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The aim of this thesis was to standardize and refine the Eurocode guidelines for the design of pile caps. The specific 

focus is on the examination and refinement of the strut-and-tie method used for design of pile caps. The primary 

purpose of the thesis was to provide an Excel based sheet that can be used to design pile caps including from two to 

nine piles. Another goal was to compare the results of the calculation to values typically used for pile caps. 

 

The work was carried out in two phases. The first phase included the theoretical part of the work, in which the design 

of the pile caps and the strut-and-tie method was studied by means of a literature review. In the second phase of the 

work, the solutions defined in the first step were moved to the calculator. The calculator was designed on the basis 

that sought to create the most affordable solutions, yet comply with the Eurocode guidelines. 

 

The most important results of the thesis were in the effects of the permissible location deviations of the piles on the 

results obtained. The iterative calculation method used in the work enables more precise consideration of location 

deviations in the calculation results than the more commonly used calculation methods. This makes the strut-and-tie 

structure more realistic and no additional certainty for the durability of the structures is required. Additionally, the 

queries of the node defined in the work are more accurate than in the general calculation styles. 

 

The results of the work are utilized using the calculation sheet mentioned above. The calculation sheet accelerates 

and facilitates the design of pile caps and the consideration of constructional constraints. The calculator also allows 

a quick comparison of the results when given values change. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

Isot latinalaiset kirjaimet 

As  raudoituksen vaadittu pinta-ala 

As,min raudoituksen vähimmäispinta-ala 

Ast ankkuroitavan tangon poikkileikkausala 

Ecm betonin sekanttimoduuli 

Es betoniteräksen kimmokertoimen mitoitusarvo 

Fbtd ankkurointikestävyys 

Ft  mitoitusvetovoima 

Fwd hitsin leikkauslujuuden mitoitusarvo 

NEd  normaalivoiman mitoitusarvo 

P  paalun paalukuorma 

PRd paalun mitoituskestävyys 

 

Pienet latinalaiset kirjaimet 

beff vedetyn betonialueen tehollinen leveys  

bj raudoituksen jakoalue 

c vetoraudoituksen betonipeite 

cp paalujen upotussyvyys 

d paalun halkaisija tai sivumitta 

e paalun sijaintipoikkeama vaakatasossa mitattuna työskentelytasossa 

emax paalun sijaintipoikkeaman suurin sallittu arvo vaakatasossa mitattuna 

työskentelytasossa 

ei yhdensuuntaisten vaippapintojen vähimmäisetäisyys 

er risteävien paalujen vähimmäisetäisyys 

fbd tartuntalujuuden mitoitusarvo 

fcd  betonin lieriölujuuden mitoitusarvo 

fck  betonin lieriölujuuden ominaisarvo 

fcm betonin lieriölujuuden keskiarvo  

fctd betonin vetolujuuden mitoitusarvo 

fctm betonin keskimääräinen vetolujuus 

fyd  betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo 

i paalun suunnitellun ja toteutuneen keskilinjan välisen kulman tangentti 



 

 

imax paalun suunnitellun ja toteutuneen keskilinjan välisen kulman tangentin 

suurin sallittu arvo 

lbd ankkurointipituuden mitoitusarvo 

lb,min ankkurointipituuden vähimmäisarvo 

lb,rqd ankkurointipituuden perusarvo 

n paalun suunnitellun keskilinjan ja vaakasuoran välinen vinous 

np  paalujen lukumäärä paaluryhmässä 

sr,max suurin halkeamaväli 

u vetosauvan korkeus 

wk halkeamaleveys 

 

Kreikkalaiset kirjaimet 

εcm keskimääräinen betonin venymä halkeamien välillä 

εsm keskimääräinen raudoituksessa vaikuttava venymä 

Q paalun suunnitellun keskilinjan ja vaakasuoran välinen kulma  

Ø raudoitusteräksen halkaisija 

θ  puristussauvan suuntakulma 

σRd,max  sauvan maksimijännitys 

σRd,maxs  solmun reunalla vaikuttava, sallittu maksijännitys 

σsd tangon mitoitusjännitys kohdassa, jossa ankkurointipituus mitataan 
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1 JOHDANTO 

Paaluanturoiden mitoitusmenetelmät ovat vuosien varrella kehittyneet isoin askelein. 

Laskentaohjelmien- ja menetelmien kehitys mahdollistavat yhä tarkempia 

rakennemalleja paaluanturoille. Tässä työssä keskitytään pääasiallisesti paaluanturoiden 

mitoittamiseen Eurokoodin mukaisen ristikkomenetelmän avulla. 

Ristikkomenetelmä oli pitkään ylenkatsottu laskentamenetelmä rakenteiden 

mitoittamiselle. Tämä johtui ristikkomenetelmään liittyvien ohjeiden puutteellisuudesta. 

Nykyään kuitenkin esimerkiksi Eurokoodi, kuten muutkin standardit, hyväksyvät ja 

kannustavat ristikkomenetelmän käyttöä. Ristikkomenetelmän käyttö 

mitoitusmenetelmänä on yleistynyt mitoittaessa varsinkin rakenteiden 

epäjatkuvuusalueita sekä rakenteiden yksityiskohtia, kuten konsoleita. Tästä huolimatta 

standardien ohjeistukset ristikkomenetelmän käytön suhteen ovat vieläkin puutteelliset. 

Usein suurten rakenneratkaisujen analysointi jää täysin suunnittelijan oman harkinnan 

varalle. Tämä saattaa johtaa suuriinkin eroavaisuuksiin tuloksissa eri suunnitelmien 

välillä. 

Tämän työn tarkoituksena oli yhtenäistää ja tarkentaa Eurokoodin ohjeistuksia 

ristikkomenetelmän käyttöön. Työssä pyrittiin löytämään ratkaisuja ristikkomenetelmän 

ongelmakohtiin, jotka toimivat riippumatta valitusta paalutyypistä tai paaluanturan 

rakenteesta. Ristikkomenetelmän ongelmakohdat tarkentuivat työn edetessä toimivan 

ristikon luomiseen sekä solmualueiden määrittämiseen. 

Tämän lisäksi työssä pyrittiin kehittämään toimiva ja luotettava menetelmä huomioida 

paalujen sallitut sijaintipoikkeamat ja niiden vaikutus paaluanturan kestävyyksiin. 

Työssä määritettyjen menetelmien vertailu suoritettiin vertailemalla menetelmiä 

Suomessa yleisesti käytettyjen vakiopaaluanturoiden mitoitusmenetelmiin. Tuloksista 

nähtiin vakiopaaluanturoissa esiintyvät ongelmakohdat sekä eroavaisuudet Eurokoodin 

ohjeistuksiin. 
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2 SUUNNITTELUPERUSTEET 

2.1 Paaluanturoiden suunnitteluperusteet 

Tässä työssä paaluanturat mitoitetaan murtorajatilan mukaiselle paalun 

mitoituskestävyydelle sekä käyttörajatilassa halkeaman muodostumiselle sekä 

halkeamaleveydelle. Mitoitus toteutetaan noudattaen standardien SFS-EN 1990 ja SFS-

EN 1992-1 mukaisia ohjeita. Työn mitoitusmenetelmänä paaluanturoille on 

ristikkomenetelmä, joka kattaa kaikki anturan sisäisten sauvojen ja solmujen 

mitoittamisen.  

2.2 Rajatilamitoitus 

Murtorajatilat ja käyttörajatilat tulee käsitellä erikseen. Mikäli toisen rajatilan 

vaatimustenmukaisuuden toteutuessa toisenkin vaatimuksenmukaisuus toteutuu, voidaan 

käyttörajatilan tai murtorajatilan vaatimustenmukaisuuden osoittaminen jättää 

suorittamatta. Rajatilamitoituksen tulee perustua asianomaisia rajatiloja varten 

muodostettujen rakenne- ja kuormitusmallien käyttöön. (SFS-EN 1990, s. 52-58.) 

2.2.1 Mitoitustilanteet 

Mitoitustilanteet tulee valita ottamalla huomioon olosuhteet, joissa rakenteen edellytetään 

täyttävän tehtävänsä. Mitoitustilanteet voidaan luokitella seuraavasti: (SFS-EN 1990, s. 

52.) 

- normaalisti vallitsevat mitoitustilanteet, jotka koskevat normaaleja 

käyttötilanteita, 

- tilapäiset mitoitustilanteet, jotka koskevat rakenteeseen kohdistuvia tilapäisiä 

olosuhteita, kuten korjaamisen aikana, 

- onnettomuustilanteet, kuten tulipalot, räjähdykset tai törmäykset, 

- maanjäristysmitoitustilanteet, jotka koskevat maanjäristyksen tapahtuessa 

rakenteisiin kohdistuvia olosuhteita. 
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2.2.2 Käyttörajatila 

Käyttörajatiloiksi luokitellaan rajatilat, jotka liittyvät rakenteen tai rakenneosien 

toimintaan normaalikäytössä, ihmisten mukavuuteen tai rakennuskohteen ulkonäköön. 

(RIL 201-2008, s. 28.) 

Paaluanturat mitoitetaan käyttörajatilassa halkeaman muodostumiselle sekä 

halkeamaleveydelle. Kuormitusyhdistelmät ovat tällöin samat kuin muillekin 

teräsbetonirakenteille, ominaisyhdistelmät halkeaman muodostumiselle sekä 

pitkäaikaiset yhdistelmät halkeamaleveydelle. (BY 211, s. 182.) 

2.2.3 Murtorajatila 

Murtorajatiloiksi luokitellaan rakenteen tasapainon menetys, vaurioituminen, 

murtuminen tai väsymisen aiheuttama vaurioituminen. Ne liittyvät ihmisten 

turvallisuuteen tai rakenteiden varmuuteen. Joissakin olosuhteissa ne liittyvät myös 

aineen tai tavaran suojaamiseen. (RIL 201-2008, s. 27.) 

Seuraavat murtorajatilat tulee tarkistaa niiden tullessa kysymykseen: (SFS-EN 1990, s. 

52.) 

- EQU: jäykkänä kappaleena rakenteen tai sen minkä tahansa osan staattisen 

tasapainon menetys, 

- STR: rakenteen tai rakenneosien sisäinen vaurioituminen tai liian suuri 

siirtymätila, kun rakennusmateriaalin lujuus on merkittävä, 

- GEO: maan pettäminen tai liian suuri siirtymätila, kun maakerroksen tai kallion 

lujuus on merkittävä. 

2.3 Varmuuden osoittaminen osavarmuuslukumenetelmällä 

Kun käytetään osavarmuuslukumenetelmää, tulee osoittaa ettei mitään rajatilaa ylitetä 

missään kyseeseen tulevassa mitoitustilanteessa. Mitoitustilanteiden mitoitusarvot 

saadaan käyttämällä ominaisarvoja tai muita edustavia arvoja yhdessä 

osavarmuuslukujen kanssa. (SFS-EN 1990, s. 70; RIL 201-2008, s. 34.) 
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Osavarmuuslukumenetelmällä käsiteltävät mitoitusarvot ovat: (RIL 201-2008, s. 34.) 

- kuormien mitoitusarvot, 

- kuormien vaikutusten mitoitusarvot, 

- materiaali- ja tuoteominaisuuksien mitoitusarvot, 

- mittatietojen mitoitusarvot, 

- kestävyyden mitoitusarvot. 

2.4 Luotettavuuden hallinta 

Luotettavuuden tasoluokitusta varten määritetään kohteelle seuraamusluokat. 

Seuraamusluokat ovat riippuvaisia rakenteen vauriosta tai viasta johtuvista 

seuraamuksista. Luotettavuuden tasoluokituksella voidaan erotella normaalisti 

vallitsevien mitoitustilanteiden perusyhdistelmissä vaikuttavat osavarmuusluvut. 

Seuraamusluokat, niiden kuvaukset sekä perusyhdistelmissä vaikuttavat 

osavarmuusluvut on esitetty taulukossa 1. (SFS-EN 1990, s. 136-137.) 

Taulukko 1. Seuraamusluokkien määrittely. (SFS-EN 1990, s. 136.) 

Seuraamusluokka Kuvaus Kuormakerroin 

KFI 

CC3 Suuret seuraamukset hengenmenetysten tai 

hyvin suurten taloudellisten, sosiaalisten tai 

ympäristövahinkojen takia 

1.1 

CC2 Keskisuuret seuraamukset 

hengenmenetysten tai merkittävien 

taloudellisten, sosiaalisten tai 

ympäristövahinkojen takia 

1.0 

CC1 Vähäiset seuraamukset hengenmenetysten 

tai pienten taloudellisten, sosiaalisten tai 

ympäristövahinkojen takia 

0.9 
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2.5 Rasitusluokat 

Rasitusluokat ovat ympäristöolosuhteista aiheutuvia kemiallisia tai fysikaalisia 

olosuhteita, jotka rasittavat rakennetta mekaanisten kuormien lisäksi. Rasitusluokat 

voidaan jakaa kuuteen luokkaan: (SFS-EN 1992-1-1, s. 48.) 

- XO: ei korroosion tai rasituksen riskiä, 

- XC: karbonatisoitumisen vaikutuksista aiheutuva korroosio, 

- XD: muun kuin meriveden kloridien aiheuttama korroosio, 

- XS: meriveden kloridien aiheuttaman korroosio, 

- XF: jäädytys-sulatusrasitus jäänsulatusaineilla tai ilman niitä, 

- XA: kemiallinen rasitus. 

2.6 Geotekniset luokat 

Kohteen geotekninen luokka määräytyy kohteen geoteknisten suunnitteluvaatimusten 

mukaan. Luokkien määrittämiseen voidaan käyttää kolmea luokkaa. Geotekniseen 

luokkaan 1 (GL1) kuuluu pääasiassa pienet ja yksinkertaiset rakenteet. Luokan 1 

menetelmiä voidaan käyttää vain, kun riski kokonaisvakavuuden tai maapohjan 

liikkeiden suhteen mitätön.  Geotekniseen luokkaan 2 (GL2) kuuluvat tavanomaiset 

rakenne- ja perustyypit, joihin ei liity tavanomaisesta poikkeavia riskejä tai epätavallisia 

tai erikoisen vaikeita pohja- tai kuormitussuhteita. Geotekniseen luokkaan (GL3) 

kuuluvat rakenteet, jotka eivät kuulu geoteknisiin luokkiin 1 ja 2. Geotekniseen luokkaan 

3 kuuluvat esimerkiksi: (SFS-EN 1997-1, s. 21.) 

- erittäin suuret tai epätavalliset rakenteet, 

- rakenteet, joihin liittyy normaalista poikkeavia riskejä tai poikkeuksellisen 

vaikeita pohja- tai kuormitusolosuhteita, 

- rakenteet jotka ovat seismisesti aktiivisella alueella. 
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2.7 Paalutustyöluokat 

Kohteen paalutustyöluokka määräytyy kohteen seuraamusluokan ja geoteknisen luokan 

perusteella. Paalutustyöluokka määrää paalun rakenteen huomioiden tavanomaiset 

kuormitus- ja rasitustilat. Taulukossa 2 on esitetty asianomaisessa seuraamus- ja 

geoteknisessä luokassa vaadittavat paalutustyöluokat. (RIL 254-2016, s. 99.) 

Taulukko 2. Paalutustyöluokat. (RIL 254-2016, s. 100.) 

Geotekninen 

luokka 

Seuraamusluokka 

CC1 CC2 CC3 

GL1 

GL2 

GL3 

PTL1…(PTL3) 

PTL1…(PTL3) 

PTL1…(PTL3) 

PTL2…(PTL3) 

PTL2…(PTL3) 

PTL2…(PTL3) 

PTL2…(PTL3) 

PTL3 

PTL3 

 

Paalun rakenteen lisäksi, paalutustyöluokalla on vaikutus muun muassa paalutuksen 

työnjohtajaan sekä työkalustoon. Esimerkiksi paalutustyöluokassa 3 paalutuskoneen 

kuljettajan tulee osoittaa pätevyytensä tarkoitukseen sopivalla näyttötutkinnolla tai 

koulutuksesta saadulla todistuksella. Paalutusluokassa 1 paalutuskoneen käyttäjän 

pätevyydeksi riittää tarvittavat tiedot paalutuskoneesta, sen käytöstä sekä paalutustyön 

laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tarkemmat tiedot paalutustyöluokan vaikutuksesta 

paaluihin sekä paalutukseen ovat luettavissa julkaisusta RIL 254-2016. (RIL 254-2016, 

s. 192-193.) 
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3 PAALUPERUSTUKSET 

Paaluperustuksia käytetään yleisesti silloin kun rakennus on perustettava syvemmällä 

olevalle kantavalle maakerrokselle tai kalliolle. Tällöin perustaminen maan varaan ei 

perustusten kuormitusten aiheuttamien painumisten, siirtymien tai kiertymien suuruuden 

takia ole mahdollista tai kohtuullista. (RIL 121-2004, s. 46.) 

Paaluperustus on suunniteltava siten, että se kestää rakenteesta siirtyvät 

perustuskuormitukset ja maan aiheuttamat kuormitukset. Tämä edellyttää 

paalumateriaalin lujuuden, maa- tai kalliopohjan kantokyvyn, paalujen painumien sekä 

hyväksyttyjen paalutoleranssien selvittämisen. (RIL 121-2004, s. 46.) 

3.1 Paalutus 

Tässä työssä noudatetaan kirjan RIL 254-2016 mukaisia yleisiä periaatteita maata 

syrjäyttävien ja kaivettavien paalujen suunnitteluun. 

Paalut ovat rakenteita, jotka siirtävät voimia maahan tai kallioon Paalut voivat sisältää 

kuormaa siirtäviä elementtejä, jotka suoraan tai epäsuorasti siirtävät kuormia tai 

rajoittavat muodonmuutoksia. (RIL 254-2016, s. 15.) 

3.1.1 Paalutyypit 

Paalut voidaan jakaa eurooppalaisten toteutusstandardien mukaan kahteen pääryhmään: 

maata syrjäyttäviin paaluihin ja kaivettaviin paaluihin. 

Paalut jotka asennetaan maahan kaivamatta tai poistamatta maasta materiaalia, lukuun 

ottamatta maanpinnan nousun tai tärinän rajoittamista, vaikeasti läpäistäviä esteitä tai 

tunkeutumisen helpottamista, ovat maata syrjäyttäviä paaluja. Paalut voidaan asentaa 

lyömällä, täryttämällä, puristamalla, ruuvaamalla tai näiden menetelmien yhdistelmällä. 

(RIL 254-2016, s. 15.) 

Kaivettavat, eli maata syrjäyttämättömät, paalut asennetaan suojaputken avulla tai ilman 

sitä kaivamalla tai poraamalla maahan paalukaivanto. Tämä paalukaivanto täytetään 

raudoitetulla tai raudoittamattomalla betonilla. (RIL 254-2016, s. 16.) 
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3.1.2 Katkaisu ja katkaisutaso 

Paalujen katkaisu voidaan tehdä käsityökaluilla tai koneellisesti. Paalun päätä ei saa 

vaurioittaa katkaisun yhteydessä ja suunniteltu upotussyvyys tulee täyttyä koko paalun 

poikkileikkauksen osalta. (RIL 254-2016, s. 177-178.) 

Teräsbetonipaalujen katkaisussa käytettävät käsityökalut ovat timanttilaikalla varustettu 

kulmahiomakone tai timanttisaha. Katkaisu voidaan tehdä myös paljastamalla pääteräkset 

piikkaamalla ja katkaisemalla ne kulmahiomakoneella. Teräsbetonipaalujen, joiden 

tartuntateräkset jätetään esiin, tartuntateräkset paljastetaan varovasti piikkaamalla ja 

poistamalla hakaraudoitteet. Vaihtoehtoisesti teräsbetonipaalujen katkaisut voidaan 

hoitaa paalujen katkaisuun kehitetyillä paalunkatkaisulaitteilla. Mikäli katkaisun 

yhteydessä teräsbetonipaalun pää vaurioituu, tulee rikkinäinen betoni poistaa varovasti. 

Rikkinäinen betoni korvataan paalun yläpäähän tehtävällä lisävalulla. (RIL 254-2016, s. 

177-178.) 

