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suunnittelussa ja 
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TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA Paalutusohjeeseen PO-2016, s.189-
195 ja s.220-222

4.6 Paalutuksen vaikutus jo asennettuihin paaluihin, muihin 
pohjarakenteisiin ja lähiympäristöön

4.6.1 Ympäristön asettamat rajoitukset
4.6.2 Maan siirtyminen ja syrjäytyminen 
4.6.3 Maan häiriintyminen, huokosvedenpaineen 
nousu ja paineellinen pohjavesi
4.6.4 Maan tiivistyminen tai löyhtyminen
…
5.4.4.3 Porapaalut 



Lyöntipaalutus – syrjäytyminen ja maan nousu
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Mitä tapahtuu kun lyöntipaalu lyödään 
maahan (”normaali pehmeä savi”) 
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1) Häiriintynyt vyöhyke kärjen 
alla ”Painekupla”

2) Täysin häiriintynyt/tuhoutunut 
vyöhyke paalun varren pinnalla

3) Häiriintynyt vyöhyke, alentunut 
leikkauslujuus

4) Vaakasiirtymät johtuen 1:stä
5) Maanpinnan nousu
6) Usein paalun vieressä painuma 

tai rako 

#1

#2



Vaakaliikkeiden suuruus   
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Teoria lieriömäisen onkalon laajenemisesta (Cavity
expansion method)

• Maa kokoonpuristumatonta

u = vaakasiirtymä
R0 = paalun säde
X = etäisyys paalun pinnasta  

Siirtymät 
60…70mm

Siirtymät 
50…130 mm
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Yksittäisen d=914 mm (suljettu) paalun ja tb300 
aiheuttama vaakasiirtymä 

#1,3,4

#1



Paaluryhmän vaikutus   
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Hagerty ja Peck (1970): #7
• Noin puolet paalujen aiheuttamasta syrjäytymistä näkyy maan nousuna 

paaluryhmän alueella ja puolet alueen ulkopuolella 
• Paaluryhmän alueella nousu vastaa noin puolta paalujen syrjäyttämästä 

tilavuudesta 
• Sensitiivisillä savilla nousu vähäisempää ja erityisesti vähäisempää 

kauempana paaluryhmästä
• Kun savessa on karkearakeisia välikerroksia, niin varsinkin maan nousu voi 

olla huomattavasti em. vähäisempää
• Kun paalutusalue viettää johonkin suuntaan, niin maan siirtymät ovat 

suurempia viettävässä suunnassa (pienempi passiivipaine)
• Kun paaluryhmän reunimmaiset paalut asennetaan ensin, paaluryhmän 

sisällä nousu suurenee ja vastaavasti ulkopuolella pienenee

Massarch et al (1976, 2013): #6,8
• Jo asennetut paalut eivät vaikuta maan vaakaliikkeisiin (maan 

häiriintyminenmaan jäykkyyden pieneneminen ~ paalujen tuoma 
lisäjäykkyys)

• Asennetuilla paaluilla jonkin verran nousua ehkäisevää vaikutusta

#5,6



Paaluryhmän vaikutus maan liikkeisiin   
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Vinolla maanpinnalla tai 
kohti heikompaa maata: 
paalut pysyvät paremmin 
paikoillaan kun paalutus 
aloitetaan ylämäen / 
paremman maan 
puolelta 

Maa syrjäytyy aina ”poispäin” 
paalutussuunnasta 

#1



Paaluryhmän vaikutus maan liikkeisiin   
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Wersäll (2013): #6
• Maan nousu (suuruus ja vaikutusalue) riippuu 

maan vaakasuuntaisesta siirtymästä, mihin taas 
vaikuttaa eniten paalujen poikkipinta-ala ja 
paalutiheys

• Suurin nousu (noin 0.4 x vaakaliike) tapahtuu 
etäisyydellä 0.3 – 1.0 x paalun pituus 
(koheesiomaassa)

• Nousun voidaan arvioida olevan merkityksettömän 
pientä etäisyydellä 4 x paalun pituus  

