydeksi on päätetty 2150mm ja halkaisijaltaan
600mm paalujen poraussyvyydeksi 1550mm. Paalujen koestus suoritetaan 6 MN voimalla. Paalujen poraussyvyydet ovat ehjään kallioon porattavia mittoja (Kuva 40).
Poraussyvyydet on määritetty siten, että ne olisivat mahdollisimman lähellä todellisissa
kohteissa olevia paalusyvyyksiä (3*D ja 4*D). 600mm paalun poraussyvyyttä on kuitenkin pienennetty, jotta paalu olisi mahdollista saada kuormitettua murtoon saakka.

Kuva 40. Paalujen poraussyvyydet.
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Paalujen sijainti
Paalutuskentän koosta on tehty kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa, paalut ovat 2000mm päässä toisistaan, jolloin kuormitusta varten valettavat anturat ovat lähellä toisiaan ja samaa anturaa pystyttään käyttämään usean vierekkäisen paalun koestamiseen. Näin lähellä olevien paalujen vaarana on koeistustilanteessa, että paalujen vetokokeessa kallioon syntyy jännityksiä, joten liian lähellä toisiaan olevien paalujen koestamiseen liittyy tätä kautta epävarmuutta.
Toisessa vaihtoehdossa paalut olisivat vähintään 4000mm etäisyydellä toisistaan. Tällöin
kallion jännitykset eivät todennäköisesti vaikuta viereisten paalujen koestustuloksiin. Anturoita joudutaan tässä tapauksessa valamaan 8 kappaletta enemmän.
Kokeissa olisi suositeltavaa käyttää vaihtoehtoa, jossa paalut sijaitsevat kauempana toisistaan, jolloin paalut olisivat vähintään laskennallisen kalliokartion etäisyydellä toisistaan, koska tätä lähempänä vetokuormitetut paalut eivät saa myöskään suunnitteluohjeiden mukaan sijaita.
Kuvissa 41 ja 42 on esitetty paalukenttien vaihtoehdot. Kuvien ylimmillä riveillä on esitetty paalujen sijainnit ja suunniteltujen poraussyvyyksien mukaiset leskennalliset kalliokartion koot. Alimmilla riveillä on esitetty kuormitusanturoiden sijainnit. Laskennallinen kalliokartion koko ehjässä kalliossa (45º) on esitetty punaisella värillä.
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Kuva 41. Paalujen sijainnit, vaihtoehto 1

Kuva 42. Paalujen sijainnit, vaihtoehto 2.
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7.3 Injektointi
Huuhtelu
Huuhtelu suoritetaan yksisuuntaventtiilien kautta samalla pumpulla, kun injektointi. Injektointipumpun tulee kehittää 80 bar painetta, jotta huuhtelu onnistuu. Injektointi suoritetaan heti huuhtelun jälkeen.
Injektointi
Injektointimassan vesi/sementtisuhde ja notkeutta seurataan työmaalla. Massasta otetaan
ainakin vaadittavat 3kpl koekappaleita. Injektoidusta massasta paalun ympäriltä pyritään
ottamaan näytteet injektointilaastin kuivuttua, jolloin voidaan verrata, onko injektoitu
massa saavuttanut saman lujuuden kun ns. puhtaasta massasta otettu näyte.
Tarpeellinen injektointimassan määrä vaihtelee 2-3 kertaa teoreettisen kallioraon tilavuuden tuntumassa tai jos paine nousee 30-40 bar:iin. Injektointityön aikana paalun yläpään
asemaa tulee seurata, jotta voidaan todeta, tapahtuuko paalussa nousua injektoinnin aikana.
Injektointiputkia sijoitetaan paalun vähintään kaksi kappaletta ja injektointi suoritetaan
kahdelta eri tasolta (Kuva 43).

Kuva 43. Yksisuuntaventtiilin testausta (Sotkamon porapaalu 2017)
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7.4 Koekuormitus, dokumentointi ja mittaukset
Koekuormituslaitteisto
Paalujen vetokokeita varten on suunniteltu anturoiden varaan asennettava vetopukki
(Kuva 44 ja 45). Paaluun hitsataan kiinni konsoli, jota tunkataan vetopukkia vasten. Vetopukin osat ovat kiinni toisissaan pulttiliitoksilla, jotta pukkia voidaan tarpeen mukaan
siirrellä työmaalla pienemmissä osissa. Paalukentälle valetaan betonianturat, joiden
päälle vetopukki tukeutuu.