Teräspaalujen katkaisu voidaan tehdä katkaisulaikalla tai polttoleikkaamalla. Katkaisun 

yhteydessä tulevat mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan laikalla hiomalla. Katkaisun 

jälkeen teräspaalujen päät suositellaan suljettavaksi, jotta paaluputkeen ei joudu sinne 

kuulumattomia aineita. (SSAB 2017, s. 43.) 

Katkaisutaso paaluille määritetään niin, että ne ulottuvat vähintään 50 mm paaluanturaan, 

ellei rakenteen suunnittelu muuta edellytä. Vinopaalut katkaistaan pääsääntöisesti 

kohtisuoraan paalun akselia kohden. Tällöin pitää ottaa huomioon riittävä 

suojabetonipeite paalun pään alueella sekä perustusten raudoitus paalun pään kohdalla. 

Mikäli teräsbetonipaalut halutaan liittää jäykästi anturaan, on katkaisutasossa 

huomioitava tartuntaterästen pituus. Teräspaalujen katkaisutasossa on taas huomioitava 

mahdollisen paaluhatun korkeus. Paalujen katkaisutasot on esitetty kuvassa 1. (RIL 254-

2016, s. 176.) 
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Kuva 1. Paalujen katkaisutaso (RIL 254-2016, s. 177). 

3.1.3 Liitos päällä olevaan rakenteeseen 

Betonirakenteen ja paalun välinen liitos suunnitellaan siten, että se pystyy siirtämään 

kaikki betonirakenteelta paaluihin kohdistuvat voimat. Liitos mitoitetaan yleensä 

nivelenä, mutta tarvittaessa liitoksesta saadaan myös jäykkä. Jäykällä liitoksella voidaan 

tarvittaessa varmistaa voimien siirto paaluihin. Lyhyet paalut pyritään aina kiinnittämään 

ylärakenteeseen jäykästi. (RIL 254-2016, s. 177.) 

Teräsbetonipaaluilla jäykkä liitos saavutetaan paljastamalla pitkittäisteräkset halutulta 

matkalta ja ankkuroimalla ne ylärakenteeseen. Kaivettavilla paaluilla tartuntateräkset ja 

kuormansiirtorakenteet asennetaan valun yhteydessä ja ankkuroidaan ylärakenteeseen. 

(RIL 254-2016, s. 177.)  

Teräsputkipaalu kiinnittyy jäykästi ylärakenteeseen, kun paalun pää on kaksi kertaa 

halkaisijan verran, kuitenkin vähintään 200 mm, upotettu paaluanturaan. Tällöin 

paaluhattua ei ole tarpeen kiinnittää hitsaamalla paaluputkeen. Kun paalun yläpää 

liitetään suoraan yläpuoliseen rakenteeseen, saadaan jäykkä kiinnitys hitsaamalla. (SSAB 

2017, s. 26.) 
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3.1.4 Keskiöetäisyydet 

Paalujen välisissä etäisyyksissä on huomioitava, etteivät vierekkäiset paalut vaikuta 

vähentävästi toistensa kantavuuteen, eivätkä asennettaessa vahingoita toisiansa. 

Keskiöetäisyyksien ohjeelliset vähimmäisarvot on esitetty taulukossa 3. Taulukon 3 

vähimmäisarvojen ei kuitenkaan tulisi alittaa seuraavia vähimmäisarvoja: (RIL 254-2016, 

s. 179.) 

- tuki- ja kitkapaalut    0,8 m, 

- koheesiopaalut    1,0 m, 

- maakerroksiin tukeutuvat paalut  1,5 m. 

Taulukko 3. Paalujen keskiöetäisyyksien vähimmäisarvot. (RIL 254-2016, s. 179.) 

Paalun pituus 

[m] 

Tuki- ja kitkapaalu Koheesiopaalu 

Pyöreä Neliömäinen Pyöreä Neliömäinen 

10 2,7d 3d 4d 4,5d 

10 - 25 Väliarvot interpoloidaan 5d 5,6d 

25 3,5d 4d 6d 6,8d 

 

Suurpaaluilla yhdensuuntaisten vaippapintojen vähimmäisetäisyys lasketaan kaavalla (1). 

(RIL 254-2016, s. 179) 

𝑒𝑖 = 300 + 0,7𝑑,                                   (1) 

missä ei on yhdensuuntaisten vaippapintojen vähimmäisetäisyys [mm], 

 d on paalun halkaisija tai sivumitta [mm]. 

Paaluryhmän hajaantuessa alaspäin mentäessä, voidaan paalujen yläpäät sijoittaa edellä 

esitettyjä arvoja pienemmillä keskinäisillä etäisyyksillä. Tukipaalujen ristetessä 

keskinäiset vähimmäisetäisyydet riippuvat risteilykohdan syvyydestä sekä maakerroksen 

rakenteesta. Paalujen risteämiskohta pyritään pitämään mahdollisimman lähellä 
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maanpintaa, koska tällöin paalujen vähimmäisetäisyydet voivat olla pienemmät. Lähellä 

maanpintaa hienorakeisessa maakerroksessa paalun halkaisijan suuruista vapaata väliä 

voidaan pitää riittävänä olettaen, että paalu voidaan asennettaessa suunnata niin, ettei se 

osu viereisiin paaluihin. Karkearakeisissa maakerroksissa paalujen vapaa väli on valittava 

huomattavastikin suuremmaksi, sillä maan syrjäytyminen ja tiivistyminen, erityisesti 

lyöntipaaluja asennettaessa, vaikuttaa viereisiin paaluihin ja haittaa asennustyötä.  

Yhdensuuntaisten sekä risteävien paalujen vähimmäisetäisyyksiä suunnitellessa on 

otettava huomioon paalujen sallitut poikkeamat. (RIL 254-2016, s. 179 - 180.) 

Suurpaaluilla risteävien paalujen vähimmäisetäisyys riippuu paalujen risteyskohdan 

syvyydestä. Vähimmäisetäisyys määritetään kaavalla (2). (RIL 254-2016, s. 180) 

er = 50lr ≥ ei,                                                                                               (2) 

missä er on risteävien paalujen vähimmäisetäisyys [mm], 

 lr on risteyskohdan syvyys [m].  

3.1.5 Etäisyydet paaluanturan reunaan 

Paalun etäisyys lähimpään paaluanturan reunaan määritetään siten, että paaluantura 

kestää paaluvoimien aiheuttamat jännitykset eikä anturan reunalla ole lohkeamisvaaraa. 

Anturan mittoja suunnitellessa on otettava huomioon paalujen sallitut sijaintipoikkeamat. 

(SSAB 2017, s. 26.) 

Teräsbetonipaaluilla paalun keskipisteen etäisyys paaluanturan reunasta tulisi olla 

vähintään paalun sivumitta. Teräsputkipaaluilla, tai muilla ympyräpoikkileikkauksilla, 

paalun ulkopinnan tai paaluhatun reunan etäisyys paaluanturan reunaan tulisi olla 

vähintään puolet paalun halkaisijasta tai paaluhatun sivumitasta. (RIL 254-2016, s. 180.) 

Paalujen ollessa kaltevia, paaluvoima aiheuttaa anturaan sen tason suuntaisen 

puristusjännityksen. Tällöin voidaan tarvittaessa valita edellä mainittua pienempiäkin 

reunaetäisyyksiä. Reunaetäisyyksien pienetessä on varmistettava anturan terästen riittävä 

ankkurointipituus. (RIL 254-2016, s. 180.) 
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3.1.6 Kaltevuudet 

Vinopaaluilla voidaan lisätä paaluperustuksen vakavuutta halutulla tavalla. Vinopaaluja 

käytettäessä on huomioitava paaluihin kohdistuvat maakerrosten mahdollisista 

muodonmuutoksista johtuvat kuormitukset. Tällaisia kuormituksia ovat muun muassa 

perustusten viereen tulevan maatäytön paino. Paino aiheuttaa maakerrokseen 

muodonmuutoksia ja täten vinopaaluihin taivutusta. Tästä johtuen vinopaaluja ei 

tulisikaan, ilman erityisiä perustamistoimenpiteitä tai työjärjestyksiä, suunnata 

kuormittavan maatäytön alle. Jos maatäytön aiheuttamaa haittaa ei voida poistaa, tulee se 

huomioida taivutusrasituksena paalun rakenteen mitoituksessa. (RIL 254-2016, s. 181.) 

Vinopaalujen rajakaltevuus, eli suurin poikkeama pystysuorasta, määräytyy 

paalutuskaluston ja maakerroksen rakenteesta. Lisäksi kaltevuuksia suunnitellessa on 

otettava huomioon: (RIL 254-2016, s. 181.) 

- paalun paino ja pituus, 

- työskentelytilan laajuus ja paalujen asennusjärjestys, 

- paalutusalustan kantavuus.  

Jos paaluja suunnitellaan poikkeuksellisiin kaltevuuksiin, on suunnitteluvaiheessa 

hyödyllistä selvittää asennuskalustojen ominaisuuksia. (RIL 254-2016, s. 181.) 

3.1.7 Sallitut sijaintipoikkeamat 

Paalut pyritään asentamaan mahdollisimman tarkasti suunnitelmissa esitettyihin 

paikkoihin ja asentoihin. Mahdolliset asennuksen yhteydessä syntyvät poikkeamat 

paikoissa ja asennoissa on huomioitava paaluperustusta suunnitellessa. Mahdollisen 

poikkeaman synnyttyä paalua ei saa vääntää teoreettiseen asentoonsa asennuksen aikana 

tai sen jälkeen. Paalutyypillä on huomattava merkitys oletettuihin sijainti- tai 

kaltevuuspoikkeamiin. Keskeisellä porausmenetelmällä asennetuilla paaluilla 

poikkeamat ovat yleensä vähäisiä, kun taas esimerkiksi kiviseen maahan asennettavilla 

lyöntipaaluilla on varauduttava suurempiin poikkeamiin. (RIL 254-2016, s. 181 - 182.) 

Paalutuksen jälkeen suoritetuilla paalujen asemien mittauksilla määritetään paalujen 

todellisten poikkeamien arvot, sekä tarkastetaan pysyvätkö kyseiset arvot suunnitelmien 

sallimissa rajoissa. Jos suunnitelmien sallitut arvot ylitetään, tulee kyseisen osan 

mahdollinen ylikuormitus tutkia ja ryhtyä tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin. Sijainnin 
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mittauksen tarkkuus ennen ja jälkeen paalun asennuksen on 0,01 m, ellei suunnitelmat 

toisin edellytä. (RIL 254-2016, s. 182 - 183.) 

Alla olevissa listoissa on esitetty paalutyypeittäin geometristen rakennustoleranssien 

mukaiset sallitut sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat. Rakentamistoleransseissa paalun 

keskipisteenä pidetään pituusraudoituksen keskikohtaa. Raudoittamattomassa paalussa 

taas suurimman ympyrän keskipistettä, joka voidaan piirtää paalun yläosan 

poikkileikkaukseen. (RIL 254-2016, s. 182 - 183.) 

Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut ja kaivinpaalut (RIL 254-2016, s. 183): 

- pysty- tai vinopaalujen sijaintipoikkeama vaakatasossa työskentelytasossa 

mitattuna, 

o e ≤ emax = 0,10 m paaluille, joiden d ≤ 1,0 m, 

o e ≤ emax = 0,1d [m] paaluille, joiden 1,0 m ≤ d ≤ 1,5 m, 

o e ≤ emax = 0,15 m paaluille, joiden d ≥ 1,5 m, 

- pysty- tai vinopaalujen kaltevuuden poikkeama, 

o i ≤ imax = 0,02 m/m paaluille, joiden n ≥ 15 (Q ≥ 86o), 

o i ≤ imax = 0,04 m/m paaluille, joiden 4 ≤ n ≤ 15 (76o ≤ Q ≤ 86o), 

- laajennusten keskipisteiden poikkeama vaakasuunnassa, verrattuna paalun 

akseliin, 

o e ≤ emax = 0,1d [m]. 

Lyötävät teräsbetonipaalut ja pienpaalut (RIL 254-2016, s. 183 - 184): 

- yksittäisen pysty- tai vinopaalun, paalulaatan tai paaluhatturakenteen 

sijaintipoikkeama katkaisutasosta mitattuna, 

o e ≤ emax = 0,10 m, 

- paaluryhmien sijaintipoikkeamat katkaisutasosta mitattuna, 

o 2 – 8 paalun paaluryhmän yksittäinen paalu, e ≤ emax = 0,15 m, 

o tätä suurempien paaluryhmien yksittäiset paalut, e ≤ emax = 0,2 m, 

o kaikilla paaluryhmillä koko ryhmän painopiste, e ≤ emax = 0,05 m, 

- paalurivien sijaintipoikkeamat, paaluriviksi käsitetään pitkänomaisen anturan 

alla olevat paalut, kun paaluja on vain yksi poikkileikkauksessa, 

o paalurivin yksittäinen paalu, e ≤ emax = 0,15 m, 
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o paalurivin yksittäinen paalu koko paalurivin painopisteeseen nähden 

kohtisuorassa suunnassa, e ≤ emax = 0,05 m, 

- yksittäisten pysty - tai vinopaalujen kaltevuuden poikkeama, 

o i ≤ imax = 0,04 m/m, 

o samansuuntaisten paalujen ryhmässä, i ≤ imax = 0,02 m/m, 

- vinopaalujen horisontaalisuunnan poikkeama, 

o i ≤ imax = 0,035 m/m, 2o. 

Porattavilla teräspaaluilla päästään yleensä suhteellisen helposti edellä mainittuja 

toleransseja tarkempiin toteutumiin. Mikäli rakenteen ja kuormitusten kannalta on 

tarkoituksenmukaista tavoitella tiukempia toleransseja ja jos pohja- ja asennusolosuhteet 

mahdollistavat niiden saavuttamisen, on suositeltavaa käyttää porattaville teräspaaluille 

tiukempia toleransseja. Tiukempien toleranssien saavuttaminen edellyttää sekä paalun 

paikalleen mittaukselle sekä työn suoritukselle erityistä huolellisuutta. (SSAB 2017, s. 

27.) 

Työn suorituksen kannalta ei ilman perusteltua syytä ole suositeltavaa käyttää seuraavia 

toleransseja tiukempia arvoja (RIL 254-2016, s. 184): 

- pysty- tai vinopaalujen sijaintipoikkeama vaakatasossa katkaisutasossa 

mitattuna, 

o e ≤ emax = 0,025 m, 

- pysty- tai vinopaalujen kaltevuuden poikkeama, 

o i ≤ imax = 0,015 m/m paaluille, joiden n ≥ 15 (Q ≥ 86o), 

o i ≤ imax = 0,025 m/m paaluille, joiden 4 ≤ n ≤ 15 (76o ≤ Q ≤ 86o), 

- vinopaalujen horisontaalisuunnan poikkeama, 

o i ≤ imax = 0,0175 m/m, 1o. 

3.2 Paaluanturat 

Paaluanturan pääasiallinen tehtävä on välittää yläpuolisilta rakenteilta tulevat 

kuormitukset paaluille. Lisäksi paaluantura yhdistää yläpuoliset rakenteet ja paalut 

toiminnallisesti ja sitoo paalut paaluryhmiin. Alapinta paaluanturalla on sijoitettava siten, 

ettei routiminen aiheuta anturaan routimisnousua. Tämä voidaan toteuttaa sijoittamalla 

antura roudattomaan syvyyteen tai estämällä routanousu massanvaihdolla tai muilla 
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routasuojaustoimenpiteillä. Jos anturan alapuolinen maapohja on hyvin pehmeää tai 

märkää, on anturalle suotavaa tehdä työalustaksi sopiva tukevampi maapohja tai 

pohjabetonikerros. (Rantamäki & Tammirinne 1979, s. 77.) 

3.2.1 Vakiopaaluanturat 

Vakiopaaluanturat ovat paalujen käytön tehostamiseen ja paaluanturoiden suunnittelun ja 

käytön helpottamiseen ohjattuja julkaisuja. Vakiopaaluanturoita on julkaistu sekä 

porattaville- että lyötäville teräspaaluille sekä lyötäville teräsbetonipaaluille. 

Vakiopaaluanturat on mitoitettu standardien SFS-EN 1990 ja SFS-EN 1992-1 ohjeita 

noudattaen. Lisäksi suunnittelussa on hyödynnetty standardeihin pohjautuvaa 

suunnitteluohjetta By60. (SSAB 2017, s. 1-5) 

Oikean vakiopaaluanturan valitseminen on monitahoinen prosessi. Suunnittelu alkaa 

tarkastelemalla kohteen suunnitteluperusteita ja vertaamalla niitä vakiopaaluanturoiden 

suunnitteluperusteisiin. Erityisesti vakiopaaluanturoissa käytettyjen paalujen 

kestävyyden mitoitusarvojen soveltuvuus kohteeseen tulee tarkistaa. Rakenneosien mitat, 

kuormat, seuraamusluokat tai muut merkittävät poikkeamat lähtöarvoissa vaikuttavat 

vakiopaaluanturoiden soveltuvuuteen. Kun suunnitteluperusteet on tarkistettu ja 

vakiopaaluanturat voidaan todeta soveltuvaksi kohteeseen, määritetään perustuskuormat 

ja rakennemalli. Paaluanturoille tulevat voimasuureet lasketaan murtorajatilassa. (SSAB 

2017, s. 6) 

Kun voimasuureet on määritetty, voimasuureita verrataan valitun 

vakiopaaluanturavaihtoehdon kapasiteettikäyrään. Kapasiteettikäyrät julkaistaan 

vakiopaaluanturaohjeen mukana, jossa jokaisella paaluanturavaihtoehdolle on 

muodostettu oma käyränsä. Kapasiteettikäyriä muodostettaessa ei paalujen 

sijaintipoikkeamia ole huomioitu, jolloin käyrästön rajoille osuvia arvoja ei suositella 

valittavaksi. Kuvassa 2 on esitetty teräsbetonipaaluanturan 4TB300c-3 kapasiteettikäyrä. 

(SSAB 2017, s. 6) 
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Kuva 2. 4TB300c-3 kapasiteettikäyrä (Betoniteollisuus Ry 2012, s. 17). 

Kapasiteettikäyrän nousevat suorat, mitoitusmomentin- ja mitoitusnormaalivoiman 

akseleilla, kuvaavat aluetta, jossa paalut ovat kuormien mitoitusarvojen perusteella 

puristettuja. Lisäksi suorien rajaamalla alueella paalujen puristuskestävyyden 

mitoitusarvo ei ylity. Kun kuormien arvot ylittävät ylemmän nousevan suoran paalujen 

puristuskestävyyden mitoitusarvo ylittyy. Kuormien alittaessa alemman nousevan käyrän 

paalut ovat vedettyjä. (SSAB 2017, s. 6) 

Kun suunnitelmat ovat valmiit, suoritetaan paalutus. Paalutuksen jälkeen mitataan 

paalujen todelliset sijainnit, joiden perusteella lasketaan todelliset paaluvoimat. Jos 

paalujen puristuskestävyyden mitoitusarvo tällöin ylittyy, tulee paaluryhmä suunnitella 

erikseen. Paalujen todellisten sijaintien perusteella tulee tarkastaa myös paalujen riittävät 

reunaetäisyydet sekä ankkurointipituudet. 
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3.2.2 Paaluhatut 

Paaluhattu on paalun yläpäähän asennettava, yleensä teräksinen, levy. Paaluhatun tehtävä 

on siirtää ylärakenteiden kuormat paaluille. Paaluhattu mitoitetaan paaluhatun 

taivutuskestävyyden sekä paaluhatun päällä olevan betonin puristuskestävyyden mukaan. 

(SSAB 2017, s. 12) 

Paaluhatun mitoittamisen apukeinoksi luotiin Dlubal RFEM-ohjelmalla FEM-

laskentamalli, jolla pyrittiin hahmottamaan paaluhatun yllä olevan betonin käyttäytymistä 

puristuksen alaisena. Betonin plastisoitumista ja painumista kuvataan mallissa 

epälineaarisilla jousilla. Epälineaaristen jousien toimintaperiaate perustuu jousien 

toimivuuteen siihen pisteeseen asti, jossa jousien jännitys ylittää ristikkomenetelmän 

mukaisen solmualueen redusoidun betonin puristusjännityksen. Tämän pisteen jälkeen 

jouset eivät vastaanota enempää kuormitusta, jolloin betonin jännitys leviää viereisille 

jousille. Kuvassa 3 on esitetty esimerkki paaluhatturakenne RFEM-ohjelmasta. 

