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Sisältö 
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• Ohjeet 

• Ohjeita ja vaatimuksia 
suunnitteluun ja 
suunnittelijalle 

• Vaatimukset mittauksille / 
mittaajalle

• Vaatimukset urakoitsijalle  
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Vedapile.in



Ohjeet 
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 EN ISO 22477-10 Rapid load test
 ASTM D7949 Standard Test Methods for Thermal Integrity Profiling of Concrete Deep Foundations (2018)
 ASTM D6760 Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crossole 

Testing (2016) 
 Standardin EN ISO 22477-2 Testing of piles - static tension load testing – laatiminen alkamassa



Ohjeita ja vaatimuksia suunnitteluun ja 
suunnittelijalle 
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Ohjeet ja vaatimukset suunnitteluun  
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• Suunnittelijan tunnettava eri koekuormitusmenetelmien ja 

ehjyysmittausten periaatteet, käyttökelpoisuus ja soveltuvuus eri 

olosuhteissa

• Suunnittelija määrittää suunnitelmassa mitä ja kuinka paljon 

koekuormituksia ja ehjyysmittauksia tehdään

• Suunnittelija määrittää vaatimukset tavoiteltaville kantavuuksille

• Talonrakennuskohteissa ohjeena on Paalutusohje PO-2016 ja 

mahdolliset tilaajan omat ohjeet ja vaatimukset 

• Infrakohteissa suunnittelua ohjaavina (ja pääsääntöisesti 

velvoittavina) on NCCI7 koekuormitusten määrien osalta ja 

dynaamisten koekuormitusten ja ehjyysmittausten osalta 

LO31/2016, myös PO-2016 ohjeet/periaatteet voimassa



Milloin ja kuinka paljon tehdään paalujen 
koekuormituksia/lyöntipaalut – dynaamiset 
koekuormitukset    
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• PTL 3 aina (10%, PTL3 pätevyyden omaava 

paaluttaja, PO-2016 5.2.3.2)

• Koepaalutuksen yhteydessä 

Infrakohteet (NCCI7, 5.3.2.1) 
- Paalulaatat ja muut taitorakenteet 5% (PTL2), 

PTL3 7 – 10 % 

Mitattaviksi paaluiksi kohteessa valitaan lähtökohtaisesti 
aina geoteknisen kestävyyden kannalta epäedullisimmat 
paalut (~ suurin loppulyöntipainuma). Mittauksia on 
tehtävä kattavasti koko paalutettavalta alueelta.



Milloin ja kuinka paljon tehdään 
paalujen koekuormituksia?   
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• Kitkapaaluilla erittäin suositeltavaa tehdä CAPWAP-analyysi (ei välttämättä kaikille paaluille  säädetään Jc

vaimennuskerroin RMX-estimaattia varten)

• Kitkapaaluilla odotusaika asentamisesta mittaushetkeen ~ 2…14 vrk (LO31/2016, LTS 49/2015 J. Kinnunen)

• Vetopaaluilla CAPWAP, max. 80% puristuksen vaippavastuksesta (paalun alapään osalta harkintaa käyttäen), 

avoimilla paaluilla max. 70%  

Staattiset koekuormitukset

• Injektoidut (pora)paalut (sekä puristus- että vetokuormitukset), puristuspaalut, ruuvipaalut (ainakin 

vetokuormitetut)  

• Vetopaalut: vähintään 2% paaluista

• Vaatii kuormansiirtorakenteiden ym. suunnittelua ja erillistä koekuormitussuunnitelmaa (yhteistyö mittaajan 

ja urakoitsijan kanssa oleellista – ei ole välttämättä ”malliratkaisuja”)  



Paalujen ehjyysmittaukset low-strain
menetelmällä 
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• Kun epäillään että paaluissa on vaurioita

• Soveltuu teräsbetoni- ja puupaaluille

• Ei jatkettaville paaluille

• Kun halutaan selvittää olemassa olevien paalujen 

pituus ja kunto 

• Suositeltavaa mitata kaikki paalut 



Betonoinnin laadunvalvonta 
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Betonin lujuus 

• Betoniaseman ennakkokokeet, 
betonin suhteutustietojen 
ilmoittaminen ja työmaalla tehtävät 
koekappaleet (Infrabetoniohjeet) 

Betonoinnin tasalaatuisuuden mittaukset (PO-2016, 
InfraRYL2018)

Kaivinpaaluilla aina

Teräsputkipaaluilla vedenalaisissa valuissa, kun käytetään 
muuta kuin IT-betonia ja kun lyöntipaaluilla d>800mm ja 
porapaaluilla d>600mm.



Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut, 
tavoitekantavuudet  
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• Kun paalut jäävät moreeniin ja/tai paalupituus on ”pitkä” (>20…25m), on syytä 
rajoittaa PDA-keskiarvovaatimus tasolle 0.75…0.8 x fy x As

• Lujempia teräslajeja (S420…S550) ei voi / kannata ”täysimääräisesti” hyödyntää 
(vaihtamalla S355J2H lujempaan)  samasta D/h-paalusta tarvittaisiin lisääntyneen 
lyöntivoiman ja –energian lisäksi suurempaa pudotusjärkäleen massaa, jotta iskuaallon 
pituutta saadaan kasvatettua  mobilisoitua täysi geotekninen kestävyys 

• Suositeltavaa pitää paalujen seinämävahvuudet samalla tuella samoina, eikä 
alkaa (osa)optimoimaan jokaista paalua erikseen 



Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut, 
tavoitekantavuudet  
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• Keskiarvo / minimiarvovaatimukset
• 1 paalu per tuki  6 = 1,4 
• 2 tukinen silta, missä tuella 2 paalua  6 = 1,4 
• Muilla siltarakenteilla määritetään sekä 5 että 6 (PO-2016 ja NCCI7 

mukaisesti)
Esimerkki vaatimusten määrittämisestä: 



Merkittävän negatiivisen vaippahankauksen 
huomioinen PDA-vaatimuksissa  
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1. Lasketaan maan (paalutusalustan aiheuttama tai maan 
syrjäytymisestä/huokospaineen purkautumisen 
aiheuttama) painuma 

2. Lasketaan paalun pystysuuntainen painumaprofiili  
pysyvälle kuormalle (PO-2016 osa 1 kohta 4.5.4)

3. Määritetään neutraaliakselin paikka (paalun painuma ja 
maan painuma yhtä suuri) 

4. Arvioidaan / lasketaan negatiivisen vaippahankauksen 
suuruus

5. Todennäköisesti paalun mitoittava paalukuorma saadaan 
kaavalla 6.10 a eli pelkät pysyvät kuormat (negatiivinen 
vaippahankaus pysyvä kuorma, osavarmuusluku 1,35)

6. PDA-vaatimukset lasketaan normaalisti, mutta CAPWAP:n
perusteella neutraaliakselin yläpuolinen vaippavastus on 
vähennettävä kokonaisvastuksesta

7. Jos 6.10b (sis muuttuvat kuormat esim. liikennekuorman) 
on mitoittava paalun kuorman kannalta, tulee selvittää 
ULS:n mukainen neutraalipiste ja toimitaan 6) mukaisesti 
(kun negatiivinen vaippahankaus on ”pieni” ja paalu 
kantaa pääasiassa kärjellä, niin tarkastelu ei välttämätön) 



Koekuormitusraportista huomioitavaa
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• Koekuormitusraportteja on syytä katsoa rinnan paalutuspöytäkirjojen kanssa 

• Varmistetaan että koekuormitettujen paalujen tiedot ovat raportoitu (ja oikein) (LO31/2016 kpl 4) (ja/tai 

EN22477-4) mukaisesti ja tärkeimpinä: paalun tunnus, pituus (vähintään antureista paalun kärkeen), 

asennuspäivämäärä, koekuormituspäivämäärä, asennuskalusto, loppulyöntien aikainen painuma ja 

loppulyönneissä käytetty lyöntienergia tai järkäleen paino ja pudotuskorkeus, koekuormitusiskun aiheuttama 

pysyvä painuma, suurin siirtymäarvo DMX,  koekuormituksessa paaluun siirtynyt energia, paalun jännitykset 

CSI, CSX (periaatteessa CSI arvotkaan eivät saisi ylittää sallittuja arvoja; betonilla 0,96 x betonin puristuslujuus, 

teräksellä 1,08 x teräksen myötöraja)

• CAPWAPissa syytä tarkistaa Match Quality arvo (<4 hyvä, >6 alkaa olla huono), vastaako laskettu pysyvä 

painuma mitattua painumaa, onko mallinnuksessa saadut jännitykset samaa suuruusluokkaa mitattujen 

jännitysten kanssa.