Kuva 44. Vetopukin rakenne.
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Kuva 45. Vetopukin rakenne paalun kanssa.
Mittauslaitteisto
Tunkkien ja konsolin väliin asennetaan voimaa mittaavat anturit. Anturan päälle asennettavilla siirtymäantureilla mitataan paalun siirtymiä paalun kyljestä (Kuva 46). Mittauksilla saadaan voima-siirtymä-kuvaaja, jonka avulla voidaan todentaa murtumismekanismia. Pelkkä kuormitusvoiman mittaus ei yksistään anna kovinkaan hyödyllistä tietoa
murtumismekanismista.
Paaluun suositellaan asennettavaksi myös venymäliuskat paalun sisäpuolelle. Venymäliuskojen avulla saadaan tietoa paalun jännitysten jakautumisesta ankkurointialueella.

Kuva 46. Siirtymän mittaus antureiden telineet merkitty sinisellä.
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Koekuormitus
Paaluja koekuormitetaan 6MN voimalla yhteensä kymmenellä tunkilla.
Paalut valetaan betonilla ennen koekuormitusta. Betonointi voidaan tehdä ennen tai jälkeen injektointia. Paalujen sisäpuolinen betonointi vähentää paalun venymää ja kuroumaa, joka voi heikentää tartuntaa.