 

Kuva 3. Paaluhatturakenne. 

Paaluhatun mitoitus aloitetaan määrittämällä paaluhatulle riittävä sivumitta. Riittävällä 

paaluhatun sivumitalla varmistetaan, ettei paalun mitoituskestävyyden mukainen 

pintapaine ylitä betonin sallittua puristusjännitystä. Paalun mitoituskestävyyden 

mukainen pintapaine saadaan laskettua yksinkertaisesti kaavalla (3). 
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σpp =
PRd

𝑝ℎ
2,                                                                                               (3) 

missä σpp on paalun mitoituskestävyyden mukainen pintapaine [MPa], 

 PRd on paalun mitoituskestävyys [kN], 

 ph on paaluhatun sivumitta [mm]. 

 

Paaluhatun riittävän sivumitan määrittämisen jälkeen määritetään paaluhatun paksuus. 

Paaluhatun paksuus määräytyy hatun yläpuolisen betonin murtopuristuman sekä hatun 

taivutuskestävyyden mukaan. 

Betonille on lujuusluokittain määrätty murtopuristuma. Betoneille, joilla lieriölujuuden 

ominaisarvo on pienempi kuin 50 MPa, murtopuristuma saa arvon 3,5 promillea 

puristetun poikkileikkauksen korkeudesta. Tämä murtopuristuman arvo vastaa tilannetta 

jossa betonilla on täysi, lieriölujuuden mitoitusarvon mukainen, puristuslujuus. 

Paaluanturoiden tapauksessa paaluhatun yllä solmualueessa vaikuttaa pienennetty 

lieriölujuuden mitoitusarvo (katso kappale 4.6.4), jolloin myös sallittu murtopuristuma 

pienenee. Murtopuristuman vähennyksen voidaan katsoa olevan suoraan verrannollinen 

lieriölujuuden mitoitusarvon vähennykseen. Tälle murtopuristumalle mitoitetaan betonin 

plastisen puristuman sekä hatun taipumasta aiheutuvan puristuman summa.  

Ennen puristuman ja taipuman laskemista tulee määrittää hattuun vaikuttavan jännityksen 

jakautuminen. FEM-mallista saatujen tulosten perusteella jännityksen voidaan kuvitella 

jakautuvan kuvan 4 mukaisesti. Kuvassa 4 tarkastellaan paaluhatun leikkausta paaluhatun 

nurkasta nurkkaan. Kuvasta nähdään jännityksen muodostuvan täysin plastisoituneesta 

alueesta sekä lineaarisesti pienenevästä alueesta. Plastisoituneella alueella hattuun 

vaikuttaa solmualueen täysi sallittu maksimipuristusjännitys. Alueen suuruus on 

riippuvainen betoniluokasta sekä paalun mitoituskestävyydestä. Näillä alkuarvoilla 

määritetään plastisoituneen alueen säde paaluhatun yllä. Säteen ulkopuolelle jäävän 

alueen jännitys yksinkertaistetaan pienenevän lineaarisesti mentäessä kohti paaluhatun 

nurkkaa. Kun jännitysjakauma on määritetty, voidaan aloittaa mitoittaminen 

murtopuristumalle. 
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Kuva 4. Jännityksen jakautuminen paaluhatun päällä.  

Betonin plastinen puristuma on riippuvainen betonin jännityksestä sekä betoniluokasta. 

Näin voidaan todeta puristuman olevan suurimmillaan plastisoituneella alueella. Betonin 

puristuma (εc) voidaan ratkaista yhtälöryhmästä (4). (SFS-EN 1990, s. 34.) 

σ Rd,maxs

fcm
=

kƞ−ƞ2

1+(k−2)ƞ
,                                                                                               (4) 

missä σRd,maxs on solmun reunalla vaikuttava, sallittu maksijännitys [MPa], 

 fcm on betonin lieriölujuuden keskiarvo [MPa], 

 k= 1,05 × Ecm
|εc1|

fcm
,  

 εc1 on muodonmuutos jännityksen huippuarvon kohdalla, 

 ƞ =
εc

εc1
.                                                                                               

 

Hatun taipuman laskenta yksinkertaistetaan luomalla hatusta ulokemainen palkki, jota 

tarkastellaan millimetrin leveydeltä. Uloke ulottuu paalun reunalta paaluhatun nurkkaan. 

Lineaarisesti pienenevän kuormituksen myötä, ulokkeeseen luodaan kaksi 

pistekuormitustapausta, joiden resultantit sijaitsevat kummankin kuormitusalueen 

kuormakeskiöissä. Ulokemainen palkki on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Paaluhatusta luotu ulokemainen palkki. 

Ulokemaisen palkin taipuma saadaan laskettua yksinkertaisesta taulukkotapauksesta. 

Taipuma lasketaan kaavalla (5). Kaavan mitat L ja b on esitetty kuvassa 5. 

(Tammertekniikka 2005, s. 147.) 

𝑣 =
𝐹𝑏2 

6𝐸𝐼 
(3

𝐿

𝑏
− 1),                                                                                               (5) 

missä v on palkin taipuma [mm], 

E on paaluhatun materiaalin kimmokerroin [GPa], 

 I on poikkileikkauksen jäyhyysmomentti [mm4]. 

 

Kaavasta (5) saatu taipuma lisätään kaavasta (4) saatuun betonin plastiseen puristumaan, 

Näin saatua summaa verrataan betonin sallittuun pienennettyyn murtopuristumaan. 

Lopuksi mitoitetaan vielä paaluhatun taivutuskestävyys. Taivutukselle mitoitus 

suoritetaan samalla ulokemaisen palkin yksinkertaisella taulukkotapauksella. Mitoitus 

lähtee liikkeelle laskemalla pistevoimista syntyvät taivutusmomentit ulokepalkin 
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kiinteällä tuella. Saatua momenttia verrataan poikkileikkauksen kimmoteorian mukaiseen 

momenttikestävyyteen. Poikkileikkauksen momenttikestävyys lasketaan kaavasta 6. 

(Tammertekniikka 2005, s. 139.) 

MRd = W
fy

γM0
 ,                                                                                              (6) 

missä MRd on poikkileikkauksen taivutuskestävyys [kNm], 

 W on poikkileikkauksen taivutusvastus [mm3], 

 fy on myötölujuus [MPa], 

 γMO on poikkileikkauksen kestävyyden osavarmuusluku. 
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4 RISTIKKOMENETELMÄ 

Ristikkomenetelmää voidaan käyttää murtorajatilassa teknisen taivutusteorian mukaan 

toimivien rakenteiden kohtien sekä epäjatkuvuuskohtien mitoitukseen. 

Epäjatkuvuuskohdilla tarkoitetaan alueita joissa tekninen taivutusteoria ei ole 

paikallisesti voimassa. Ristikkomenetelmää voidaan käyttää myös suunnitellessa erilaisia 

rakenteiden yksityiskohtia. Lisäksi ristikkomenetelmää voidaan käyttää rakenneosissa, 

joissa oletuksen mukaan tasomuodonmuutostilan venymät ja puristumat ovat lineaarisesti 

jakautuneet. (SFS-EN 1992-1-1, s. 62.) 

Myös käyttörajatilatarkastelut, kuten teräsjännitysten ja halkeamaleveyksien tarkistus, 

voidaan tehdä ristikkomenetelmällä, kunhan menetelmän edellyttämät yhteensopivuudet 

likimäärin säilyvät. Tällöin erityisesti tärkeiden puristussauvojen sijainti ja suunta on 

asetettava lineaarisen kimmoteorian mukaisesti. (SFS-EN 1992-1-1, s. 63.) 

Ristikkomenetelmän mukainen malli koostuu puristusjännityskaistoja edustavista 

puristussauvoista, raudoituksia edustavista vetosauvoista ja näitä yhdistävistä solmuista. 

Sauvojen voimat määritetään tasapainoon murtorajatilassa vaikuttavien kuormien kanssa. 

Myös solmujen kohdalla vaikuttavat voimat tulevat olla tasapainossa. (SFS-EN 1992-1-

1, s. 63.) 

4.1 Ristikkomallin alueet 

Ristikkomallin rakenne voidaan jakaa yksinkertaisesti D- ja B-alueisiin. B-alueet ovat 

rakenteen osia, jotka noudattavat yleistä palkkien taivutusteoriaa. D-alueet, eli 

epäjatkuvuusalueet, ovat puolestaan rakenteen osia, joissa on yleensä monimutkaisia 

vaihtelua rakenteen jännityskentissä. Jännityskentän vaihtelua voivat aiheuttaa muun 

muassa rakenteen geometrian muutoskohdat, voimakeskittymät tai näiden yhteisvaikutus. 

Yleisesti voidaan sanoa, että B-alueeseen kuulumaton rakenteen osa kuuluu D-alueeseen. 

(Martin & Sanders 2007, s. 9.) 

D-alueen epäjatkuvuuksista johtuen alueita ei voida käsitellä lineaarisen 

muodonmuutostilan avulla. Erottamalla D-alue omaksi osakseen, sitä voidaan tarkastella 

ulkoisten voimien, tukireaktioiden ja B-alueen voimasuureiden kuormittamana 

kappaleena. (By 210, s. 431.) 
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Ristikkomallin rakenteiden jako alueisiin voidaan toteuttaa St. Venantin periaatteeseen 

perustuen. St. Venantin periaatteen mukaan kuvan 6 mukaisessa, yksinkertaisessa 

keskeisesti kuormitetussa palkkirakenteessa, D-alueen laajuus on riippuvainen 

poikkileikkauksen korkeudesta. Periaatteen mukaan, rakenteen päissä olevien tukien 

kohdalla olevissa epäjatkuvuuskohdassa D-alueen leveys on korkeuden suuruinen, kun 

taas keskeisen kuorman kohdalla, D-alueen leveys on kaksinkertainen korkeuteen 

nähden. 

 

Kuva 6. St. Venantin periaate yksinkertaisessa palkkitapauksessa (Martin & Sanders 

2007, s. 10). 

Kun kuvan 6 mukaisen palkin pituutta lyhennetään niin, että kuorman ja tuen väliin jäävä 

etäisyys on pienempi kuin kaksinkertainen korkeus, D-alueet leikkaavat. D-alueiden 

leikatessa rakenne toimii kokonaisuudessa D-alueen tavoin. Tällöin mitoituksessa on 

suositeltavaa käyttää ristikkomenetelmää. Paaluanturat suunnitellaan usein paalujen 

keskiöväleihin verrattuna niin paksuiksi, että ne toimivat kokonaisuudessaan D-alueen 

tavoin. (Martin & Sanders 2007, s. 10; By 210, s. 454.) 

4.2 Ristikkomallin muodostaminen 

Vaikka ristikkomenetelmä onkin jo kansainvälisesti hyväksytty, ja moniin standardeihin 

omaksuttu, D-alueiden suunnittelun apukeino, kaipaa se silti tarkennuksia ja optimointia 

mallin muodostamisessa. Erityisesti monimutkaisten rakenteiden tai kuormitusten 

tapauksissa. Yleisesti käytetyt mallit, jotka muodostetaan kokeilemalla tai aikaisempien 

kokemusten perusteella, eivät aina takaa optimaalista mallia. (Ahmadi-Nedushan & 

Shobeiri 2017, s 2.) 
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Ristikkomenetelmällä pyritään kuvaamaan rakenteen sisäisten voimien välittymistä. 

Todellisuudessa, jotkut rakenteen osat välittävät kuormaa huomattavasti vähemmän kuin 

toiset. Tunnistamalla ja poistamalla rakenteen vähemmän välittävät osat, voidaan 

optimaalinen ristikkomalli muodostaa. Näiden rakenteen osien tunnistaminen voidaan 

suorittaa topologisen optimoinnin avulla. (Ahmadi-Nedushan & Shobeiri 2017, s 2.) 

Topologinen optimointi mahdollistui FEM-ohjelmien julkaisun jälkeen 80-luvun lopulla. 

Yhdessä topologisen optimoinnin kanssa mahdollistuivat myös muut optimointityylit, 

kuten parametrinen optimointi sekä muodon optimointi. Nykyaikaiset kehittyneemmät 

optimoinnit mahdollistavat useamman yhdenaikaisen optimointityylin suorittamisen. 

(Almeida et al. 2016, s. 7.) 

Tässä työssä optimointi suoritetaan ”density-based” topologialla. ”Density-based” 

topologiassa rakenteen jäykkyys maksimoidaan käyttäen rakenteelle määrättyä tilavuutta. 

Valitulla optimointityylillä tavoitteena on luoda kappaleesta ristikkomainen rakenne, 

ottamatta tarkemmin kantaa mallin sauvojen- tai solmujen dimensioihin. (Ahmadi-

Nedushan & Shobeiri 2017, s 4.) 

Yksinkertaistettuna klassinen topologinen optimointi voidaan kirjoittaa seuraavien 

kaavojen muodossa: (Ahmadi-Nedushan & Shobeiri 2017, s 4.) 

C = FTU,                                                                                                     (7) 

missä C on kappaleen jäykkyyttä kuvaava muuttuja, 

 F on globaali voimavektori, 

 U on globaali siirtymä. 

 

V∗ − ∑ Vixi
N
i=1 = 0,                                                                                               (8) 

missä V* on määrätty tilavuus, 

 V on yhden elementin tilavuus, 

 N on elementtien lukumäärä, 

 x = 1 tai xmin = 0.001. 
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Kaavaryhmän tavoite on minimoida kaavan (7) C-arvo, jolloin samalla rakenteen 

jäykkyys minimoidaan. Kaavan (8) x arvolla voidaan indikoida elementin mukana olo (x 

= 1) tai poistaminen (xmin = 0.001) laskuista.  

4.2.1 Esimerkkioptimointi 

Optimointi suoritetaan käyttämällä FEM-laskentaohjelmaa Abaqus, hyödyntäen 

Abaquksen sisäänrakennettua optimointimahdollisuutta. Esimerkiksi valittiin neljän 

paalun paaluantura, jossa paalujen väliset etäisyydet ovat 1 m ja anturan korkeus 0.8 m. 

Anturaan vaikuttaa keskeisesti 4000 kN suuruinen normaalivoima. Paalujen painumat 

otetaan huomioon mallintamalla paalut jousina, joiden jousivakiot ovat 245 MN/m. 

Esimerkin materiaaliarvoista kimmomoduuliksi valittiin 20820 MPa ja Poissonin 

suhteeksi 0.15. Elementtiverkko mallinnettiin muodostamalla 21000 kappaletta 8-

solmuista heksaedristä elementtiä. Kuva alkuperäisestä mallista kuormitustilanteessa on 

esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Malli ennen optimointia. 

 Lopullinen optimointi suoritettiin käyttämällä määrätyn tilavuuden V* arvona 0.15, eli 

optimoidun mallin tilavuus on 15 % alkuperäisen mallin tilavuudesta. Kuva optimoidusta 

mallista on esitetty kuvassa 8. Kuvasta voidaan päätellä optimoidun mallin mukailevan 

hyvin aikaisempien tutkimusten ja ohjeistusten mukaista ristikkomallia neljän paalun 

paaluanturalle. Odotetusti optimoidussa mallissa neljä vinoa puristussauvaa siirtävät 
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normaalivoiman kuormitukselta paaluille. Vinoista puristussauvoista syntyvät 

vetovoimat tasapainottuvat anturan alapintaan, paalujen väliin, syntyvillä vetosauvoilla. 

Optimoitu malli esittää selkeästi syntyvien sauvojen kuten myös syntyvien solmualueiden 

sijainnit, mutta sauvojen- ja solmujen dimensiot eivät ole tarkkoja. Dimensiot 

selvitetäänkin tarkemmin standardien ohjeiden mukaisesti.  

 

Kuva 8. Malli optimoinnin jälkeen. 

4.3 Puristussauvat 

Puristussauvojen tehtävä ristikkomenetelmässä on ottaa vastaan rakenteen puristavia 

voimia ja puristusjännityksiä. Sauvojen muoto voi vaihdella merkittävästi rakenteen 

sisällä. Muoto on riippuvainen voimien kulkusuunnista sauvojen päissä sekä mahdollisen 

poikittaisraudoituksen yksityiskohdista. Sauvojen geometrioille voidaan määritellä 

kolme erilaisia päätyyppiä; prisma, pullo ja viuhka. Kuvassa 9 on esitetty sauvan 

päätyypit, sovellettuna ristikkomenetelmän mukaiseen korkeaan seinämäiseen palkkiin.  
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Kuva 9. Puristussauvojen yleisimmät tyypit (Bayrak et al. 2006, s. 7). 

Prisma on puristussauvan yleisin tyyppi. Prisman tyyppisillä sauvoilla sauvojen 

poikkileikkaus pysyy vakiona koko pituuden matkalla. Erityisesti rakenteiden B-osissa, 

eli jatkuvuusalueissa missä voimatilaa voidaan pitää vakiona, esiintyy prisman muotoisia 

sauvoja. (Bayrak et al. 2006, s. 6). 

Viuhka on toinen yleinen puristussauvan tyyppi. Viuhkamainen sauva syntyy, kun 

suuremmalta alueelta tulevat jännitysalueet supistuvat pienemmälle alueelle. 

Viuhkamaiseen sauvaan ei synny poikittaista vetojännitystä, sillä viuhkan voimilla 

voidaan olettaa olevan häviävän pieni käyryys. Yksinkertaisin esimerkki 

viuhkatyyppisestä sauvasta on puristussauva, joka kantaa tasaisesti jakautunutta kuormaa 

palkin yläreunasta kohti tukea. (Bayrak et al. 2006, s. 6). 

Kolmas ja viimeinen, sekä paaluanturoissa yleisin, puristussauvojen tyyppi on pullo. 

Pullomainen sauva syntyy, kun sauvan geometriat on tarkoin määritetty, mutta sauvan 

keskiosa ei rajoitu välittömästi mihinkään tiettyyn rakenneosaan. Pullomainen sauva 

voidaan hahmottaa kuvitellessa voimien hajaantuvan poispäin sauvojen päistä. 

Hajaantumisesta johtuva jännityskentän pullistuminen aiheuttaa sauvaan poikittaista 

vetojännitystä, joka voi johtaa sauvan betonin pitkittäiseen halkeiluun ja ennenaikaiseen 

murtumiseen. (Bayrak et al. 2006, s. 6). 
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4.3.1 Puristussauvojen mitoitus 

Betonisen puristussauvan, jolla voi vaikuttaa poikittaista puristusjännitystä muttei 

poikittaista vetojännitystä, voidaan laskea kaavalla (9). (SFS-EN 1992-1-1, s. 108.) 

σRd.max = fcd,                                                                                               (9) 

missä σRd,max on sauvan maksimijännitys [MPa], 

 fcd on betonin lieriölujuuden mitoitusarvo [MPa].  

 

Kuva 10. Betonisen puristussauvan mitoituslujuus, kun kaistassa ei esiinny poikittaista 

vetoa (SFS-EN 1992-1-1, s. 108). 

Kun betonisessa puristussauvassa esiintyy poikittaista vetojännitystä, mitoituslujuutta 

pienennetään kaavan (10) mukaisesti. (SFS-EN 1992-1-1, s. 109.) 

 σRd.max = 0,6v′fcd,                                                                                               (10) 

missä v’ on kerroin, joka saadaan kaavasta  v′ = 1 − fck/250, 

 fck on betonin lieriölujuuden ominaisarvo [MPa]. 

  



38 

 

 

Kuva 11. Betonisen puristussauvan mitoituslujuus, kun sauvassa esiintyy poikittaista 

vetoa (SFS-EN 1992-1-1, s. 109).    

4.4 Vetosauvat 

Vetosauvojen tehtävä ristikkomenetelmässä on ottaa vastaan rakenteen sisäisiä vetäviä 

voimia. Ristikkomenetelmässä rakenteen sisäiset vetovoimat välitetään raudoitusten 

avulla. Tällöin vetosauvojen sijainnin ristikkomenetelmässä tulisi vastata raudoituksen 

sijaintia. Vetosauvojen raudoitukselle on myös oleellista huomioida tarvittava 

raudoitusten ankkurointi. Ankkuroinnilla varmistetaan raudoitusten tarvittava 

vetokestävyys paikoissa, joissa tarvittavaa vetokestävyyttä edellytetään. (Bayrak et al. 