Rhenman #2 

= 0…1#8



Paaluryhmän aiheuttaman vaakaliikkeen 
suuruus    
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Rhenmanin mukaan vaakasiirtymä olisi 
suuruusluokaltaan sama kuin nousu ja 
pienisi mitättömäksi etäisyydellä 1:1 
paalun alapäästä

#9

#6

#6



Vaakaliikkeen suuruus, laskentatapoja 

• Modified Strain Path Method 
(SPM, Poulos 1994) 

• Shallow Strain Path Method 
(SSPM, Sagaseta et al 1997)

10
#10



Paaluryhmän aiheuttama syrjäytyminen
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Yhteenvetoa liikkeiden suuruudesta

- Riippuu paalujen ”tilavuudesta” eli mitä enemmän paaluja asennetaan 
saveen sitä enemmän maata syrjäytyy; ”käsinlaskentana” Rhenmanin
menetelmällä saadaan suuruusluokka selville tai edellisen sivun käyriä 
hyödyntäen; tarkempi laskenta vaatii FEM tai muuta vaativampaa 
laskentaa

- Vaikutusalue paaluryhmän reunalta ulottuu vähintään reunimmaisista 
paaluista paalun pituuden (savessa) verran paalutetun alueen 
ulkopuolelle, todennäköisesti jopa 2..3 x paalun pituuden matkan päähän 

- Maanpinnalla maa siirtyy vähintään saman verran sivusuunnassa, kuin se 
nousee ylös, vaakaliikkeen suhde nousuun voi olla huomattavasti 
enemmänkin

- Jos savi hyvin sensitiivistä tai maa silttistä,  syrjäytyminen tod.näk. 
vähäisempää, myös maan kerroksellisuus ja muut ominaisuudet 
vaikuttavat

- Siirtämät aina suurempia siihen suuntaan, missä ”vastus” pienempi eli 
rinteissä ja luiskissa alarinteen suuntaan

#10



Paaluryhmän aiheuttama syrjäytyminen
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Mitä syrjäytyminen aiheuttaa ja milloin olisi syytä olla ”huolissaan” (huokospaineen nousu ja 
stabiliteetti käsitellään myöhemmin)?:

- Maan vaakaliike aiheuttaa maassa oleville rakenteille siirtymiä / vaurioita: 
• Asennettuihin muihin paaluihin
• Putkijohdot ym. maanalaiset rakenteet 
• Olemassa olevien rakenteiden paalut; paalujen taipumaa – lisääntynyt momenttirasitus –

heikentää pystykapasiteettia, halkeilun aiheuttama pitkäaikaiskestävyyden heikkeneminen   
• Tukiseinille maanpainetta 
• Haaste: mitkä ovat sallitut/ei vaurioita aiheuttavat siirtymät eri rakenteille – varoetäisyyden 

määräytyminen 

- Maan pystyliike:
- pyrkii nostamaan paaluja ylös – jos paalu nousee, niin sen geotekninen kapasiteetti voi olla 

huomattavasti pienempi kuin suunniteltu; nousuriski erityisesti kohteissa, missä saven alla ohut 
kitkamaa kerros 

- Voi nostaa maassa olevia muita (kevyitä) rakenteita 



Lyöntipaalutus – huokospaineen nousu
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Lyöntipaalutuksen aiheuttama 
huokosvesipaineen nousu
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#9

PO-2016

#17



Lyöntipaalutuksen aiheuttama 
huokosvesipaineen nousu
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27 kpl d=600 mm paaluja (r=300mm), huokosveden 
ylipaine lähellä paalua 150…200 kPa, mikä on enemmän 
kuin vallitseva jännitys (9m syv. Pohjavesi tod.näk. 
korkealla, kohde Haag).

CAM-CLAY mallilla ja Cavity Expansion Methodin avulla 
laskettu teoreettinen huokosvesipaineen nousu.   

Vaaka-akseli molemmissa kuvaajissa etäisyys paalusta/paalun säde

#11 #12



Lyöntipaalutuksen aiheuttama huokosvesipaineen 
nousu, pystyojien vaikutus
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Holtz and Boman (1974) and Fellenius (1975) discussed a 
technique to reduce excess pore water pressure induced 
by pile installation by nailing PVDs to the pile shaft before 
driving; test results indicated that the maximum pore 
water pressure decreased by at least 50%...