7.5 Mittaustulosten analysointi
Vetokokeista Koekuormitustulosten perusteella voidaan arvioida paalujen vetokestävyyttä ja tartuntalujuutta. Voima-siirtymäkuvaajien avulla arvioimaan liitoksen murtuminen ja tapahtuuko mahdollinen murtuminen, kallio-injektointilaasti-, teräs-injektointilaastirajapinnassa vai murtuuko kalliokartio.
Vetokoetuloksia tulee tarkastella eurokoodin tilastollisen menetelmän avulla (kappale
5,5) sekä verrata tuloksia PO-2016 mukaisesti laskettaviin tuloksiin. Näin koetuloksien
avulla pystytään arvioimaan kallioliitoksen epävarmuutta ja mahdollisesti tekemään johtopäätöksiä turvallisen tartuntalujuuden ominais- ja mitoitusarvoista.
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8 YHTEENVETO
Kirjallisuustutkielmassa selvitettiin suurporapaalujen käyttöä Suomessa, pohjoismaissa
ja muualla maailmalla. Selvisi, että porapaalutusta käytetään laajemmin vain pohjoismaissa ja edes Euroopassa menetelmä ei ole yleisesti käytössä. Syy porapaalujen pohjoismaiselle suosiolle löytyy paikallisista pohjaolosuhteista. Pohjoismaiset pohjaolosuhteet
ovat edulliset porapaalutukselle, sillä kova kallio on yleensä lähellä maan pintaa ja se on
kovaa sekä tasaista. Työssä arvioitiin myös kallion ominaisuuksia ja kallion luokitusta
paalutuksen kannalta sekä esiteltiin kallion tutkimusmenetelmiä ja vaadittavia pohjatutkimuksia, joita vaaditaan kallioon injektoidun porapaalun toimivan liitoksen aikaansaamiseksi.
Suurporapaalutuksessa käytettäviä injektointimenetelmistä työssä esiteltiin neljä yleisimmin käytössä olevaa. Injektointimenetelmiä ovat paalun sisäpuolelta tehtävä injektointi
käyttäen erillisiä mansetteja, paalun ulkopuolelta tehtävä injektointi käyttäen erillisiä putkia, paalun sisäpuolelta tehtävä injektointi käyttäen paalun integroituja injektointikanavia
ja paalun ulkopuolelta tehtävä injektointi käyttäen paaluun integroituja injektointikanavia. Jokaisessa menetelmässä oli omat heikkoutensa, mutta yksisuuntaventtiileillä paalun sisäpuolelta tehtävä injektointimenetelmä vaikuttaa olevan varmin. Menetelmässä betonointi voidaan suorittaa jo ennen injektointia, jolloin huuhtelunveden ja injektointimassan paluuvirtausta paaluun ei pääse tapahtumaan. Yksisuuntaventtiilit eivät myöskään
tukkiudu ja niillä injektointimassa saadaan oikeaan paikkaan kalliorakoon paalun ja kallion väliin.
Porapaalujen pinnalle asennetut mekaaniset haitat parantavat paalun pinnan ja injektointiaineen välistä tartuntalujuutta. Haittojen muodoilla ei kuitenkaan tämänhetkisten tutkimustulosten perusteella pystytä arvioimaan sitä onko joku muoto toista parempi. Ylikoon
avartimen käytöllä on tämänhetkisten koetulosten perusteella suurin vaikutus tartunnan
parantamiseen, sillä todennäköisesti huuhtelu onnistuu paremmin ja injektointiaine levittyy porareikään tasaisemmin, kun porareikä on väljempi.
Paalujen vetokestävyyden luotettavuus ei tämänhetkisten koetulosten perusteella ole Eurokoodin edellyttämällä tasolla. Paalutusohjeessa 2016 on esitetty menetelmä vetokuormitusten laskemiseen koekuormitusmenetelmällä, mutta tämä menetelmä soveltuu paremmin tunnettuihin vetopaaluihin, kuten maasta vaippavastuksensa ottaviin paaluihin.
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Injektoitujen porapaalujen tehdyissä kokeissa havaittujen todella suuren vetokapasiteettivaihtelun perusteella PO-2016 esitetyt osavarmuus- ja korrelaatiokertoimet eivät johda
Eurokoodin edellyttämään varmuustasoon, joten niitä ei voida suoraan soveltaa injektoidun porapaalun vetokestävyyden laskentaan. Tämänhetkisten tietojen ja mitoitusmenetelmien perusteella onkin vielä perusteltua rajoittaa vetopaalujen ominaisarvo
NCCI7:ssa esitettyyn 100kPa.
Kannattavuustarkastelussa pyrittiin selvittämään mahdollisia kustannussäästöjä, kun paaluille murtorajatilassa esiintyviä vetokuormituksia sallitaan ankkuroida vaipaltaan kallioon. Lyötävien teräsputkipaalujen käyttö todettiin olevan huomattavasti halvempi vaihtoehto verrattuna porapaaluihin, vaikka porapaalujen määrää saatiin vähennettyä sallimalla vetopaaluja. Injektoinnin tuomat kustannussäästöt korostuvat kohteissa, joissa joudutaan haastavien pohjaolosuhteiden vuoksi joka tapauksessa käyttämään porapaaluja.
Paalutuskustannukset olisivat tällöin 20-30% alhaisemmat. Vertailun menetelmien käyttö
edellyttää suurempien vetokuormien sallimista, mitä nykyiset ohjeet sallivat.
Työssä suunniteltiin suurporapaalujen vetokokeet, jossa porataan yhteensä kuusi porapaalua kallioon ja injektoidaan ne käyttäen yksisuuntaventtiileitä. Vetokokeet on suunniteltu edellisistä kokeista saatujen tulosten ja kokemusten perusteella. Suurporapaaluja ei
ole aikaisemmin koeistettu, joten kokeista saadaan tärkeää tietoa injektointiohjeistukseen
ja injektointimenetelmien tuntemiseen. Kokeesta saatavia tuloksia analysoimalla, pystytään arvioimaan yksisuuntaventtileillä tehtävän injektoinnin onnistumista ja luotettavuutta.
Vetokokeiden tulosten perusteella työn jatkotutkimuksena olisi tulosten analysointi ja
epävarmuuden arviointi tulosten perusteella. Menetelmän mitoituksen luotettavuus tulisi
saada sille tasolle, että injektointia voitaisiin harkita vakavammin vetokuormien ankkurointiin. Lisätutkimusaiheita olisivat myös vaipaltaan kallioon injektoitujen paalujen
käyttökohteiden laajempi kartoitus.
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