2006, s. 8). 

4.4.1 Vetosauvojen mitoitus 

Ristikkomenetelmässä kaikki sisäiset vetovoimat välitetään raudoitusten avulla, vaikka 

betonillakin tiedetään olevan vetokestävyyttä. Tämä helpottaa vetosauvan geometrian ja 

kestävyyden määrittämistä. Vetosauvan raudoituksen tarvittava pinta-ala lasketaan 

mitoitusvetovoiman mukaisesti, kun raudoituksen oletetaan myötäävän. 

Mitoitusvetovoima saadaan määritettyä, kun solmut ovat ulkoisten ja sisäisten voimien 

suhteen tasapainossa. Raudoituksen painopisteen tulee lisäksi olla vetovoiman 

vaikutusviivalla ja suunnan sama kuin mitoitusvetovoimalla. (By 210, s. 434.) 

Raudoitusta ja sen yksityiskohtien suunnittelua on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6. 
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4.5 Ristikon kulmarajoitukset 

Ristikkoa suunniteltaessa, erityishuomioita tulee kohdistaa suunnitellun ristikon sauvojen 

kaltevuuksiin ja kulmiin. Oikeanlaisella kulmien ja kaltevuuksien suunnittelulla vältytään 

useilta voimansiirtoon liittyviltä ongelmilta. Sauvojen kulmien suositukset vaihtelevat 

hieman eri standardeissa. Tässä työssä kulmat rajoitetaan kuvan 12 mukaisesti. (Chantelot 

& Mathern 2010, s. 47.) 

 

Kuva 12. Sauvojen kulmat. (Chantelot & Mathern 2010, s. 48.) 

Kuvan 12 mukaisilla kulmien rajoituksilla varmistetaan täysi kuorman siirtyminen 

kuormalta paaluille. Lisäksi kyseisten kulmien ehtojen täyttyessä voidaan turvallisesti 

todeta puristus – ja vetosauvojen välinen kulma riittäväksi voimansiirron kannalta sekä 

todeta anturan lävistysmitoitus riittäväksi ilman tarkempia laskuja. (By 210, s. 432.) 
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4.6 Solmut 

Solmulla tarkoitetaan ristikkomenetelmässä rakenteen osaa, jossa eri suunnista tulevat 

resultanttivoimat kohtaavat. Solmujen kohdissa resultanttivoimien on oltava 

tasapainossa. Resultanttivoimat muodostuvat puristavista betonisista kaistoista, 

raudoituksen veto- tai puristusvoimista tai solmuun ulkoisesti vaikuttavista voimista. 

Ulkoisesti vaikuttavat voimat voivat olla tukireaktioita tai pistemäisiä kuormia. (By 210, 

s. 437.) 

Voimien tasapainotarkastelussa solmut ovat puristus- ja vetosauvojen leikkauskohtia, 

mutta mitoittaessa niitä käsitellään alueina, missä sauvojen voimat ajatellaan jakautuvan 

sauvojen poikkileikkauksen alalle. Solmuja tarkastellaan taso-jännitys -tilan mukaisesti. 

(By 210, s. 437.) 

Solmukeskittymien mitoitus ja yksityiskohtien suunnittelu ovat olennaisen tärkeitä 

määritettäessä mekaanista kestävyyttä. Solmukeskittymiä voi kehittyä esimerkiksi kohtiin, 

joissa pistekuormat vaikuttavat; tuilla, ankkurointialueilla raudoituksen tai jänneterästen 

keskittymiskohdissa, raudoitustankojen taivutuskohdissa sekä rakenneosien 

kiinnityksissä ja kulmissa. (SFS-EN 1992-1-1, s. 107.) 

Solmut voidaan jakaa niihin liittyvien puristus- ja vetosauvojen mukaan kolmeen 

päätyyppiin, jotka on esitetty kuvassa 13. Kuvassa C-sauvat (compression) esittävät 

puristussauvoja ja T-sauvat (tension) vetosauvoja. (Chantelot & Mathern 2010, s. 53.) 

 

Kuva 13. Solmutyypit (Chantelot & Mathern 2010, s. 53.) 
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4.6.1 Puristussauvojen väliset solmut (CCC-solmut) 

CCC-solmuun liittyy vain puristussauvoja. Solmuja esiintyy yleisesti jatkuvilla tuilla, 

pistevoimien vaikutuskohdissa, ulokkeissa ja lippupalkeissa. Solmun rajat valitaan 

tasoksi tarkastelun yksinkertaistamisen vuoksi. Solmu voi olla kolmion tai 

puolisuunnikkaan muotoinen. Esimerkki puolisuunnikkaan muotoisesta solmusta esitetty 

kuvassa 14. (By 210, s. 438.) 

 

Kuva 14. CCC-solmu. (SFS-EN 1992-1-1, s. 108.) 

Kuvan 14 CCC-solmu voidaan jakaa kahteen alasoluun, jotka yhdistetään solmujen väliin 

syntyvällä horisontaalisella puristussauvalla. Solmun korkeus määräytyy tukipintojen 

leveyksien sekä horisontaalisten puristussauvojen korkeuksien mukaan. (Chantelot & 

Mathern 2010, s. 62.) 

Jos kolmion muotoisen solmun tapauksessa solmun sivut valitaan kohtisuoriksi niihin 

kohdistuvan voiman suuntaan nähden, kaikkien rajapintojen sekä solmualueen sisäiset 
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jännitykset ovat vakioita ja yhtä suuria kaikissa suunnissa. Tällöin tasojännitystila on 

hydrostaattinen, eli solmussa ei esiinny leikkausjännityksiä ja pääjännitykset ovat 

puristavia. Tällöin mitoittavaksi jännitykseksi määräytyy kuvan 14 jännitys σ1. 

Hydrostaattisen tilan vallitessa solmun korkeutta kutsutaan hydrostaattiseksi solmun 

korkeudeksi. Hydrostaattinen solmun korkeus, on pienin mahdollinen solmun korkeus, 

jolloin jännitys σ1 on mitoittava. Kyseinen jännitys saadaan laskettua kuormalta tulevana 

tukipaineena kaavalla (11). (By 210, s. 439.) 

σ1 = NEd/(a1b1),                                                                                               (11) 

missä σ1on kuormituspinnan jännitys [MPa], 

NEd on normaalivoiman mitoitusarvo [kN], 

a1 on kuormituspinnan leveys [mm], 

 b1 on kuormituspinnan pituus [mm]. 

 

Hydrostaattisia solmuja käytettiin paljon ristikkomenetelmän kehityksen alkuvaiheissa. 

Menetelmän kehityttyä huomattiin kuitenkin, että hydrostaattisten solmujen käyttö 

saattaa johtaa epärealistisiin dimensioihin solmualueilla sekä epäkäytännöllisiin 

raudoitusten asetteluihin. Tästä johtuen standardit huomioivat ja suosittelevat nykyään ei-

hydrostaattisten solmujen käytön. (Chantelot & Mathern 2010, s. 53; Martin & Sanders 

2007, s. 22.) 

4.6.2 Puristus- ja vetosauvojen väliset solmut (CCT- ja CTT-solmut) 

CCT- ja CTT-solmut ovat solmuja joissa päävetoraudoitus ankkuroidaan tai sen suunta 

muuttuu. CCT-solmussa solmuun liittyy puristussauvan lisäksi yksi vetosauva, kun taas 

CTT-solmussa solmuun liittyy puristussauvan lisäksi kaksi erisuuntaista vetosauvaa. 

Solmun sisäinen jännitys- ja muodonmuutostila on monitahoisempi kuin puhtaasti 

puristetuissa solmuissa. Esimerkit CCT- ja CTT-solmusta on esitetty kuvissa 15 ja 16. 

(By 210, s. 439.) 
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Kuva 15. CCT-solmu. (SFS-EN 1992-1-1, s. 108.) 

 

Kuva 16. CTT-solmu. (SFS-EN 1992-1-1, s. 109.) 

Kuvan 15 mukainen vetosauvan korkeus voidaan määrittää, kun tiedetään anturan 

vetoterästen keskiöiden etäisyys anturan alapinnasta. Paaluanturan tapauksessa tämä 
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mitta tarkoittaa paalujen upotussyvyyden mittaa, johon lisätään puolikas valitun 

raudoitusteräksen halkaisijasta. Kaavan muodossa asia voidaan esittää seuraavasti: (By 

210, s. 439.) 

u = 2(cp + Ø),                                                                                               (12) 

missä u on vetosauvan korkeus [mm], 

 cp on paalujen upotussyvyys [mm], 

 Ø on raudoitusteräksen halkaisija [mm]. 

 

Kun raudoitus on jaettu useampaan kuin yhteen kerrokseen, vetosauvan korkeus kasvaa 

raudoitustankojen pystysuuntaisen tankovälin verran. 

 

u = 2(c𝑝 + Ø) + (nr − 1)s,                                                                                       (13) 

missä nr on raudoituskerrosten lukumäärä, 

 s on tankoväli pystysuunnassa [mm]. 

4.6.3 Solmujen tarkastelu 3D-ristikkomallissa 

Yleisesti kirjallisuudessa ja tutkimuksissa solmualueen dimensiot ratkaistaan solmun 2D-

mallin mukaan, tai 2D-mallien yhdistelmillä. Paaluanturoiden tapauksessa 

yksinkertaistetut 2D-tapaukset eivät kuitenkaan tuota, erityisesti monimutkaisissa 

moniaksiaalisissa jännitystapauksissa, tyydyttäviä tuloksia. Tässä työssä 3D-mallin 

solmujen dimensioiden tarkasteluun omaksutaan Chantelotin ja Marternin (2010, 63) 

artikkelin mukailema keino. (Chantelot & Mathern 2010, s. 60.) 

Kyseinen keino mahdollistaa luotettavan solmujen rajapintojen dimensioiden 

määrittämisen. Dimensioiden määrittäminen perustuu solmujen rajapintaan nähden 

kohtisuoran puristussauvan nurkkapisteiden määrittämiseen solmualueen 

nurkkapisteiden perusteella. Lisäksi ennen dimensioiden laskemista määritetään 

puristussauvan suuntavektori paalun keskipisteestä määritettyyn kuorman keskiöön. 

Kuvassa 17 on esitetty esimerkki paalun yläpuolelle puristussauvasta syntyvästä 

tasojännityksestä ja solmun nurkkapisteistä. Kuvassa u on vetosauvan korkeus ja p on 

paalun tai paaluhatun sivun mitta. Kyseistä keinoa voidaan myös soveltaa kuormituksen 
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alle syntyvien solmujen dimensioiden määrittämiseen, tällöin arvo u korvataan 

määritetyillä solmujen korkeuksilla ja arvo p korvataan määritetyn kuormituksen 

pituudella tai leveydellä. (Chantelot & Mathern 2010, s. 62.) 

 

Kuva 17. Paalun yläpuolinen tasojännitys. 

Kun tarvittavat lähtötiedot ollaan määritetty, voidaan aloittaa kohtisuoran puristussauvan 

tasojännityksen dimensioiden määritys. Puristussauvan kohtisuoran tasojännitystilan 

mukainen taso on kuusiokulman muotoinen. Kuusiokulman pinta-alan määrittämiseksi 

on ensin laskettava kuusiokulman sivujen pituudet. Esimerkiksi pisteiden A ja B välinen, 

puristussauvan vektoriin nähden kohtisuora, etäisyys voidaan laskea kaavalla (14). 

(Chantelot & Mathern 2010, s. 67.) 
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𝑒𝐴′𝐵′ = ‖�̅�𝐴𝐵  − ( �̅�𝐴𝐵 ∙ �̅�) �̅�‖,                                                                                    (14) 

missä eA’B’ on pisteiden A ja B välinen etäisyys [mm], 

 �̅�𝐴𝐵 on pisteiden A ja B välinen vektori, 

 �̅� on puristussauvan suuntavektori. 

 

Sama kaava toistetaan pisteillä B ja C, C ja D, D ja E, E ja F, F ja A, A ja C, A ja D sekä 

pisteillä A ja E. 

Kun sivujen pituuden on laskettu, voidaan laskea sivujen väliin jäävät pinta-alat. Pinta--

alojen laskemisessa hyödynnetään Heronin kaavaa.  Esimerkiksi sivujen pisteiden A, B 

ja C väliin jäävä pinta-ala lasketaan kaavalla (15). (Chantelot & Mathern 2010, s. 67.) 

AABC =
1

4
√(𝑒𝐴′𝐵′

2 + 𝑒𝐵′𝐶′
2 + 𝑒𝐴′𝐶′

2 ) − 2(𝑒𝐴′𝐵′
2 + 𝑒𝐵′𝐶′

2 + 𝑒𝐴′𝐶′
2 ),   (15)           

missä AABC on pisteiden A, B ja C väliin jäävä pinta-ala [mm2]. 

 

Sama kaava toistetaan pinta-aloille AACD, AADE ja AAEF. 

Lopullinen puristussauvan kohtisuoran tasojännityksen pinta-ala saadaan summaamalla 

edellä mainitut pinta-alat AABC, AACD, AADE ja AAEF. 

2D -tapauksessa, kuvan 15 mukaisessa tilanteessa, puristussauvan tasojännitys 

muodostuu suorakulmion muotoon. Tällöin puristussauvasta muodostuvan 

tasojännityksen leveys on riippuvainen puristussauvan suuntakulmasta, vetosauvan 

korkeudesta sekä paalun tai paaluhatun sivun pituudesta. Tällöin leveyden kaava saa 

muodon: (By 210, s. 440.) 

bp = d × sin(θ) + u × cos (θ),                                                (16)                                                 

missä bp on puristussauvasta syntyvän tasojännityksen leveys [mm], 

  θ on puristussauvan suuntakulma [rad]. 

 

Lopullinen pinta-ala 2D-tilanteessa saadaan kertomalla saatu leveys paalun tai paaluhatun 

sivun pituudella, joka on samalla tasojännityksen pituus. (By 210, s. 440.) 
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Verrattaessa 2D-tapausten suorakulmaisia sekä 3D-tapausten kuusiokulmaisia 

tasojännitysten pinta-aloja keskenään eri alkuarvoilla, Chantelot ja Martern (2010, 68) 

huomasivat kuusiokulmaisten pinta-alojen saavan keskimäärin 5 – 20 prosenttia 

suurempia arvoja kuin suorakulmaiset pinta-alat. Erityisesti paalun päällä vetosauvan 

korkeuden, tai kuormituksen alla solmun korkeuden, huomattiin kasvattavan eroa kahden 

eri laskentatyylin välillä. Lopulliseksi päätelmäksi voidaan siis todeta paitsi että 

Chantelotin ja Marternin laskentamenetelmä on dimensioiden määrittämiseen 

käytännöllisempi, se johtaa myös edullisempiin suunnitteluratkaisuihin. Täten tämä tapa 

omaksutaan käyttöön tässä työssä. (Chantelot & Mathern 2010, s. 68.) 

4.6.4 Solmujen mitoituslujuudet 

Solmujen suurimmat sallitut maksimijännitykset riippuvat siinä esiintyvästä 

moniaksiaalisesta jännitystilasta sekä halkeilusta aiheutuvista muutoksista. (By 210, s. 

437.) 

CCC-solmujen kestävyys määritetään kaavan (17) mukaisesti. (SFS-EN 1992-1-1, s. 

108.) 

σRd,maxs = k1v′fcd,                                             (17)                                                 

missä k1 on kansallisesti valittava kerroin, suomessa 1. 

 

Tällä kestävyydellä mitoitetaan yleisesti anturan yläpäähän, kuormituksen alle, syntyvien 

solmujen kestävyydet. Lisäksi anturan alapään solmut, joihin ei liity vetosauvoja 

mitoitetaan kyseiselle kestävyydelle. 

Mikäli solmu on kolmen akselin suunnassa puristettu, ja jos kuorman jakautuminen 

kaikkien kolmen puristussauvan suunnalle tunnetaan, voidaan betonin lieriölujuuden 

ominaisarvoa suurentaa kaavan (18) mukaan. (SFS-EN 1992-1-1, s. 109.) 
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fck,c = fck(1.125 +
2.5×σp

fck
),                                                (18)                                                 

missä fck,c on betonin suurennettu lieriölujuuden ominaisarvo [MPa], 

  σp on solmussa vaikuttava puristusjännitys [MPa]. 

 

Suurennetulla lieriölujuuden ominaisarvolla saadun solmun kestävyyden yläraja rajataan 

kaavan (19) mukaan. 

 

σRd,maxs = k4v′fcd                                                 (19)                                                 

missä  k4 on kansallisesti valittava kerroin, suomessa 3. 

 

CCT-solmujen kestävyys määritetään kaavan (20) mukaan. (SFS-EN 1992-1-1, s. 108.) 

σRd,maxs = k2v′fcd                                                 (20)                                                 

missä k2 on kansallisesti valittava kerroin, suomessa 0.85. 

 

CTT-solmujen kestävyys määritetään kaavan (21) mukaan. (SFS-EN 1992-1-1, s. 109.) 

σRd,maxs = k3v′fcd                                                 (21)                                                 

missä k3 on kansallisesti valittava kerroin, suomessa 0,75. 

 

Kaikkien solmutyyppien sallittuja maksimijännityksiä voidaan suurentaa enintään 10 %, 

kun vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu: (SFS-EN 1992-1-1, s. 109.) 

- kolmiaksiaalisen puristustilan kehittyminen on varmistettu, 

- kaikki puristus- ja vetosauvojen väliset kulmat ovat suurempia tai yhtä suuria kuin 

55 astetta, 
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- tuilla tai pistekuormien kohdalla vaikuttavat jännitykset jakautuvat tasaisesti ja 

solmussa on laajenemista estävä haoitus, 

- raudoitus on jaettu useaan kerrokseen, 

- solmun laajeneminen on estetty luotettavasti laakerijärjestelyn tai kitkan avulla. 
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5 PAALUVOIMAT 

Lopullisiin paaluille sallittaviin kuormiin vaikuttavat monet asiat. Edes hyvienkään 

pohjatutkimusten varassa ei voi aina tarkasti määritellä miten saadaan asennettua ja 

millaisiksi niiden kantokyky muodostuu. Paalukuormien perustaksi suoritetaankin joskus 

koepaalutuksia, joilla selvitetään todellisten tilanteiden mukaisia tunkeutumissyvyyksiä 

ja iskutiukkuuksia. Tavanomaisissakin kohteissa tarvitaan usein joustomittauksia ja PDA 

-mittauksia varmistamaan tavoiteltavat kantavuudet. (Jääskeläinen 2009, s. 71.) 

Tässä työssä käsitellään ulkoisista kuormista sekä anturan omasta painosta syntyviä 

kuormia paaluille. Paalukuormia laskettaessa antura mielletään täysin jäykäksi. Lisäksi 

paaluihin syntyvien vetorasitusten on oltava pienempiä kuin paalujen tehokkaat painot 

maan sisässä. 

5.1.1 Pystysuora paaluryhmä 

Paalut ottavat vastaan pääasiassa vain paalunsuuntaisia kuormia. Tällöin paaluperustus 

voidaan suunnitella pelkästään pystysuorista paaluista, kun paaluperustuksiin vaikuttava 

kuormitusresultantti on pystysuora. Paalut pyritään sijoittamaan kuormitusresultanttiin 

nähden keskeisesti, jolloin paaluihin syntyy saman suuruiset kimmoiset puristumat. 

Paalujen ollessa samanlaisia, jolloin paalujen jäykkyys on vakio, saman kimmoisen 

muodonmuutokseen tarvittavat paalukuormat ovat saman suuruisia. Tällöin 

kuormitusresultantti jakautuu tasan paaluryhmän paaluille ja paalukuormat ovat 

laskettavissa yksinkertaisesti kaavasta (22). (Rantamäki & Tammirinne 1979, s. 66.) 

P =
NEd

np
,                                                                                                     (22) 

missä P on yhden paalun paalukuorma [kN], 

 np on paalujen lukumäärä paaluryhmässä [kpl]. 