Tefera, et. al., (2011) presented a bridge construction 
project in Drammen in the south eastern part of Norway 
about 50km from Oslo…Although the authors did not 
conclude that a significant reduction in pore water 
pressure had been achieved, the measured pore water 
pressure was much lower than those in the literature

#18

Australia, Ballina



Lyöntipaalutuksen aiheuttama 
huokosvesipaineen nousu – aikatekijä / miten 
laskelmissa/suunnitelmissa huomioon?
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Kuinka nopeasti huokosveden ylipaine 
laskee?
• Riippuu maalajista, kirjallisuuden 

perusteella savessa(kin) paalutuksesta 
aiheutuva huokosveden ylipaine voi 
puolittua jo vuorokauden kuluessa, 
kitkamaissa vielä nopeammin

• Toisten lähteiden perusteella 
puolittumiseen voi mennä viikko –
viikkoja – kuukausia

• Huokosveden ylipaineen (hidas) 
purkautuminen aiheuttaa 
konsolidaatiopainumaa ( ylösnousseet
massat painuvat ja aiheuttavat 
negatiivista vaippahankausta)

Stabiliteettilaskelmissa:
• Käytettävä tehokkaita 

parametreja
• Arvioitava alue, missä 

huokospaine nousee ja 
huokospaineen suuruus; 
haasteen aiheuttaa 
aikatekijät sekä maan 
käyttäytymisen että 
paalutuksen etenemisen 
suhteen



Lyöntipaalutuksen aiheuttama maan 
syrjäytymisen/huokospaineen huomioiminen 
stabiliteettilaskelmassa
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Käytettävä harkintaa käytetäänkö tämän lisäksi
a) huokosveden ylipainetta/tehokkaita parametreja 
b) paalutuskoneen työkonekuormaa 
c) miten tai huomioidaanko lainkaan 
3D/päätyvaikutuksia. 

#13



Tiivistyminen
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Paalutuksen aiheuttama maan 
tiivistyminen
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Huom. jos koheesiomaakerrosten alla löyhä 
tiivistyvä kerros, koheesiomaan syrjäytymisestä 
johtuvaa maan nousua näy, mutta vaakaliikkeet 
tapahtuvat 

Paaluryhmissä viimeiseksi lyödyt paalut pysähtyvät 
yleensä korkeammalle kuin ensin lyödyt paalut. 
Tukipaalutuksessa lyödään yleensä samansuuntaisten 
paalujen rivistä ensin keskimmäiset paalut ja edetään 
asteittain ulommaksi. Kitkapaalutuksessa lyödään ensin 
uloimmat paalut ja edetään asteittain sisemmäksi, ellei 
suunnitelmassa ole annettu muita ohjeita. 

#14,15

#9



Porapaalutuksen ympäristövaikutukset 
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Porapaalutus 
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Porapaalutus 

23#16



Porapaalutus 

24#16



Porapaalutus 
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Ruoholahden RD-paaluseinä painumamittaustulokset  
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Geotekniikan päivä 2010. Kokemukset 
porapaaluseinistä Pohjoismaissa, V-M.Uotinen



Porapaalutus 
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Paineilman käyttö: ”porarin käsiala” / 
porakruunujärjestelmä 

Isoilla porapaaluilla myös uppovasaran iskuenergia on 
suurehko, ja voi aiheuttaa maan häiriintymistä ja 
tärinää. 
• D320-D400 porapaaluilla iskuenergia ~ 2.5 – 4 kNm

(vastaa hydraulivasarakalustoa, millä asennetaan 
d=139…168 mm teräsputkipaaluja)

• D500-D600 porapaaluilla iskuenergia ~ 5 – 9 kNm
• D700-D900 porapaaluilla iskuenergia ~ 8 – 15 kNm

(vastaa noin tb250-paalun loppulyönneissä 
käytettävää iskuenergiaa)