• Jos epäselvää, virheitä tai tulkinnanvaraisuutta  yhteys mittaajaan 

• Suunnittelija ottaa kantaa / määrittää loppulyöntiehdot mittausten perusteella ja tarvittaessa ehdottaa 

lisämittauksia.



Vaatimukset mittauksille ja mittaajalle
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Vaatimukset mittaajalle  
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Vaatimukset mittaukselle (dynaaminen 
koekuormitus)  
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Anturit tulee kiinnittää ohjeiden mukaisesti mahdollisimman tarkasti kohtisuoraan toisiaan vastaan. 

Koekuormituksen sopivan lyöntienergian (järkäleen pudotuskorkeuden) ja jännitystason 
määrittäminen perustuu mittaajan kokemukseen paalupituuden, paalun asennustietojen ja 
pohjasuhteiden ja tavoiteltavan kantavuuden perusteella. Apuna voi käyttää esim. dynaamisia 
paalutuskaavoja tai etukäteen tehtävää iskuaaltoanalyysiä (GRLWEAP). 

Koekuormitusiskut tulee aloittaa matalalla energialla, jotta voidaan varmistua lyönnin riittävästä 
keskeisyydestä ja tarvittaessa voidaan tehdä koekuormitusiskuun, suuntaukseen ym. muutoksia.

Mittauksen kulku ja vaatimukset on esitetty varsin tarkasti LO31/2016 kpl 2.3.2 ja 2.3.3



Vaatimukset urakoitsijalle 
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Ennen mittausta urakoitsija… 
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Varmistaa pohjarakennesuunnittelijalta paalujen asennusohjeet (mm. tavoitetasot, loppulyöntitiukkuudet, 
paalutusjärjestyksen, paalujen asettumisajan ellen mittausta) ellei ne ole yksiselitteisesti määritetty 
suunnitelmassa. Noudattaa ohjeita mahdollisten monitoroinnin suhteen. 

Ottaa paalujen asennusjärjestyksessä huomioon (ellei sitä suunnitelmassa ole tarkasti esitetty) mitattavat 
paalut. Mitattaville paaluille on pystyttävä ajamaan paalukoneella katkaisematta / vaurioittamatta 
asennettuja paaluja. Siltojen vinopaaluryhmässä (varsinkin jos kaikki paalut mitataan) mittaukset on 
suunniteltava ja tehtävä useammassa vaiheessa (vinopaalujen kannot tiellä).

Varaa erityisesti putkipaalujen osalta mittausta varten vähintään 1.5 x D verran katkaisutason yläpuolelle 
paalupituutta.

Pitää ajantasaista paalutuspöytäkirjaa ja raportoi poikkeamat. 

On hyvissä ajoin ennen mittausajankohtaa yhteydessä mittaajaan ja varmistaa mittaajan kanssa 
mittausajankohdan (pitää tilaajan tai tilaajan edustajan ajan tasalla mittausten suhteen). 

Toimittaa paalukartan, geotekniset piirustukset ja kantavuusvaatimukset (työselitys / geotekninen
suunnitteluraportti) mittaajalle. 



Mittaustapahtumassa urakoitsija… 
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Varmistaa, että koekuormitus on turvallista suorittaa. Paalutuskaluston ja erityisesti 
koekuormitusjärkäleen kunto ja mekanismit tulee tarkistaa säännöllisesti.

Mikäli paalun pää on katkaistu ennen mittausta (koskee lähinnä putkipaaluja), tulee paalun pää 
käsitellä mahdollisimman tasaiseksi ja ennenkaikkea akselia kohtisuoraan. Mikäli jo katkaistuja 
teräsbetonipaaluja mitataan (PDA tai low-strain) tulee paalujen päät saada tasaiseksi, jotta 
mittaus voidaan suorittaa. 

Toimii koekuormituksessa mittaajan ohjeiden mukaisesti.

Mittaa koekuormituksen aikana paalun pysyvän painuman jokaiselle koekuormitusiskulle. 
Erillisiä koekuormitusjärkäleitä käytettäessä mittauksessa tarvitaan optisia mittalaitteita (esim. 
tasolaser), missä mittalaite sijoittuu semmoiseen paikkaan, missä se ei pääse liikkumaan. 

Toimii koekuormitusraportin ohjeiden (ellei pohjarakennesuunnittelija anna erillisiä ohjeita) 
mukaisesti seuraavien paalujen asennuksessa tai jatkaa esim. mitatun paalun asentamista 
syvemmälle. 



Yhteenveto  
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