Kun kuormitusresultantti on paaluryhmän painopisteen suhteen epäkeskeinen, voidaan 

paalukuormat laskea kahdella paaluryhmän painopisteakselilla vaikuttavalla 

vastakkaissuuntaisella voimalla. Näistä voimista voidaan muodostaa kaksi erillistä 

kuormitustapausta. Ensimmäinen kuormitustapaus on edellä mainittu keskeisen 

kuormituksen tapaus ja toinen pelkästään momentista aiheutuva kuormitus. 

Kuormitustapaukset on esitetty kuvassa 18. Momenttikuormituksesta voi syntyä paaluun 
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veto- tai puristusrasituksia. Momentista tai kuorman epäkeskeisyydestä aiheutuvien 

rasitusten voidaan päätellä olevan suoraan verrannollinen, kuorman epäkeskeisyyden 

suunnassa, paaluryhmän painopisteakselitasosta mitattuihin paaluetäisyyksiin. 

(Rantamäki & Tammirinne 1979, s. 66.) 

 

Kuva 18. Paalukuormien muodostuminen epäkeskeisessä kuormituksessa. (Rantamäki & 

Tammirinne 1979, s. 66.) 

Kun kuormitusresultantti on paaluryhmän molempien painopisteakseleiden suunnassa 

epäkeskeinen, paalujen kuorma voidaan laskea kaavalla (23). (Rantamäki & Tammirinne 

1979, s. 67.) 

P =
NEd

np
+

𝑁𝐸𝑑×ex×rx

∑ rix
2 +

𝑁𝐸𝑑×ey×ry

∑ riy
2 ,                                                                             (23) 

missä ex on kuormitusresultantin epäkeskeisyys x -akselin suunnassa [mm], 

ey on kuormitusresultantin epäkeskeisyys y -akselin suunnassa [mm], 

rx on paalun etäisyys painopisteakselista x -akselin suunnassa [mm], 

ry on paalun etäisyys painopisteakselista y -akselin suunnassa [mm]. 

 

5.1.2 Yhteen tai kahteen suuntaan vino paaluryhmä 

Jos paaluperustusten kuormitusresultantti on vino, on paaluperustuksessa käytettävä 

vähintään kahta paalusuuntaa. Tällöin paalukuormien tarkasteluun soveltuvat 

yksinkertaiset graafiset menetelmät, joista yleisimmät ovat Culmannin menetelmä sekä 

kahden paalusuunnan menetelmä. Jos kaikki paalurivit ovat erisuuntaisia, paalurivien 

jatkeet eivät saa leikata toisiaan samassa pisteessä, sillä paaluilla ei tällöin ole kykyä ottaa 

vastaan kuormitusresultantin momenttivaikutusta. (Rantamäki & Tammirinne 1979, s. 

68.) 
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Culmannin menetelmällä voidaan määrittää paalukuormat, kun paalutus käsittää vain 

muutamia paaluja tai paalurivejä kolmessa suunnassa. Menetelmä perustuu paalujen 

painopisteakselien ja kuormitusresultantin vaikutussuoran yhdistelyihin. Kahden 

paalusuunnan menetelmä soveltuu vain kahden paalusuunnan paaluperustuksiin. 

Menetelmä perustuu kuorman jakamiseen komponentteihin, jota seuraa komponenttien 

jako suuntansa paalumäärillä. Hahmottavat esimerkit kustakin menetelmästä on esitetty 

kuvissa 19 ja 20. (Rantamäki & Tammirinne 1979, s. 68.) 

 

Kuva 19. Culmannin menetelmä. (Rantamäki & Tammirinne 1979, s. 69.) 

 

Kuva 20. Kahden paalusuunnan menetelmä. (Rantamäki & Tammirinne 1979, s. 69.) 



53 

 

6 RAUDOITUKSEN SUUNNITTELU 

6.1 Vetoraudoituksen yksityiskohtien suunnittelu 

6.1.1 Raudoituksen sijoittelu 

Vetoraudoituksen sijoitteluun on käytännössä monia mahdollisia toteutustapoja. Näistä 

käytetyimmät ovat kuitenkin ristiniputetut ja neliöniputetut raudat sekä verkkoraudoitus. 

Näistä neliöniputetut raudat ovat yleistyneet niiden myönteisten ominaisuuksien myötä. 

(Chantelot & Mathern 2010, s. 108.) 

 

Kuva 21. Vetoraudoituksen sijoittelu. (Chantelot & Mathern 2010, s. 108.) 

Blévotin ja Frémyn (1967) tekemien tutkimusten tulosten perusteella neliöniputetut 

raudoitukset saavuttavat noin 20 prosenttia suuremman kapasiteetin kuin saman 

raudoitusmäärän jakaminen verkkoraudoitukseksi. Tätä tulosta tukee myös Clarken 

(1973) tekemä tutkimus, jossa neliöniputettujen raudoitusten käyttö johti 25 prosenttia 

suurempaan murtokuormaan kuin verkkoraudoitus. Pelkkien neliöniputettujen 

raudoitusten käyttö saattaa kuitenkin johtaa betonin halkeiluun, jolloin lisäraudoitusten 

käyttöä paalujen välillä on mahdollisesti suotavaa. Lisäraudoitusten käyttöä on 

tarkasteltava tapauskohtaisesti. Blévotin ja Frémyn tutkimus osoittaa myös, kuinka 

neliöniputetut raudoitukset saavuttavat suuremman kapasiteetin kuin ristiniputetut 

raudoitukset. Itseasiassa tutkimus osoittaa myös, ettei ristiniputetut raudat saavuta 

verkkoraudoitusta suurempaa kapasiteettia. (Abdul-Razzaq & Farhood, 2017, s. 3; 

Chantelot & Mathern 2010, s. 108.) 
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6.1.2 Raudoituksen pinta-ala 

Ristikkomenetelmässä kaikki sisäiset vetovoimat välitetään raudoitusten avulla. 

Vetosauvan raudoituksen tarvittava pinta-ala lasketaan mitoitusvetovoiman mukaan ja 

kun raudoituksen oletetaan myötäävän. (By 210, s. 434.) 

Tällöin vaaditun raudoituksen pinta-ala kaava saa muodon (By 210, s.434): 

As =
Ft

fyd
,                                                                                                       (24) 

missä As on raudoituksen vaadittu pinta-ala [mm2], 

Ft on mitoitusvetovoima [N], 

fyd on betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo [MPa]. 

 

Eurokoodi määrää maakohtaisesti käytettävät minihalkaisijat raudoitusten päätangoille 

sekä pääraudoituksen vähimmäispinta-alan. Päätangon vähimmäishalkaisijan 

suositusarvo on 8 mm, kun taas pääraudoituksen vähimmäispinta-ala voidaan laskea 

kaavasta (25). (SFS-EN 1992-1-1, s. 160.) 

As,min = 0,26
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
𝑏𝑡𝑑𝑡, mutta enintään 0,0013𝑏𝑡𝑑𝑡,                            (25) 

missä As,min on raudoituksen vähimmäispinta-ala [mm2], 

 fctm on betonin keskimääräinen vetolujuus [MPa], 

bt on vetopuolen keskimääräinen leveys [mm], 

dt on poikkileikkauksen tehollinen korkeus [mm]. 

 

Jos määritetyn raudoituksen pinta-ala on suuremi kuin vähimmäisraudoituksen pinta-alan 

voidaan rakenneosan alapinnan suuntaiset tasan jakautuneet tangot jättää pois. Myös 

rakenneosan sivut ja yläpinta voidaan jättää raudoittamatta, jos ei ole vaaraa vedon 

keskittymisestä näille alueille. (SFS-EN 1992-1-1, s. 162.) 

Sekundaarisissa rakenneosissa, joissa voidaan sallia tietty haurasmurtuman riski, 

voidaan vaihtoehtoisesti käyttää raudoituksen vähimmäisarvoa As,min, joka on 1,2 kertaa 

murtorajatilatarkasteluissa vaadittava pinta-ala. (SFS-EN 1992-1-1, s. 150.) 
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6.1.3 Raudoituksen jakoalue 

Paaluanturassa päävetoraudoitukset keskitetään paalujen välisille jännitysalueille. Tällöin 

raudoituksen jakoalueena käytetään paalun poikkileikkauksen halkaisijaa. Jakoaluetta on 

kuitenkin mahdollista leventää paalun tukireaktiosta aiheutuvan puristuksen suuntaisesti. 

Tukireaktion aiheuttaman puristuksen voidaan katsoa leviävän, kuvan 22 mukaisesti, 45 

asteen kulmassa paalun reunasta. (SFS-EN 1992-1-1, s. 162.)  

 

Kuva 22. Paalun tukireaktiosta aiheutuvan puristuksen jakautuminen. (SFS-EN 1992-1-

1, s. 162.) 

Raudoituksen jakoalue levennyksineen voidaan täten laskea kaavasta (26). 

bj = d + ∅                                                                            (26) 

 

missä bj on raudoituksen jakoalue [mm]. 
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6.1.4 Tankojen väliset etäisyydet 

Vierekkäisten erillistankojen etäisyyksien tulee olla sellaiset, että betoni voidaan valaa ja 

tiivistää tyydyttävästi niin, että riittävä tartunta saavutetaan. Erillisten yhdensuuntaisten 

tankojen vapaan välin ja rinnakkaisten tankojen vaakakerrosten väliin edellytettävä 

vapaaväli voidaan laskea kaavasta (27). (SFS-EN 1992-1-1, s. 130.) 

amin = max [∅, (dg + 3mm), 20mm],                                                              (27) 

missä amin on raudoitusterästen minimivapaaväli [mm], 

 dg on kiviaineksen suurin raekoko [mm]. 

6.2 Ankkurointi 

Raudoitustangot, -langat tai hitsatut verkot ankkuroidaan siten, että tartuntavoimat 

siirtyvät luotettavasti betonille tangon suuntaista halkeilua tai lohkeilua aiheuttamatta. 

Tilanteesta riippuen, tankojen ankkuroinnin kapasiteettia voidaan kasvattaa käyttämällä 

tankojen päissä erilaisia koukkuja, päätyankkureita, tyssättyjä ankkureita ja hitsattuja 

tankoja. Paaluanturoissa käytetyimmät ankkurointityylit ovat suora-, taivutettu- tai 

hitsattu tanko. (By 210, s. 463.) 

Ankkuroinnin mitoittaminen alkaa tankojen murtorajatilan tartuntajännitysten 

määrittämisellä. Murtorajatilan tartuntalujuuden tulee olla riittävä estämään tartunnan 

pettämisestä aiheutuva murtuminen. Tankojen tartuntalujuuden mitoitusarvo voidaan 

laskea kaavasta (28). (SFS-EN 1992-1-1, s. 132.) 
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fbd = 2,25 × ƞ1 × ƞ2 × fctd,                                                                      (28) 

missä fbd on tartuntalujuuden mitoitusarvo [MPa], 

 fctd on betonin vetolujuuden mitoitusarvo [MPa], 

ƞ1 on tartuntaolosuhteiden laatuun ja tangon sijaintiin betonoinnin aikana 

liittyvä kerroin, 

▪ ƞ1 = 1 kun tartuntaolosuhteet ovat hyvät, 

▪ ƞ2 = 0,7 kaikissa muissa tapauksissa, 

ƞ2 on tangon halkaisijasta riippuva kerroin, 

▪ ƞ2 = 1 kun Ø ≤ 32 mm, 

▪ ƞ2 = (132 – Ø) / 100 kun Ø > 32 mm. 

 

Tartuntalujuuden mitoitusarvon avulla voidaan laskea tankojen ankkurointipituuksien 

perusarvo. Vaadittavaa ankkurointipituuden perusarvoa laskettaessa tulee ottaa 

huomioon teräksen tyyppi ja tankojen tartuntaominaisuudet. Ankkurointipituuden 

perusarvo voidaan laskea kaavasta (29). (SFS-EN 1992-1-1, s. 133.) 

lb,rqd = (
Ø

4
) × (

σsd

fbd
)                                                                               (29) 

 

 

missä lb,rqd on ankkurointipituuden perusarvo [mm], 

σsd on tangon mitoitusjännitys kohdassa, josta ankkurointipituus mitataan 

[MPa]. 

 

Ankkurointipituuden mitoitusarvo saadaan kertomalla ankkurointipituuden perusarvo 

mahdollisilla vähentävillä kertoimilla. Mitoitusarvon on myös täytettävä 

ankkurointipituuden vähimmäisarvon ehdot. Ankkurointipituuden mitoitusarvo on 

laskettavissa kaavasta (30). (SFS-EN 1992-1-1, s. 134.) 
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lbd = α1 × α2 × α3 × α4 × α5 × lb,rqd ≥ lb,min                                                (30) 

missä lbd on ankkurointipituuden mitoitusarvo [mm], 

 lb,min on ankkurointipituuden vähimmäisarvo [mm], 

α1 on tankojen muodosta riippuva kerroin, mikäli betonipeite on riittävä, 

α2 on betonipeitteen vähimmäisarvosta riippuva kerroin, 

α3 on kerroin, jolla otetaan huomioon poikittaisen raudoituksen avulla 

saavutettava laajenemisen estäminen,  

α4 on kerroin, jolla otetaan huomioon ankkurointipituudella sijaitsevan 

yhden tai useamman hitsatun poikittaistangon vaikutus, 

α5 on kerroin, jolla otetaan huomioon ankkurointipituudella lohkeilutasoon 

vaikuttavan paineen vaikutus. 

 

Yllä olevien kertoimien tarkemmat määritykset ja vaikutukset ankkurointipituuteen ovat 

luettavissa Suomen standardisoimisliiton julkaisusta SFS-EN 1992-1-1. 

Ankkurointipituuden mitoitusarvon on täytettävä ankkurointipituuden vähimmäisarvon 

ehto. Ehto, kun ankkuroidaan vetovoimaa, saadaan kaavasta (31). (SFS-EN 1992-1-1, s. 

134.) 

lb,min ≥ max [0,3 × lb,rqd, 10∅, 100 mm],                                                          (31) 

6.2.1 Taivutettu tanko 

Taivutetuissa tangoissa ankkurointipituudet mitataan pitkin tangon keskiviivaa. Tankoja 

taivutettaessa on tärkeää huomioida, että vältytään tangon taivutushalkeamilta ja betonin 

vahingoittumiselta tangon taivutuskohdan sisäpuolelta. Taivutushalkeamilta ja betonin 

vahingoittumiselta voidaan välttyä määrittämällä taivutustelan sallittu 

vähimmäishalkaisija. Taivutustelan sallitut vähimmäishalkaisijat tangon 

taivutushalkeaman kannalta ovat luettavissa taulukosta 4. (SFS-EN 1992-1-1, s. 130-

131.) 
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Taulukko 4. Taivutustelan vähimmäishalkaisija tangon taivutushalkeaman kannalta. 

(SFS-EN 1992-1-1, s. 131.) 

Tangon halkaisija Taivutustelan vähimmäishalkaisija 

Ø ≤ 16 mm 4Ø 

Ø ≥ 16 mm 7Ø 

 

Betonin vahingoittumisen kannalta taivutustelan vähimmäishalkaisijaa ei tarvitse 

tarkastella seuraavien ehtojen täyttyessä: 

- taivutuksen päättymiskohdasta katsoen, tangon ankkurointiin riittää mitta ≤ 5Ø, 

- taivutustelan halkaisija on vähintään taulukon 4 suositusarvon mukainen. (SFS-

EN 1992-1-1, s. 131.) 

Jos yllä olevat ehdot eivät täyty, taivutustelan halkaisijaa suurennetaan kaavalla (32). 

(SFS-EN 1992-1-1, s. 131.) 

 

 ∅m,min ≥ Fbt((
1

ab
) +

1

2×∅
)/fcd,                                                                 (32) 

missä Øm,min on taivutustelan vähimmäishalkaisija [mm], 

Fbt on vetovoima tangossa murtorajatilassa [kN], 

ab on puolet tarkasteltavien tankojen välisestä keskiöetäisyydestä 

kohtisuoraan taivutuksen tasoa vastaan. Tangossa joka sijaitsee 

reunimmaisena rakenneosan pinnan vieressä, mittana käytetään 

betonipeitettä lisättynä mitalla Ø/2 [mm]. 

6.2.2 Hitsattu poikittaistankotanko 

Suoran tangon ankkurointikykyä voidaan lisätä poikittaistangolla, joka hitsataan 

ankkuroitavan tangon päähän kuvan 23 mukaisesti. Tällöin hitsin laatu ja kapasiteetti 

tulee olla riittävät. (By 210, s. 473.) 
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Kuva 23. Hitsattu poikittaistanko ankkurointikappaleena. (SFS-EN 1992-1-1, s. 136.) 

Käytettäessä suoran tangon päähän hitsattua poikittaista tankoa, poikittainen tanko saa 

ankkurointikestävyyden Fbtd. Ankkurointikestävyyden avulla, voidaan 

ankkurointipituuden perusarvoa laskettaessa tangoissa vaikuttavaa jännitystä σsd 

pienentää suhteessa Fbtd /Ast, missä Ast on tangon poikkileikkausala. (SFS-EN 1992-1-1, 

s. 136.) 

Poikittaistangon ankkurointikestävyys voidaan laskea kaavasta (33). (SFS-EN 1992-1-1, 

s. 136.) 
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 Fbtd = ltd × ∅t × σtd, mutta enintään Fwd,                                                      (33) 

missä Fbtd on ankkurointikestävyys [kN], 

ltd on poikittaistangon mitoituspituus [mm], voidaan laskea kaavalla (34). 

ltd = 1,16 × ∅t(
fyd

σtd
)0,5 ≤ lt,                                                             (34) 

Øt on poikittaistangon halkaisija [mm], 

 σtd on betonin jännitys [MPa], voidaan laskea kaavalla (35), 

 

σtd = (fctd + σcm)/y ≤ 3 × fcd,                                                              (35) 

 σcm on betonin puristusjännitys, joka vaikuttaa kohtisuoraan kumpaankin 

tankoa vastaan (puristus positiivisena) [MPa], 

 y on funktio: y = 0,015 + 0,14 × e(−0,18x), 

 x on funktio, jolla geometria otetaan huomioon: x = 2 (
c

∅t
) + 1, 

 c on kumpaakin tankoa vastaan kohtisuorassa oleva betonipeite [mm], 

 Fwd on hitsin leikkauslujuuden mitoitusarvo [kN], voidaan laskea kaavalla 

(36), 

 

Fwd = 𝑆𝑡 × Ast × fydt,                                                             (36) 

 St on leikkauskerroin, 

Ast on ankkuroitavan tangon poikkileikkausala [mm2], 

fydt on ankkuroitavan tangon myötölujuuden mitoitusarvo. 

 

Kaavan (36) leikkauskerroin määräytyy kohteittain kohteen määrätyn liitosluokan 

mukaan. Liitosluokan vaikutukset leikkauskertoimen suuruuteen on esitetty taulukossa 5. 

Taulukon ulkopuolisia liitosluokkia ei yleisesti suosita käytettäväksi. (SFS-EN ISO 

17660-1, s. 72.) 

  



62 

 

Taulukko 5. Voimaristiliitosten leikkauslujuuden luokittelu. (SFS-EN ISO 17660-1, s. 

72.) 

Liitosluokka Leikkauskerroin St 

SF30 > 30 % 

SF40 > 40 % 

SF50 > 50 % 

SF60 > 60 % 

SF70 > 70 % 

SF80 > 80 % 
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7 HALKEILUN RAJOITTAMINEN 

Halkeilu tulee rajoittaa niin, ettei se huononna rakenteen asianmukaista toimintaa, 

säilyvyyttä tai vaikuta ulkonäköön tavalla, joka ei ole hyväksyttävää. Halkeamien 

muodostuminen voidaan sallia pyrkimättä rajoittamaan niiden leveyttä, mikäli ne eivät 

haittaa rakenteen toimintaa. (SFS-EN 1992-1-1, s. 117-118.) 

Halkeamia syntyy aina, kun kuormien tai pakkovoimien aiheuttama vetävä 

päämuodonmuutos ylittää betonin murtovenymän. Kun halkeama muodostuu, 

muodonmuutosten yhtäsuuruus raudoitusten ja betonin kesken ei enää ole kaikkialla 

voimassa ja raudoituksen venymä tulee suuremmaksi kuin betonin venymä. Venymien 

erosta muodostuu liukumia, jotka kasautuvat halkeamiin. Halkeamaleveys on tällöin 

halkeaman molemmilta puolilta yhteenlaskettu liukuma. (By 210, s. 351.) 