Haitallisten ympäristövaikutusten hallinta 
suunnittelussa ja toteutuksessa 
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Huokosvesipaineen nousun ja maan 
häiriintymisen (ja tärinän) vähentäminen
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 Käytetään pienempää paaluprofiilia tai maata syrjäyttämättömiä paalutyyppejä: 
porapaalu, avoin teräsputkipaalu tai kaivinpaalu

 Poistamalla savea lyöntipaalun kohdalta esim. putkiottimella tai augerkairalla.
• Reiän halkaisija enintään paalun sivumitta tai halkaisija
• Pysyttävä auki siihen saakka kun paalutetaan, kriittinen syvyys 

 Varustamalla lyöntipaalu pystyojanauhalla tai asentamalla pystyojia paalujen väliin 

 Valitsemalla porapaaluille asianomaisiin pohjasuhteisiin sopiva 
porausmenetelmä/ilmankierron hallinta ja rajoittamalla huuhtelupainetta

 Suunnitellaan työjärjestys 
• Esim. aloitetaan tietystä kohtaa asentamalla osa paaluista ja myöhemmin 

huokosvesipaineen tasaannuttua loput paaluista



Suunnittelussa ja toteutuksessa 
huomioitavaa 
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 Maan nousu otettava huomioon paalutusalustan rakentamisessa (paalut pystyttävä katkaisemaan – jos 
nousua odotettavissa, niin paalutusalustan yläpinta tehtävä vähintään oletetun nousun verran alapuolelle) 

 (Maata syrjäyttävien) paalujen vaikutus tukiseinien mitoitukseen (RIL 263-2014)
• Tukiseinän aktiivipaine kasvu  lepopaine, jos tärinä maakiilassa ≥ 20 mm/s
• Passiivipuolella passiivipaineen väheneminen 25%,  jos tärinä maakiilassa ≥ 20 mm/s
• Paalutuksesta aiheutuva maan syrjäytyminen voi aiheuttaa pakkosiirtymiä

o Työjärjestys 
o Tukiseinä rakennetaan vasta kaivannon ulkopuolisen paalutuksen jälkeen
o Tukiseinän sisäpuolella; ainakin maaperän häiriintymisen välttämiseksi suositeltavaa lyödä 1-2 

tukiseinään lähinnä olevaa riviä ensin ja siirtyä sitten kauemmaksi

 Sekä huokosvesipaineen nousu, maan ja rakenteiden siirtymät, tärinä (ja vaikutus mm. 
tukiseiniin ja maanpaineisiin) ovat haasteellisia arvioida etukäteen ja voi johtaa 
konservatiiviseen mitoitukseen  monitorointi suositeltavaa 



Monitorointi, laadunvalvonta, 
dokumentointi 
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• Rakenteiden / rakennusten katselmointi 
• Rakenteiden siirtymämittaukset (ja tärinämittaukset) 
• Paalujen tarkemittaukset, ei välttämättä riitä että mitataan kerran asennuksen jälkeen
• Huokospainemittaukset (suositellaan aloitettavan suunnitteluvaiheessa)

• Huokospaineen nousun etukäteen arviointi / laskeminen haastavaa
• Stabiliteettitarkastelut tehtävä siten, että määritetään laskennallinen maksimi huokosvedenpaine –

määritetään raja-arvo, mitä huokospaine ei saa ylittää 
• Joko koepaalutus tai paalutus kannattaa aloittaa koepaalutusomaisesti mittauspisteen lähellä –> 

mahdolliset muutokset /  tarkennukset suunnitelmiin
• Inklinometrimittaukset
• Tukiseinien ankkurivoimat 

Tarkempi monitorointi (mm. huokospainemittaukset, inklinometrimittaukset) voivat mahdollistaa 
edullisemman paalutyypin käytön ja sitä kautta tuoda huomattavia säästöjä riskienhallinnan lisäksi.

Jotta paalutuksen tai muun rakennustyövaiheen (kaivu, täyttö yms.) vaikutus siirtymiin, 
huokosvedenpaineisiin voidaan luotettavasti todeta, tulee laadunvalvonnan ja dokumentoinnin (mm. 
paalutuspöytäkirjat) olla jatkuvaa ja ajantasaista. 
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Kiitos ! 

Kysymyksiä?  
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