7.1 Halkeilu betonissa 

Betonin pienen vetolujuuden vuoksi halkeilua ei usein voida välttää. Kaikki halkeilu ei 

kuitenkaan ole haitallista. Halkeamia voivat aiheuttaa kuormitukset, betonin tilavuuden 

muutokset, pakkovoimat ja kovettumattomassa betonissa tapahtuvat muutokset. (By 210, 

s. 350.) 

Kun betoni kovettuu, siinä tapahtuu tiivistämisen jälkeenkin painumista. Jos raudoitus ei 

voi liikkua vapaasti betonin mukana, painumisen seurauksena raudoituksen alapuolinen 

betoni vetää halkeaman raudoituksen suuntaiseksi. Painumishalkeilua voidaan ehkäistä 

betonimassan laadun valinnalla ja käyttämällä oikeita työtapoja. (By 210, s. 350 - 351.) 

Kuivumiskutistuminen ja lämpöjännitykset aiheuttavat betonissa epätasaisesti 

jakaantuvia tilavuuden muutoksia. Kun rakenteessa on kiinnityksiä, kutistuminen 

aiheuttaa rakenteeseen pakkovoimia. Vapaassakin rakenteessa pintojen ja sisäosien 

väliset kutistumaerot aiheuttavat pintoihin vetojännityksiä. Nämä jännitykset voivat 

johtaa hiushalkeiluun. Kutistumishalkeilua voidaan rajoittaa betonimassan laadun 

oikealla valinnalla. (By 210, s. 351.) 

Rakenteen vedettyjen osien halkeilu kuormittaessa on väistämätöntä, suunnittelussa 

halkeilu otetaankin huomioon yhtenä mitoitusehdoista. Halkeilemattoman pinnan 
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ensimmäisten halkeamien suunnat määräytyvät betonin pääjännitystilan ja vetävän 

pääjännityksen suuntien mukaan. Halkeama on aina kohtisuorassa pääjännitystä vastaan. 

Vetävän pääjännityksen suunta ei aina määräydy pelkästään ulkoisten kuormien 

aiheuttamien jännitysten perusteella, vaan mukana voi olla myös esimerkiksi 

kutistumasta aiheutuvia jännityksiä. (By 210, s. 351.) 

7.2 Vedetyn betonialueen tehollinen leveys 

Paaluanturan tapauksessa halkeilua rajoitetaan vetosauvojen alueella. Tällöin vedetyn 

betonialueen tehollinen leveys on riippuvainen raudoituksen jakoalueesta, 

betonipeitteestä sekä tankojen halkaisijasta. Suuremmat halkeilut vetosauvojen 

ulkopuolella ovat sallittuja, koska ne eivät vaikuta paaluanturan rakenteellisiin 

ominaisuuksiin. Vedetyn betonialueen tehollinen leveys voidaan laskea kaavalla (37). 

(SFS-EN 1992-1-1, s. 124.) 

beff = bj + 5(c +
∅

2
),                                                                                 (37) 

missä beff on vedetyn betonialueen tehollinen leveys [mm], 

 c on vetoraudoituksen betonipeite [mm]. 

7.3 Laskennallisen halkeamaleveyden raja-arvo 

Laskennallisen halkeamaleveyden raja-arvo määritetään ottamalla huomioon rakenteen 

aiottu toiminta ja luonne sekä halkeamaleveyden rajoittamiskustannukset. 

Halkeamaleveyden raja-arvo on esitetty taulukossa 6. (SFS-EN 1992-1-1, s. 118.) 
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Taulukko 6. Raja-arvon wmax arvot. (SFS-EN 1992-1-1, s. 118.) 

Rasitusluokka Teräsbetonirakenteet ja 

tartunnattomat 

ankkurijännerakenteet 

Tartuntajännerakenteet 

ja injektoidut 

ankkurijännerakenteet 

 Pitkäaikainen 

kuormitusyhdistelmä 

Tavallinen 

kuormitusyhdistelmä 

X0, XC1 0,4 mm 0,2 mm 

XC2, XC3, XC4, 

XD1, XS1 

0,3 mm 0,2 mm 

XD2, XD3, 

XS2, XS3 

0,2 mm Vetojännityksetön tila 

 

7.4 Halkeamaleveyksien laskenta 

Halkeamaleveys voidaan laskea kaavasta (38). (SFS-EN 1992-1-1, s. 123.) 

wk = sr,max( εsm − εcm),                                                                            (38) 

missä wk on halkeamaleveys [mm], 

 sr,max on suurin halkeamaväli [mm], 

 εsm on keskimääräinen raudoituksessa vaikuttava venymä, 

 εcm on keskimääräinen betonin venymä halkeamien välillä. 
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εsm-εcm voidaan laskea kaavasta (39). (SFS-EN 1992-1-1, s. 123.) 

εsm − εcm =
σs−kt

fct,eff

ρp,eff
(1+αe×ρp.eff)

Es
≥ 0,6 ×

σs

Es
                                                (39) 

missä σs on vetoraudoituksessa vaikuttava jännitys, kun poikkileikkauksen 

oletetaan halkeilleen [MPa], 

 αe on suhde Es / Ecm, 

 Es on betoniteräksen kimmokertoimen mitoitusarvo [MPa], 

 Ecm on betonin sekanttimoduuli [MPa], 

 ρp,eff = (As + ξ1 × Ap
′ )/Ac,eff,       (40)  

A’p on tartunta- tai ankkurijänteiden ala poikkileikkauksen osapinnalla Ac,eff 

[mm2], 

Ac,eff on betoniteräksiä tai jänneteräksiä ympäröivän, vetojännityksen 

alaisen betonialueen tehollinen pinta-ala [mm2], 

ξ1 on muunnettu tartuntalujuuksien suhde, kun otetaan huomioon 

jänneteräksen ja betoniteräksen erilainen halkaisija, 

kt on kuorman vaikutusajasta riippuva kerroin, 

▪ kt = 0,6 lyhytaikaiskuormitukselle, 

▪ kt = 0,4 pitkäaikaiskuormitukselle. 

 

Suurin halkeamaväli lasketaan kaavasta (41). (SFS-EN 1992-1-1, s. 124.) 

sr,max = k3 × c + k1 × k2 × k4 × ∅/ρp,eff,                                                      (41) 

missä k1 on kerroin, jolla otetaan huomioon tankojen tartuntaominaisuudet, 

▪ k1 = 0,8 tangoille, joilla on hyvä tartunta, 

▪ k1 = 1,6 tangoille, joiden pinta on lähes tasainen, 

k2 on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon venymäjakauma, 

▪ k2 = 0,5 taivutukselle, 

▪ k2 = 1,0 pelkälle vedolle, 

k3 = 3,4, 

k4 = 0,425. 
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8 EXCEL -LASKENTAPOHJA 

Työssä aiemmin esitettyjen mitoitusehtojen perusteella luotiin Microsoft Excelillä 

laskentapohja.  Laskentapohja mitoittaa 2 – 9 paalun paaluanturat, ottaen huomioon 

paalujen tai paaluryhmän sallitut sijaintipoikkeamat sekä kuorman epäkeskisyyden. 

Laskentapohja mahdollistaa myös paaluanturan tarkan mitoituksen annetuille paalujen 

lyödyille sijainneille. 

Kaiken kaikkiaan laskentapohja laskee paalujen suurimmat ja pienimmät paaluvoimat, 

puristus- ja vetosauvojen voimat, solmujen jännitykset, vaadittavan raudoituksen, 

vaadittavan raudoituksen ankkuroinnin sekä halkeilun rajoittamisen. Kuvassa 24 on 

esitetty laskentapohjan vuokaavio. 

 

Kuva 24. Laskentapohjan vuokaavio. 

8.1 Sijaintipoikkeamien huomiointi 

Sallitut sijaintipoikkeamat ja kuorman epäkeskisyys huomioidaan muodostamalla 

Excelin sisäisellä koodikielellä Visual Basicillä luuppirakenteita. Luupit pyörittävät läpi 
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kaikki paalujen ennalta määritetyt kriittiset sijainnit tallentaen samalla saadut 

epäedullisimmat arvot mitoitustilanteesta riippuen. Luupit tallentavat myös paalujen 

hetkelliset sijainnit, kun epäedullisimmat arvot saavutetaan. 

Paalujen ennalta määritetyt kriittiset sijainnit sijaitsevat yksittäisen paalun sallitun 

sijaintipoikkeaman muodostaman ympyrän piirillä. Kriittiset sijainnit määritettiin 

kokeilujen sekä yleisten mitoitusohjeiden perusteella. Lopullisissa sijanneissa päädyttiin 

yhdeksään mahdolliseen sijaintiin jokaiselle paalulle. Samoja kriittisiä sijainteja käytetiin 

myös kuorman epäkeskisyyden määrittämisellä. Lopulliset sijainnit on esitetty kuvassa 

25. 

 

Kuva 25. Paalujen ja kuorman epäkeskisyyden kriittiset sijainnit. 

Sijaintipoikkeaminen huomioiminen luuppirakenteilla mahdollistaa tarkkojen tulosten 

tarkastelun paaluanturan mitoituksessa. Tällöin voidaan turvallisesti todeta, 

sijaintipoikkeamien osuessa sallittujen toleranssien sisään, että paaluantura kestää.  

Esimerkki luuppirakenteesta on esitetty Kuvassa 26. Jotta luuppirakenne toimii, tulee 

kaikki anturan mitoitukseen liittyvät funktiot liitettävä saman luupin sisään. 

Luuppirakenteessa muuttujat i, j, k ja l kuvaavat paaluja, sekä paalujen mahdollisia 

sijainteja. Muuttuja r taas kuvaa kuormaa ja sen mahdollista epäkeskisyyttä. 
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Kuva 26. Esimerkkiluuppi. 

8.2 Lähtötiedot 

Ennen anturan mitoittamista on määritettävä tarvittavat lähtötiedot. Lähtötietojen syöttö 

voidaan toteuttaa vaiheittain, jolloin esimerkiksi raudoituksen mitoitukseen tarvittavat 

lähtötiedot voidaan määrittää vasta kun ollaan mitoitettu mitoittavat vetosauvat. 

Kun paalutuksen ja anturan lähtötiedot on syötetty, pohja luo havainnollistavan kuvan 

anturasta, paaluista sekä kuormituksesta. Havainnollistavan kuvan tarkoitus on helpottaa 

lähtötietojen hahmottamista sekä vähentää mahdollisia virheitä lähtötiedoissa. 
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Kuva 27. Havainnollistava kuva anturasta. 

8.3 Paaluvoimat 

Anturan mitoitus aloitetaan paaluvoimien määrittämisellä. Paaluvoimat lasketaan 

luuppirakenteilla, jossa luupit muodostuvat paaluryhmän sallitusta poikkeamasta sekä 

kuorman epäkeskisyydestä. Luupit tulostavat paaluvoimista ulos suurimmat sekä 

pienimmät arvot. 

Tässä työssä, kuten vakiopaaluanturoissakaan, paaluille ei sallita vetoa. Paalujen suurin 

sallittu puristusvoima määräytyy lähtötiedoissa määritettyjen paalutuksen lähtötietojen 

mukaan. Pohja luo myös annetuista paalujen lähtötiedoista kapasiteettikuvaajan. 

Kapasiteettikuvaajasta voidaan arvioida paalujen kestävyyden riittävyyttä ennen 

paaluvoimien laskemista sekä kestävyyttä kuormitusten mahdollisten lisäysten jälkeen. 

Kun valittu paalu on todettu riittäväksi, loppu anturan mitoittaminen suoritetaan 

käyttämällä paaluvoimana täyttä paalun mitoituskestävyyttä. Tällä varmistetaan anturan 

kestävyyden vastaavan paalujen kestävyyttä. Eli kuormien mahdollisten kasvun jälkeen, 

anturan käyttöasteet eivät ylity ennen paalujen käyttöasteen ylittymistä.  
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8.4 Ristikkomalli 

Paaluvoimien määrittämisen jälkeen pohja luo anturasta alustavan ristikkomallin. 

Paaluvoimien laskemisen jälkeen, eli täyden paalun mitoituskestävyyden määrittämisen 

jälkeen, on mahdollista muodostaa luotettavasti anturan yläpinnan, eli kuorman 

alapuoliset, solmut. Ristikkomallista tekee alustavan anturan yläpään solmujen solmun 

korkeus, sillä ennen ristikkomallin optimointia solmun korkeutena käytetään määritettyä 

alkuarvausta, joka täydentyy ristikkomallin optimoinnin jälkeen. Kuvassa 28 on esitetty 

alustava ristikkomalli neljän paalun paaluanturasta. 

 

Kuva 28. Alustava ristikkomalli. 

Kuvassa 28 siniset viivat esittävät annettujen lähtöarvojen perusteella luotua anturaa. 

Punaiset viivat ovat kuormituksen ja paalujen väliin syntyviä diagonaalisia 

puristussauvoja ja violetit viivat yläpinnan solmujen välille syntyviä horisontaalisia 

puristussauvoja. Vihreät viivat edustavat taas paalujen väliin syntyviä raudoitettavia 

vetosauvoja. 

Anturan yläpinnan, eli kuorman alapuoliset, solmut muodostetaan jakamalla 

kuormitusalue paalujen lukumäärän perusteella yhtä suuriin alueisiin. Verrattuna yleiseen 

tyyliin, jossa ristikko luodaan yhdistämällä kaikki ristikkomallin puristussauvat yhteen 

solmupisteeseen kuormitusalueen kuormakeskiössä, jakamalla kuormitusalue useampaan 

solmuun saadaan ristikkomallista realistisempi sekä solmujen mitoittamisesta tarkempi. 



72 

 

Kuormitusalueen jako useampaan solmuun helpottaa myös yläpinnan horisontaalisten 

puristussauvojen hahmottamisen sekä mitoittamisen. Kuvassa 29 on esitetty 300 mm 

sivumitaltaan olevan pilarin kuormitusalueen jako neljään solmualueeseen neljälle 

paalulle.  

 

Kuva 29. Kuormituksen alapuoliset solmut. 

8.5 Ristikkomallin optimointi 

Alustavan ristikkomallin luomisen jälkeen, ristikkomalli optimoidaan. Optimoinnilla 

tarkoitetaan anturan yläpinnan solmujen korkeuksien optimointia. Optimointi suoritetaan 

käyttämällä kuormituksena paalujen täyttä murtorajatilan kapasiteettia. 

Optimointi suoritetaan optimoimalla anturalle kriittiset käyttöasteet, jotka ovat 

riippuvaisia yläpinnan solmujen korkeudesta. Nämä kriittiset käyttöasteet ovat 

diagonaalisten puristussauvojen alapäiden sekä horisontaalisten puristussauvojen 

käyttöasteet. 

Optimoinnin tekninen suoritus tapahtuu luuppirakenteiden ja iteroinnin yhdistelmällä. 

Laskentapohja laskee ensiksi paalujen sijainnit silloin, kun edellä mainittujen kriittisten 

käyttöasteiden erotus on suurimmillaan käyttämällä solmujen korkeutena annettua 

alkuarvausta. Tämän jälkeen, edellä määritetyillä paalujen sijainneilla, suoritetaan 
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iterointi. Iteroinnissa luuppirakenteet laskevat kriittiset käyttöasteet lisäämällä jokaisella 

luupilla solmun korkeuteen yhden millimetrin. Iterointia jatketaan, kunnes kriittisten 

käyttöasteiden erotus on mahdollisimman pieni. Kun käyttöasteiden pienin mahdollinen 

erotus on saavutettu, laskentapohja tallentaa sillä hetkellä käytetyn solmun korkeuden, 

jota käytetään lopuissa anturaa mitoittavissa laskuissa. Kuvassa 30 on esitetty tulokset 

esimerkkioptimoinnista neljän paalun paaluanturalle. 

 

Kuva 30. Solmun korkeuden optimointi. 

Solmun korkeuden optimoinnilla saavutetaan edullisemmat suunnitteluratkaisut sekä 

realistisempi ristikkomalli. 

8.6 Sauvavoimat ja sauvojen mitoitus 

Ristikkomallin optimoinnin jälkeen voidaan suorittaa mitoittavat laskut ristikkomallin 

sauvavoimille. Laskentapohja mitoittaa kaikki ristikkomallin sauvat, eli diagonaaliset 

puristussauvat, horisontaaliset puristussauvat sekä vetosauvat.  

Kaikki sauvavoimat määritetään solmupisteiden tasapainoyhtälöiden mukaan, käyttäen 

mitoittavana normaalivoimana paalun mitoituskestävyyttä. 

8.6.1 Horisontaaliset puristussauvat 

Tässä työssä määritettyjen alkuehtojen mukaan, anturan yläpinnan solmuihin ei voi 

muodostua vetoa. Tällöin horisontaaliset puristussauvat ovat kriittisimmillään sauvojen 

päiden solmupisteissä tai sauvan keskellä. Kriittinen kohta on riippuvainen sauvan päiden 
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solmuissa vallitsevasta jännitystilasta. Kun solmu on kolmiaksiaalisesti puristettu, 

solmuissa vaikuttavien puristusjännitysten mitoitusarvot kasvavat, tällöin sauvan 

keskellä vaikuttavan puristuksen mitoitusarvo on määräävä. Muissa tilanteissa määräävä 

puristusjännitysten mitoitusarvo on solmukohdissa. 

Horisontaaliset puristussauvat muodostuvat prisman muotoon. Tällöin sauvan 

poikkileikkauksen, sekä sauvan päiden solmupisteiden, pinta-ala on riippuvainen 

yläpinnan solmujen korkeudesta sekä solmujen sivumitoista. 

Horisontaalisten puristussauvojen puristusjännityksen mitoitusarvo sauvan keskellä 

voidaan laskea kaavalla (9). 

8.6.2 Diagonaaliset puristussauvat 

Diagonaaliset puristussauvat syntyvät paalujen sekä luotujen kuormituksen alapuolisten 

solmujen välille. Diagonaalisten puristussauvojen jännityskenttä on pullomainen, jolloin 

voidaan turvallisesti sanoa sauvojen olevan kriittisimmillään pullonkauloissa sauvan 

päiden solmupisteissä.  

Laskentapohja laskee kaikkien diagonaalisten puristussauvojen puristusvoimat kaikilla 

paalujen mahdollisilla sijainneilla. Lisäksi lasketaan sauvojen nousukulmat. Riittävällä 

nousukulmalla varmistetaan ristikkomallin toimivuus kyseisessä anturassa. Lopuksi 

laskentapohja tallentaa luuppirakenteista saadut suurimmat puristusvoimat sauvoissa, 

niiden nousukulmat sekä paalujen sijainnit, kun kyseiset arvot saavutetaan. Esimerkki 

saaduista arvoista on esitetty kuvassa 31. Kuvassa on mukana myös horisontaalisten 

puristussauvojen tuloksia. 
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Kuva 31. Puristussauvojen mitoitustuloksia. 

8.6.3 Vetosauvat 

Paalujen väliin muodostuvat vetosauvat, kuten muutkin sauvat, lasketaan kaikilla 

mahdollisilla paalujen sijainneilla. Erityisesti vetosauvojen määrittämisessä, 

luuppirakenteet antavat lisätarkkuutta laskentaan. Luuppirakenteilla saadaan tarkasti 

määritettyä paalujen keskinäisten etäisyyksien muutosten vaikutus vetosauvojen voimien 

suuruuteen.  

Laskentapohja laskee jokaisen sauvan suurimmat vetovoiman. Tämä mahdollistaa 

halutessaan jokaisen sauvan tarkkojen raudoitusten määrittämisen. Raudoittamisen 

helpottamiseksi laskentapohja kuitenkin erottelee anturan pääsuuntien mukaiset 

suurimmat vetosauvat, joille myöhemmin mitoitetaan raudoitukset. Laskentapohja 

määrittelee myös pienimmän vetosauvan ja puristusdiagonaalin välisen kulman koko 

anturalla. Kyseistä kulmaa voidaan myöhemmin mahdollisesti hyödyntää solmujen 

kestävyyksiä parantavassa kertoimessa. Esimerkkituloksia vetosauvojen laskennasta on 

esitetty kuvassa 32. 
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Kuva 32. Vetosauvojen mitoitustuloksia. 

8.7 Solmujen mitoitus 

Solmut, kuten sauvatkin, mitoitetaan jokaiselle mahdolliselle paalun sijainnille 

luuppirakenteiden avulla. Paalujen sijainnit vaikuttavat puristusdiagonaalien suuruuteen 

sekä nousukulmaan, jotka vaikuttavat täten myös solmujen pinta-alaan ja kestävyyteen. 

Laskentapohja laskee kaikkien seuraavissa kappaleissa mainittujen solmujen suurimmat 

jännitykset ja mitoituskestävyydet sekä täten saadut käyttöasteet. Lisäksi pohja määrittää 

paalujen sijainnit, kun suurimmat jännitykset saavutetaan. Kuvassa 33 on esitetty 

esimerkkitulokset solmujen mitoituksesta. 

 

Kuva 33. Solmujen mitoitustuloksia. 

8.7.1 CCC-solmut 

CCC-solmut syntyvät kuormituksen alle anturan yläpintaan ja ne mitoitetaan kappaleen 

4.6.1 ohjeiden mukaisesti. CCC-solmuihin kuuluvat paaluanturoiden tapauksessa 
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diagonaalisten puristussauvojen yläpäät, horisontaalisten puristussauvojen päät sekä 

kuormitukselta tuleva pintapaine. Kuormitukselta tuleva pintapaine mitoitetaan täysille 

paalujen mitoituskestävyyksille.  

8.7.2 CCT – ja CTT-solmut 

CCT- ja CTT-solmut syntyvät paalun yläpuolelle anturan alapintaan ja ne mitoitetaan 

kappaleen 4.6.2 ohjeiden mukaisesti. CCT- ja CTT-solmuihin kuuluvat paaluanturoiden 

tapauksessa diagonaalisten puristussauvojen alapäät sekä paaluilta tuleva pintapaine. 

Paalulta tuleva pintapaine mitoitetaan täydelle paalun mitoituskestävyydelle. 

Yleisesti paaluanturan alapinnassa esiintyvät solmut ovat CTT-solmuja, joihin liittyy 

puristussauvan lisäksi kaksi tai useampi vetosauva. Vain kahden paalun paaluanturassa 

CCT-solmut esiintyvät yleisesti.  

8.8 Raudoituksen mitoitus 

Anturan raudoitus mitoitetaan aiemmin määritetyille suurimmille vetovoimille. 

Raudoitus jaetaan kappaleen 6.1.3 mukaisesti paalun alueelle. Tällä varmistetaan 

raudoituksen vaikutus vetosauvan vaikutusalueelle sekä tarkennetaan raudoituksen 

ankkuroinnin laskentaa.  

Laskentapohjaan syötetään vetoraudoituksen terästen laatu, tankojen lukumäärä 

pääsuunnittain sekä tangon halkaisija. Raudoitus on mahdollista sijoittaa yhteen tai 

kahteen kerrokseen. Laskentapohja laskee annetuilla lähtöarvoilla raudoituksen 

käyttöasteen sekä ehdottaa mahdollista keskiöetäisyyttä tangoille, verraten sitä tankojen 

minimikeskiöetäisyyteen. Kuvassa 34 on esitetty esimerkkituloksia raudoituksen 

mitoituksessa. 
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Kuva 34. Raudoituksen mitoitustuloksia. 

8.8.1 Ankkurointi 

Kun koko raudoitus on sijoitettu paalun puristavan voima vaikutusalueelle, voidaan 

paalusta syntyvä puristava poikittaispaine ottaa kokonaisuudessaan mukaan laskuihin 

ankkuroinnin mitoituksessa. Näin ollen laskentapohja laskee ensiksi ankkuroituvan 

vetovoiman pelkästään paalun matkalla. Mahdollinen jäljelle jäänyt vetovoima 

ankkuroidaan sen jälkeen valitulla ankkurointityylillä. 

Laskentapohja mahdollistaa ankkuroinnin joko suoralla tangolla, taivutetulla tangolla tai 

poikittaisella hitsatulla tangolla. Paalun sallittu sijaintipoikkeama otetaan mukaan 

ankkuroinnin mitoitukseen vähentämällä poikkeama käytettävissä olevasta 

ankkurointitilasta. Kuvassa 35 on esitetty esimerkkituloksia ankkuroinnin mitoituksessa 

käyttäen taivutettua tankoa.  

 

Kuva 35. Ankkuroinnin mitoitustuloksia. 
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8.9 Halkeilun rajoittaminen 

Laskentapohja rajoittaa halkeilun kappaleen 7 ohjeiden mukaisesti. Käyttörajan mukaiset 

kuormat voidaan määrittää joko yhdistetyn osavarmuuskertoimen perusteella 

murtorajatilan kuormista tai suoraan syötetyistä käyttörajatilan lähtöarvoista. Lisäksi 

halkeilun laskentaa varten on määritettävä kohteen rasitusluokka. Kuvassa 36 on esitetty 

esimerkkituloksia halkeilun rajoittamisesta. 

 

Kuva 36. Halkeilun rajoittamisen mitoitustuloksia. 
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9 VERTAILU 

Laskentapohjan tarkistus tapahtui suorittamalla vertailu yleisesti käytettyihin 

vakiopaaluanturoihin. Lisäksi vertailussa verrataan sijaintipoikkeamien huomioinnin 

vaikutukset saatuihin tuloksiin. 

9.1 Vakiopaaluanturat RD- ja RR-paaluille 

Valitaan vertailuun neljän RDs 220/10 paalun vakiopaaluantura, jolloin paalujen 

mitoituskestävyys on 2090 kN. Vakiopaaluanturaohje ohjeistaa kuitenkin käytettäväksi 

vain 88 % paalun kokonaiskapasiteetista suurten puristusjännitysten vuoksi, tällöin 

paalun mitoituskestävyydeksi saadaan 1840 kN. 

9.1.1 Suunnitteluperusteet 

Mitoittaessa kyseisiä vakiopaaluanturoita seuraavat mitoitusoletukset ovat voimassa: 

- paalut ovat pysty suoria, 

- paalujen paaluväli on 800 mm, 

- yksittäisen paalun sekä paaluryhmän sallittu sijaintipoikkeama on 50 mm, 

- paalujen upotussyvyys on 50 mm, 

- paaluantura toimii paaluvoimia laskettaessa äärettömän jäykkänä kappaleena, 

- ulkoinen kuormitus ei aiheuta anturaan oleellisia vaakavoimia, 

- paaluille ei sallita vetoa, 

- anturalle tulevasta kokonaiskuormasta on muuttuvaksi oletettu 60 %, 

- anturalle tulevasta kokonaiskuormasta on pysyväksi oletettu 40 %, 

- rakenne kuuluu seuraamusluokkaan CC2 ja luotettavuusluokkaan RC2, 

- rakenteen halkeaman ominaisleveys on määritetty pitkäaikaisille kuormille 

käyttäen kuorman yhdistelykertoimena arvoa 0,8, 

- suurin sallittu halkeamaleveys on 0,3 mm, 

- anturan ympäristörasitusluokka on XC2, 

- anturan betoniluokka on C35/45-2, 

- anturan sivumitta on 1,5 m ja korkeus 1,2 m, 

- betonin osavarmuusluku on 1,5 ja raudoituksen 1,15, 

- kuormituspinnan pienin leveys on 500 mm, 
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- paaluhatun sivumitta on 300 mm ja paksuus 30 mm. 

9.1.2 Paaluvoimat 

Paaluvoimien vertailu suoritetaan luomalla paaluvoimille kapasiteettikäyrät. 

 

Kuva 37. Kapasiteettikäyrävertailu. 

Kuvasta huomataan selvät eroavaisuudet kapasiteettikäyrissä. Eroavaisuudet johtuvat 

laskentatapojen eroavaisuuksista. Laskentapohja määrittelee kapasiteettikäyrät 

huomioiden paaluryhmän sallitun sijaintipoikkeaman, kun taas vakiopaaluanturoissa 

sijaintipoikkeamaa ei olla huomioitu. Myös laskentapohjalla saaduista tuloksista ilman 

sijaintipoikkeamia nähdään, kuinka sijaintipoikkeamat vaikuttavat huomattavasti 

paaluryhmän kapasiteettikäyrään. 
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9.1.3 Sauvavoimat 

Ristikon sauvavoimien suurimmat arvot on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Sauvavoimien vertailu. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Diagonaalisten 

puristussauvojen 

nousukulma 

61o 66o 70o 

Diagonaaliset 

puristussauvat 

2099 kN 2003 kN 1957 kN 

Horisontaaliset 

puristussauvat 

Ei vertailuarvoa 596 kN 471 kN 

Vetosauvat 533 kN 623 kN 471 kN 

  

Sauvavoimien vertailusta nähdään sauvavoimien eroavaisuudet. Eroavaisuudet johtuvat 

pääasiassa ristikkomallin tarkastelutyylistä. Vakiopaaluanturoissa ristikkoa tarkastellaan 

2D-tilassa, kun taas laskentapohja tarkastelee ristikkoa 3D-tilassa. Suurimmat 

eroavaisuudet vetosauvoissa selittyvät laskentapohjan kyvystä huomioida useiden 

paalujen yhtäaikaisten sijaintipoikkeamien vaikutus vetosauvojen suuruuteen. 

Vakiopaaluanturoista ei ole saatavilla vertailutuloksia horisontaalisista puristussauvoista, 

tämä johtuu eroavista ristikon luomistyyleistä vakiopaaluanturan ja laskentapohjan 

välillä.  

Sijaintipoikkeamien huomioinnin laskuissa huomaa selvästi paaluanturan 

horisontaalisten sauvojen tuloksissa. Horisontaaliset sauvat ovat paaluanturoissa 

vetosauvat sekä yläpinnan horisontaaliset puristussauvat. 
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9.1.4 Solmut 

Vertailun solmujen sallitut jännitykset, suurimmat jännitykset sekä käyttöasteet on 

esitetty seuraavissa taulukoissa. 

Taulukko 8. Paalujen yläpuoliset solmut. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 12,79 MPa 12,79 MPa 12,79 MPa 

Jännitys 12,74 MPa 20,45 MPa 20,45 MPa 

Käyttöaste 99 % 159 % 159 % 

 

Paalujen yläpuolisten solmujen puristusjännityksissä on huomattavissa suuri ero. Ero on 

selitettävissä eroavaisuudella solmualueiden määrittämisessä. Vakiopaaluanturoissa 

solmun taso luodaan raudoituksen yläpintaan levittämällä solmun alue raudoituksen 

leveyden perusteella. Laskentapohja taas määrittelee solmun alueen syntyvän välittömästi 

paaluhatun yläpuolelle, joka kuvaa tarkemmin eurokoodissa esitettyä tilannetta. Kuvassa 

38 on esitetty laskentapohjan sekä vakiopaaluanturoiden periaatteet solmualueen 

määrittämiselle. Sijaintipoikkeamilla ei ole suoraa vaikutusta paalun yläpuoliseen 

solmualueeseen. 
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Kuva 38. Solmualueiden määrittämisen periaatteet. 

Käyttöasteen pienentämiseksi anturan lähtöarvoihin voidaan suositella muutamaa 

mahdollista korjaustoimenpidettä. Paaluhatun sivumitta kasvatetaan 400 mm:iin sekä 

betoniluokka kasvatetaan luokkaan C40/50. Korjausehdotuksista johtuen anturan 

sivumittoja joudutaan kasvattamaan 200 mm. Näillä korjauksilla mitoituksessa voidaan 

hyödyntää koko paalun alkuperäinen mitoituskestävyys sekä käyttöasteet saadaan 

pudotettua taulukon 9 mukaisesti. 

Taulukko 9. Paalujen yläpuoliset solmut korjausehdotusten jälkeen. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 14,28 MPa 14,28 MPa 

Jännitys 13,06 MPa 13,06 MPa 

Käyttöaste 91 % 91 % 

 

Taulukossa 10 on esitetty diagonaalisten puristussauvojen alapäiden solmualueiden 

vertailu. 
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Taulukko 10. Diagonaalisten puristussauvojen alapäät. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 19,83 MPa 12,79 MPa 12,79 MPa 

Jännitys  16,59 MPa 16,82 MPa 16,46 MPa 

Käyttöaste 83 % 131 % 128 % 

 

Puristussauvojen alapäiden solmuissa suurimmat erot tulevat solmujen sallituissa 

jännityksissä. Erot johtuvat sauvan alapään solmun solmualueen määrittämisessä. 

Vakiopaaluanturat eivät omaksu puristussauvojen alapäiden kuuluvan CCT- tai CTT-

solmujen solmualueelle, vaan sauvat mitoitetaan suoraan puristussauvan kestävyyden 

mukaan. Laskentapohja puolestaan omaksuu puristussauvojen alapäät solmun alueelle, 

jossa betonilla on pienennetty puristuskestävyys. Sijaintipoikkeamilla on vain pieni 

vaikutus ristikon diagonaaliseen puristussauvaan, täten vaikutus puristussauvan päiden 

solmualueisiin on myös pieni. 

Puristussauvojen alapäiden käyttöasteiden pienentämiseksi voidaan suositella samoja 

korjausehdotuksia kuin paalujen yläpuolisille solmuille. Tällöin käyttöasteet 

muodostuvat taulukon 11 mukaisiksi. 
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Taulukko 11. Diagonaalisten puristussauvojen alapäät korjausehdotusten jälkeen. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 14,28 MPa 14,28 MPa 

Jännitys 11,35 MPa 11,15 MPa 

Käyttöaste 79 % 78 % 

 

Taulukossa 12 on esitetty kuormituksen alapuolisten solmujen vertailu. 

Taulukko 12. Kuormituksen alapuoliset solmut. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 32,83 MPa 51,17 MPa 51,17 MPa 

Jännitys 29,44 MPa 29,44 MPa 29,44 MPa 

Käyttöaste 89 % 57 % 57 % 

 

Myös kuormituksen alapuolisilla solmuilla eroavaisuudet muodostuvat sallituissa 

jännityksissä. Eroavaisuudet selittyvät kaavan (18) mukaisen suurennetun lieriölujuuden 

ominaisarvon määrityksessä. Vakiopaaluanturoissa puristussauvan yläpään 

puristusjännitys on niin pieni, että se vähentää solmun kestävyyttä koko solmun alueella. 

Myös itse laskentakaavassa on vakiopaaluanturoissa virhe, joka puolestaan hieman 

kasvattaa suurinta sallittua jännitystä. Laskentapohja puolestaan laskee suurimman 

sallitun jännityksen erikseen jokaiselle solmun tasolle, koska suurennettu lieriölujuuden 
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ominaisarvo on verrannollinen solmun tasossa vaikuttavaan puristusjännitykseen. 

Sijaintipoikkeamilla ei ole suoraa vaikutus kuormituksen alapuolisiin solmualueisiin. 

Taulukossa 13 on esitetty diagonaalisten puristussauvojen yläpäiden solmualueiden 

vertailu. 

Taulukko 13. Diagonaalisten puristussauvojen yläpäät. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 19,83 MPa 51,17 MPa 51,17 MPa 

Jännitys 9,58 MPa 27 MPa 26,52 MPa 

Käyttöaste 48 % 52 % 51 % 

 

Vakiopaaluanturat eivät myöskään omaksu sauvojen yläpäitä CCC-solmun alueelle, 

jolloin se mitoitetaan vain puristussauvan kestävyydelle. Suuret erot puristussauvojen 

jännityksissä johtuvat eroavaisuuksissa ristikkomallin muodostamisessa. Laskentapohja 

luo yläpään solmut jakamalla kuormitusalueen alasolmuihin, kun vakiopaaluanturoissa 

puristussauvat yhdistetään yhteen pisteeseen kuormituksen keskelle anturan yläpintaan. 

Alasolmuilla saavutetaan laskennallisesti tarkempi ristikkomalli, jolloin myös yläpään 

solmualueen pinta-ala tarkentuu, joka johti tässä tapauksessa huomattavasti suurempaan 

jännitykseen. Sijaintipoikkeamilla on vain pieni vaikutus ristikon diagonaaliseen 

puristussauvaan, täten vaikutus puristussauvan päiden solmualueisiin on myös pieni. 

9.1.5 Vetoraudoitus 

Lähtöarvon vakiopaaluanturalle on valittu pääraudoitus 6T20 k80, raudoitusten tyyppi on 

B500B. Raudoituksen vertailu on esitetty taulukossa 14. 
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Taulukko 14. Raudoituksen vertailu. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Keskiöväli 80 mm 60 mm 60 mm 

Jakoalue 400 mm 320 mm 320 mm 

Vetoraudoituksen 

käyttöaste 

65 % 76 % 57 % 

 

Raudoituksessa suurin ero vakiopaaluanturoissa ja laskentapohjassa tulee raudoituksen 

jakoalueessa. Vakiopaaluanturoissa raudoituksen jakoaluetta levennetään paaluhatun 

ulkopuolelle, kun taas laskentapohjassa raudoitus asetetaan kappaleen 6.1.3 mukaisesti 

paaluhatun alueelle. Käyttöasteiden erotus johtuu eroavaisuudesta raudoitettavissa 

vetovoimissa.  

9.1.6 Ankkurointi 

 Ankkuroinnin vertailu suoritetaan vakiopaaluanturaohjeen mukaisesti taivutetulla 

tangolla sekä hitsatulla poikittaistangolla. Taivutetun tangon tapauksessa taivutuksen 

hännän pituus on 400 mm ja valitun taivutustelan halkaisija on 240 mm. Hitsatun 

poikittaistangon tapauksessa hitsatun poikittaistangon halkaisija on 20 mm. 

Ankkurointiolosuhteet oletetaan hyväksi. Ankkuroinnin vertailut on esitetty seuraavissa 

taulukoissa. 
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Taulukko 15. Ankkuroinnin vertailu taivutetulla tangolla. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Ankkurointipituuden 

mitoitusarvo 

420 mm 394 mm 242 mm 

 

Erovaisuudet ankkurointipituuksien mitoitusarvoissa johtuvat ankkuroinnin 

määrittämisessä paalun yllä. Vakiopaaluanturat eivät huomioi paalulta tulevaa 

puristusjännitystä ankkurointia parantava tekijänä. Tällöin ankkurointiin saadaan kyllä 

varmuutta, mutta huomioimalla puristava jännitys voidaan saavuttaa edullisemmat 

suunnitteluratkaisut. Lisäksi kun ankkurointitangon taivutuksen oletetaan alkavan 

aikaisintaan paalun jälkeen, tanko määritetyllä 240 mm:in taivutustelalla ei mahdu 

taipumaan paalun jälkeen. Tämä saadaan ratkaistua pienentämällä taivutustelaa, 

taivutustelan minihalkaisija ollessa kaavan (32) mukainen, tässä tapauksessa 140 mm. 

Ankkurointipituuden pieni arvo laskentapohjan tuloksissa ilman sijaintipoikkeamia on 

selitettävissä pienemmillä raudoituksissa vaikuttavilla vetovoimilla. 

Taulukko 16. Ankkuroinnin vertailu hitsatulla poikittaistangolla. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Ankkurointipituuden 

mitoitusarvo 

200 mm 334 mm 250 mm 

 

Myös hitsatulla poikittaistangolla suoritetun ankkuroinnin mitoituspituuksien 

laskennassa eroavaisuudet syntyvät laskentatapojen eroista. Laskentapohjaa laskee ensin 

paalun yllä ankkuroituvan vetovoiman huomioiden paalusta syntyvän 

puristusjännityksen. Tämän jälkeen mitoitetaan vasta paalun jälkeen jäävä ankkuroitava 
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vetovoima. Tämän lisäksi eroavaisuutta syntyy myös vetovoiman suuruudessa, 

laskentapohjan saadessa suuremmat vetovoimat. 

9.1.7 Halkeilun rajoittaminen 

Halkeilun rajoittamisen vertailu on esitetty taulukossa 17. 

Taulukko 17. Halkeilun rajoittaminen. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Suurin 

halkeamaväli 

440 mm 482 mm 472 mm 

Venymien erotus 0,0004 0,0006 0.00051 

Sallittu 

halkeamaleveys 

0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 

Halkeamaleveys 0,25 mm 0,32 mm 0.24 mm 

Käyttöaste 83 % 108 % 80 % 

 

Halkeaman rajoittamisen vertailussa suurin eroavaisuus syntyy tarkastelualueen 

määrittämisessä. Vakiopaaluanturat tarkastelevat halkeilua koko poikkileikkauksen 

alalta, kun laskentapohja tarkastelee halkeilua jokaiselle sauvalle erikseen. Myös 

laskentapohjan suuremmat vetovoimat suurentavat hieman käyttöastetta. Laskentapohjan 

mukaisen halkeilun rajoittamisen käyttöastetta saadaan pienennettyä tekemällä anturaan 

kappaleen 9.1.4 mukaiset korjaukset.  
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9.1.8 Paaluhattu 

Paaluhatun vertailu suoritettiin mitoittamalla tarvittava hatun koko ja paksuus, jota 

verrataan vakiopaaluanturoiden paaluhattuun. Vertailun tulokset on esitetty taulukossa 

18. 

Taulukko 18. Paaluhattujen vertailu. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Hatun sivumitta 300 mm 400 mm 400 mm 

Hatun paksuus 30 mm 50 mm 50 mm 

 

Hatun sivumitan kasvatus on selitettävissä kappaleen 9.1.4 mukaisesti paalun yläpuolisen 

solmualueen määrittämisestä. Hatun paksuuden kasvatus selitetään taas mitoitustyylien 

erovaisuudella. Vakiopaaluanturat eivät huomioi paalun yläpuolisen betonin 

plastisoitumista ja siitä johtuvaa jännitysjakaumaa. Lisäksi vakiopaaluanturoissa ei 

huomioida paalun yläpuolisen betonin mahdollista murtopuristumaa. Tämän lisäksi hatun 

korkeus kasvaa hatun sivumitan kasvaessa. Sijaintipoikkeamilla ei ole suoraa vaikutusta 

paaluhatun mitoitukseen. 

9.2 Vakiopaaluanturat TB-paaluille 

TB -paalujen vakiopaaluanturoista ei ole saatavilla vertailulaskelmia. Vertailu suoritetaan 

täten syöttämällä annetut lähtötiedot laskentapohjaan ja tarkastelemalla saatuja 

käyttöasteita. Yleisesti voidaan sanoa, TB-paalujen vakiopaaluanturoiden käyttävän 

samoja mitoitusperusteita kuin RD- ja RR-paalujen vakiopaaluanturat. 

Vertailu paalutyypiksi valittiin TB300c paalu, jolloin paalun mitoituskestävyys on 1124 

kN. 
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9.2.1 Suunnitteluperusteet 

Mitoittaessa kyseisiä vakiopaaluanturoita seuraavat mitoitusoletukset ovat voimassa: 

- paalut ovat pysty suoria, 

- yksittäisen paalun sallittu sijaintipoikkeama on 100 mm, 

- paaluryhmän sallittu sijaintipoikkeama on 50 mm, 

- paalujen upotussyvyys on 50 mm, 

- paalujen paaluväli on 1050 mm, 

- paalutusluokka on PTL3, 

- paaluantura toimii paaluvoimia laskettaessa äärettömän jäykkänä kappaleena, 

- ulkoinen kuormitus ei aiheuta anturaan oleellisia vaakavoimia, 

- paaluille ei sallita vetoa, 

- anturalle tulevasta kokonaiskuormasta on muuttuvaksi oletettu 60 %, 

- anturalle tulevasta kokonaiskuormasta on pysyväksi oletettu 40 %, 

- rakenne kuuluu seuraamusluokkaan CC2 ja luotettavuusluokkaan RC2, 

- rakenteen halkeaman ominaisleveys on määritetty pitkäaikaisille kuormille 

käyttäen kuorman yhdistelykertoimena arvoa 0.8, 

- suurin sallittu halkeamaleveys on 0,3 mm, 

- anturan ympäristörasitusluokka on XC2, 

- anturan betoniluokka on C35/45-2, 

- anturan sivumitta on 2,2 m ja korkeus 0,7 m, 

- betonin osavarmuusluku on 1,5 ja raudoituksen 1,15, 

- kuormituspinnan pienin leveys on 480 mm. 

9.2.2 Paaluvoimat 

Paaluvoimien vertailu suoritetaan luomalla paaluvoimille kapasiteettikäyrät. 
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Kuva 39. Kapasiteettikäyrävertailu. 

Kuvasta huomataan selvät eroavaisuudet kapasiteettikäyrissä. Eroavaisuudet johtuvat 

laskentatapojen eroavaisuuksista. Laskentapohja määrittelee kapasiteettikäyrät 

huomioiden paaluryhmän sallitun sijaintipoikkeaman, kun taas vakiopaaluanturoissa 

sijaintipoikkeamaa ei olla huomioitu. Vakiopaaluanturoiden pienennetty 

momenttikapasiteetti selittyy vakiopaaluanturoissa käytetyssä momenttikapasiteettia 

pienentävästä kertoimesta. Vakiopaaluanturoiden käytännön suunnittelussa kehotetaan 

käyttämään käyrien momenttikapasiteetista maksimissaan 70 %. Kuvan 38 

vakiopaaluanturoiden käyrä on määritetty käyttämällä kyseistä kerrointa. 

Laskentapohjasta saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että vakiopaaluanturoissa 

määritetty kerroin antaa paaluryhmälle todellista pienemmän momenttikapasiteetin. 
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9.2.3 Sauvavoimat 

Ristikon sauvavoimien suurimmat arvot on esitetty taulukossa 19. 

Taulukko 19. Sauvavoimien vertailu. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Diagonaalisten 

puristussauvojen 

nousukulma 

40o 46o 

Diagonaaliset 

puristussauvat 

1736 kN 1548 kN 

Horisontaaliset 

puristussauvat 

1005 kN 753 kN 

Vetosauvat 1077 kN 753 kN 

  

Sauvavoimien tuloksista nähdään selvästi anturoissa esiintyvä mahdollinen ongelma. 

Anturat ovat paalujen etäisyyksien nähden matalia, jolloin horisontaalisten 

puristussauvojen sekä vetosauvojen sauvavoimat nousevat suhteettoman suureksi. 

Myöskään tässä työssä määritettyjen diagonaalisten puristussauvojen minimi 

nousukulma ei täyty, jolloin anturan lävistyminen on mahdollista. TB-paaluilla sallitut 

sijaintipoikkeamat ovat yleisesti suuremmat, näin ollen eroavaisuudet kaikkien 

laskentatulosten välillä tulevat olemaan suurempia. 

Edellä esitettyjen ongelmakohtien korjaamiseen suositellaan anturan korkeuden 

kasvattamista korkeuteen 0,9 m. Anturan korkeuden kasvattamisen jälkeen saadut 

tulokset on esitetty taulukossa 20.  
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Taulukko 20. Sauvavoimien vertailu. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Diagonaalisten 

puristussauvojen 

nousukulma 

49o 55o 

Diagonaaliset 

puristussauvat 

1480 kN 1365 kN 

Horisontaaliset 

puristussauvat 

732 kN 548 kN 

Vetosauvat 784 kN 548 kN 

 

Taulukon 20 tuloksista nähdään kuinka taulukon 19 ongelmakohdat ratkaistiin. 

Horisontaalisten puristussauvojen sekä vetosauvojen voimat ovat mitoituksen kannalta 

nyt huomattavasti edullisempia. Tämän lisäksi korkeuden lisäys poisti anturalta 

lävistymisen mahdollisuuden. 

9.2.4 Solmut 

Paalujen yläpuolisten solmujen vertailu on esitetty taulukossa 21. 
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Taulukko 21. Paalujen yläpuoliset solmut. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 12,79 MPa 12,79 MPa 

Jännitys 12,48 MPa 12,48 MPa 

Käyttöaste 97 % 97 % 

 

Paalun yläpuolisten solmujen puristusjännitys pysyy suunnitteluohjeiden määräämien 

rajojen sisässä. Tämän lisäksi tuloksista nähdään että, sijaintipoikkeamilla ei ole suoraa 

vaikutusta paalujen yläpuolisten solmujen jännityksiin. 

Diagonaalisten puristussauvojen alapäiden solmualueiden vertailu on esitetty taulukossa 

22. 

Taulukko 22. Diagonaalisten puristussauvojen alapäät. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 12,79 MPa 12,79 MPa 

Jännitys 17,39 MPa 14,57 MPa 

Käyttöaste 136 % 113 % 

 

Diagonaalisten puristussauvojen alapäiden solmualueiden käyttöasteiden 

pienentämiseksi suositellaan edellä mainittua anturan korkeuden lisäämistä korkeuteen 

0.9 m. Lisäksi betoniluokkaa kasvatetaan luokkaan C45/55. Diagonaalisten 

puristussauvojen vertailutulokset korjausehdotusten jälkeen on esitetty taulukossa 23. 
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Taulukko 23. Diagonaalisten puristussauvojen alapäät korjausehdotusten jälkeen. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 15,68 MPa 15,68 MPa 

Jännitys 14,53 MPa 13,19 MPa 

Käyttöaste 92 % 84 % 

 

Kuormituksen alapuolisten solmujen vertailu on esitetty taulukossa 24. 

 

Taulukko 24. Kuormituksen alapuoliset solmut. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 51,17 MPa 51,17 MPa 

Jännitys 19,51 MPa 19,51 MPa 

Käyttöaste 38 % 38 % 

 

Kuormituksen alapuolisten solmujen puristusjännitys pysyy suunnitteluohjeiden 

määräämien rajojen sisässä. Tämän lisäksi tuloksista nähdään että, sijaintipoikkeamilla ei 

ole suoraa vaikutusta kuormituksen alapuolisten solmujen jännityksiin. 

Diagonaalisten puristussauvojen yläpäiden solmualueiden vertailu on esitetty taulukossa 

25. 
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Taulukko 25. Diagonaalisten puristussauvojen yläpäät. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Sallittu jännitys 51,17 MPa 51,17 MPa 

Jännitys 21,65 MPa 19,59 MPa 

Käyttöaste 42 % 38 % 

 

Diagonaalisten puristussauvojen yläpäiden solmualueiden puristusjännitys pysyy 

suunnitteluohjeiden määräämien rajojen sisässä.  

9.2.5 Vetoraudoitus 

Lähtöarvon vakiopaaluanturalle on valittu pääraudoitus 5T25 k100, raudoitusten tyyppi 

on A500HW. Raudoituksen vertailu on esitetty taulukossa 26. 

Taulukko 26. Raudoituksen vertailu. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Keskiöväli 100 mm 80 mm 80 mm 

Jakoalue 400 mm 320 mm 320 mm 

Vetoraudoituksen 

käyttöaste 

- 101 % 70 % 

 

Myös TB-paalujen vakiopaaluanturoissa raudoituksen jakoalue levennetään paalun 

ulkopuolelle, tästä johtuvat eroavaisuudet jakoalueissa. Laskentapohjan vetoraudoituksen 
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suuri käyttöaste syntyy anturan matalasta korkeudesta johtuvien suhteettoman suurien 

vetosauvojen johdosta. Anturan korkeus vaikuttaa suoraan ristikon vetosauvojen 

suuruuteen, eli suoraan raudoitettavaan vetovoimaan. Kappaleen 9.2.4 mukaisilla 

korjauksilla anturaan saadaan pienettyä vetovoimia, jolloin myös vetoraudoituksen 

käyttöaste pienenee. Raudoituksen vertailutulokset korjausehdotusten jälkeen on esitetty 

taulukossa 27. 

Taulukko 27. Raudoituksen vertailu korjausehdotusten jälkeen. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Keskiöväli 100 mm 80 mm 80 mm 

Jakoalue 400 mm 320 mm 320 mm 

Vetoraudoituksen 

käyttöaste 

- 73 % 51 % 

 

9.2.6 Ankkurointi 

Ankkuroinnin vertailu suoritetaan vertailemalla vakiopaaluanturoissa määritettyä 

ankkurointitilaa laskentapohjasta saatuihin ankkurointipituuksiin. 

Vakiopaaluanturaohjeen mukaisesti ankkuroinnin vertailu suoritetaan taivutetulle 

tangolle sekä hitsatulle poikittaistangolle. Taivutetun tangon tapauksessa taivutuksen 

hännän pituus on 400 mm ja valitun taivutustelan halkaisija on 300 mm. Hitsatun 

poikittaistangon tapauksessa hitsatun poikittaistangon halkaisija on 25 mm. 

Ankkurointiolosuhteet oletetaan hyväksi. Ankkuroinnin vertailut on esitetty seuraavissa 

taulukoissa. 
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Taulukko 28. Ankkuroinnin vertailu taivutetulla tangolla. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Ankkurointipituuden 

mitoitusarvo 

~1100 mm 687 mm 437 mm 

Ankkuroinnin 

käyttöaste 

- 55 % 15 % 

 

Suurten vetovoimien johdosta myös ankkuroitava voima on iso. Tästä huolimatta 

annetuilla lähtöarvoilla saavutetaan tarvittava ankkurointi. Ankkuroinnin mitoituksen 

eroavaisuuksista johtuen laskentapohjan tulokset mahdollistavat anturan sivumittojen 

pienentämisen. Laskentapohjan tulokset saavuttavat tarvittavan ankkuroinnin, vaikka 

anturan sivumittoja pienennetään 200 mm. Anturan sivumittoja pienentäessä on hyvä 

muistaa paalutusohjeiden mukaiset ohjeistukset paalujen sallittuihin etäisyyksiin 

paalunanturan reunasta. Tässä tapauksessa paalujen etäisyydet paaluanturan reunaan 

sivumittojen pienentämisen jälkeenkin ovat riittävät.  

Taulukko 29. Ankkuroinnin vertailu hitsatulla poikittaistangolla. 

 Vakiopaaluantura Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Ankkurointipituuden 

mitoitusarvo 

~700 mm 551 mm 379 mm 

Ankkuroinnin 

käyttöaste 

- 77 % 15 % 
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Hitsatulla poikittaistangolla ankkuroitaessa saavutetaan myös riittävä ankkurointi. 

Tällöin ei kuitenkaan jää mahdollisuutta pienentää anturan sivumittoja.  

9.2.7 Halkeilun rajoittaminen 

Halkeilun rajoittamisen vertailu on esitetty taulukossa 30. 

Taulukko 30. Halkeilun rajoittaminen. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Suurin 

halkeamaväli 

342 mm 342 mm 

Venymien erotus 0,001 0,0007 

Sallittu 

halkeamaleveys 

0,3 mm 0,3 mm 

Halkeamaleveys 0,41 mm 0,26 mm 

Käyttöaste 137 % 86 % 

 

Myös halkeaman rajoittamiselle suositelleen kappaleen 9.2.4 mukaisia 

korjausehdotuksia. Tällöin saadut vertailutulokset on esitetty taulukossa 31. 
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Taulukko 31. Halkeilun rajoittaminen korjausehdotusten jälkeen. 

 Laskentapohja Laskentapohja, 

ilman 

sijaintipoikkeamia 

Suurin 

halkeamaväli 

342 mm 342 mm 

Venymien erotus 0,0064 0,0004 

Sallittu 

halkeamaleveys 

0,3 mm 0,3 mm 

Halkeamaleveys 0,22 mm 0,15 mm 

Käyttöaste 73 % 51 % 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vertailussa on selvästi nähtävillä eroavaisuudet laskentapohjan ja vakiopaaluanturoiden 

välillä. Eroavaisuudet johtuvat pääasiassa ristikon muodostamisessa ja solmualueiden 

määrittämisessä. Eurokoodi ja muut standardit ovatkin hieman puutteellisia ristikon ja 

solmualueiden määrittämisessä. Suunnittelun kannalta oleelliset asiat jätetäänkin usein 

suunnittelijan oman pohdinnan varalle. Tämä saattaa johtaa isoihinkin erovaisuuksiin 

tuloksissa. 

Työn pohjalta luodun laskentapohjan voidaan mieltää soveltuvan hyvin paaluanturoiden 

mitoitukseen. Erityisesti paalujen mahdollisten sijaintipoikkeaminen huomiointi erottaa 

työn laskentapohjan muista laskentatyyleistä tarkkuudessaan. Tämä vähentää mahdollisia 

suunnitelmamuutoksia sekä tuo ennakoitavuutta kustannuksiin. Excelillä luodun 

laskentapohjan etuna on myös nopea tulosten tarkastelumahdollisuus lähtöarvojen 

muuttuessa. 

Työn perusteella voidaan ristikkomenetelmä omaksua oikeaksi mitoitusmenetelmäksi 

paaluanturoiden mitoituksessa. Paaluanturan sisäisen ristikon muodostuminen on hyvin 

nähtävillä muun muassa anturoille tehdyillä topologisilla optimoinneilla. 

Ristikkomenetelmä mahdollistaa, B-alueiden mitoitusmenetelmistä poiketen, tarkan 

anturan sisäisten voimien tunnistamisen. 

Laskentapohjalla saadut tulokset johtivat usein kalliimpiin suunnitteluratkaisuihin kuin 

vakiopaaluanturoissa. Laskentapohjan tulokset olivat kuitenkin perustellusti määritetty 

noudattamaan Eurokoodin asettamia vaatimuksia. Vakiopaaluanturoissa paalun päällä 

sekä diagonaalisen puristussauvan alapäässä vallitsi usein liian suuri jännitys. Tästä 

johtuen, jännitysten pienentämiseksi, jouduttiin anturoiden korkeutta sekä betonityyppiä 

usein kasvattamaan. Lisäksi eroavat menetelmät ristikon luomisessa loivat osaltaan 

poikkeavuuksia saaduissa tuloksissa.  

Jatkotutkimuksena erityisesti laskentapohjan kehittämiseen, tulisi tutkia tarkemmin 

paaluhatun mitoitusta, ja varsinkin betonin käyttäytymistä paaluhatun päällä. Tämän 

hetkiset tulokset paaluhatun mitoituksessa johtavat varman päällä oleviin tuloksiin.   
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11 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli yhtenäistää ja tarkentaa Eurokoodin ohjeistuksia paaluanturan 

mitoittamiselle, erityisesti mitoitusmenetelmänä käytettyä ristikkomenetelmää 

painottaen. Työssä määritettyjen ratkaisujen pohjalta luotiin ristikkomenetelmän 

mukainen laskentapohja paaluanturoiden mitoitukseen. Laskentapohja paaluanturat, 

ottaen huomioon paalujen tai paaluryhmän sallitut sijaintipoikkeamat sekä kuorman 

epäkeskisyyden. Laskentapohja mahdollistaa myös paaluanturan tarkan mitoituksen 

annetuille paalujen lyödyille sijainneille. 

Työn määritetyille ongelmakohdille löydettiin toimivat ratkaisut. Ongelmakohdat 

tarkentuivat työn edetessä varsinkin solmualueiden määrittämiseen sekä ristikon 

luomiseen. Työssä käytetyllä ratkaisumenetelmällä solmualueita voidaan tarkastella 

luotettavasti riippumatta määritetyistä lähtötiedoista. Lisäksi työssä määritetyt periaatteet 

ristikon luomiselle voidaan sanoa kuvaavan hyvin todellisen ristikon syntyä. 

Myös paalujen sijaintipoikkeamien huomiointiin laskuissa saatiin työssä määritettyä 

toimiva menetelmä. Työn menetelmä perustuu Visual Basic-koodikielellä luotuihin for-

rakenteisiin. Kyseiset rakenteet pyörittävät läpi kaikki paalujen ennalta määritetyt 

kriittiset sijainnit, mitoittamalla anturan samalla jokaiselle sijaintiyhdistelmälle. 

Kyseinen menetelmä mahdollistaa anturan tarkemman mitoituksen, sekä 

yksityiskohtaisten vaikutusten huomioinnin jokaiselle paalun sijaintipoikkeamalle. 

Paaluanturoiden mitoittamisen, ja erityisesti ristikkomenetelmän, kehitystä voidaan 

jatkaa tarkentamalla paaluanturan FEM-malleja. FEM-mallien tarkennuksen myötä 

voitaisiin tarkentaa myös mallin topologista optimointia. Tarkemman topologisen 

optimoinnin myötä FEM-malli kuvaisi tarkemmin ristikkomenetelmän mukaisia 

solmualueiden ja sauvojen dimensioita. 
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