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Kitkapaalut ja niihin liittyvä 
ohjeistus
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Kitkapaalu

 Mikä on kitkapaalu

 Yleensä lyötävä, kaivettu tai läpi-injektoitu paalu

 Terästä, betonia tai puuta

 Kuinka se toimii

 Kitkapaalu siirtää pääosan kuormasta vaippavastuksen 
välityksellä maakerroksille. 

 Missä

 Kitkamaissa

 Kova pohja syvällä

 Miksi kitkapaaluja

 Lyhyempi paalupituus

 Lyhyempi upotusaika 

 Hukka minimissä

 Mahdollisuus säästää paalujatkoksia
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Ohjeistus kitkapaaluista

 Hienorakeisen maakerroksen yläpuolella sijaitsevalle karkearakeiselle 
maakerrokselle ei saa laskea vaippakestävyyttä

 Kitkapaalujen koekuormituksissa vastaava pohjarakennesuunnittelija 
yhdessä dynaamisen koekuormituksen suorittajan kanssa arvioivat 
tarpeen tehdä esimerkiksi signaalinsovitus dynaamisen 
koekuormituksen lisäksi tai tarvitseeko tuloksia kalibroida suhteessa 
staattisiin koekuormituksiin

 Kitkapaaluryhmän paalukuormien laskennassa otetaan huomioon, 
että maata syrjäyttävät lyöntipaalut voivat aiheuttaa maan tiivistymistä 
ja näin ollen yksittäisen paalun geoteknisen kestävyyden ja 
asennusvastuksen kasvua. Vaikutus ei kuitenkaan ole sama ryhmän 
keskiosalla ja ulkoreunalla
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 4.5.2.4 Geotekninen puristuskestävyys dynaamisten koekuormitusten perusteella

 Mikäli paalupituudet vaihtelevat voimakkaasti tai kyseessä on kitkapaalukohde tai vastaava kokemus dynaamisista 
koekuormituksista on vähäinen, on taulukkojen korrelaatiokertoimet kerrottava vähintään luvulla 1,05

 -arvot voidaan kertoa mallikertoimella 0,9, kun käytetään signaalinsovitusta = signaalinmallinnus = signal matching
= CAPWAP-analyysi 

 Kohteen pohjasuhteista riippuen signaalinsovitusta ei välttämättä tarvitse tehdä kaikille paaluille. Kuitenkin alueelta n 
on tehtävä vähintään kaksi signaalinsovitusta, jotta mallikerrointa 0,9 voidaan käyttää

 Kitkapaalujen PDA-mittaustulosten varmistamiseksi suositellaan tehtäväksi signaalinmallinnus oikean 
vaimennuskertoimen Jc ja paalun vaippa-/kärkivastuksen selvittämiseksi

 Kitkapaalut lyödään tavallisesti pohjatutkimusten perusteella tehdyn suunnitelman mukaiseen sekä dynaamisten 
koekuormitusten ja koepaalutuksen perusteella määritettyyn tasoon

Ohjeistus kitkapaaluista

13.12.2021
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 Geotekninen luokka 3 ja muut erittäin vaativiksi katsottavat 
sillat, jotka voivat kuulua GL1 ja GL2: 

 kitkapaaluperustukset siltarakenteissa 

 suurpaaluperustukset, jotka tukeutuvat keskitiiviisiin tai sitä 
löyhempiin kitkamaihin

 Kitkapaalujen geotekninen kestävyys ja paalupituudet 
määritetään pohjatutkimusten perusteella PO-2016 ja 
koepaalujen staattisilla tai dynaamisilla koekuormituksilla. 

 Kitkapaaluilla korrelaatiokertoimen ξ-arvot kerrotaan aina 
mallikertoimella 1,05. 

Ohjeistus kitkapaaluista
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 Signaalinmallinnus tehdään aina:

 Kitkapaaluille

 Vetopaaluille

 Pohjatutkimuksien perusteella tulee arvioida voidaanko paalun 
vaippavastus hyödyntää kaikissa maakerroksissa niin vedossa 
kuin puristuksessakin. Hienorakeisissa maakerroksissa 
saavutettua vaippavastusta ei saa hyödyntää pitkäaikaisessa 
kuormituksessa, jolloin signaalinmallinnuksen avulla saadaan 
paalun hyödynnettävissä oleva vaippakestävyys vähentämällä 
hienorakeisten maakerrosten osuus paalun koko 
vaippakestävyydestä. 

Ohjeistus kitkapaaluista
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Aikatekijä ja koekuormitukset
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Ohjeistusta kitkapaalujen koekuormituksiin

 Odotusaika 

 Tukipaalujen koekuormitukset voidaan suorittaa yleensä heti paalun 
asentamisen jälkeen, eikä pidempiä odotusaikoja tarvita. Kitkapaaluilla 
suositeltu odotusaika on muutamasta päivästä kahteen viikkoon, jonka aikana 
tyypillisesti suurin osa vaippavastuksen pitkänajan kehityksestä tapahtuu.

 Kalusto

 Paalutuskaluston on oltava sellainen, että paalu voidaan asentaa 
määräsyvyyteen vaurioittamatta paalua ja saada paalulle aikaan riittävä 
geotekninen kestävyys koekuormituksessa

 Koekuormituslyönnit

 Kitka- ja koheesiopaalujen koekuormituksissa on tärkeää, ettei paalun 
vaippavastusta häiritä ennen varsinaista koekuormitusta. Kitka- ja 
koheesiopaaluille tehdään vain mahdollisimman kevyet kohdistusiskut ennen 
varsinaista koekuormitusiskua. Varsinaisella koekuormitusiskulla (sallittujen 
lyönninaikaisten jännitysten rajoissa) pyritään mobilisoimaan sekä paalun 
vaippa- että kärkikestävyys.

 Pöytäkirjat ja dokumentaatio

 Paalun painuma koekuormitusiskulla ja tarvittavat tiedot itse koekuormituksesta
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• Geoteknisen kestävyyden kasvu voidaan jakaa:
- lyhytaikaiseen kasvuun
- pitkäaikaiseen kasvuun

• Lyhytaikainen kasvu
- Johtuu paalutuksessa syntyneen huokosveden ylipaineen purkautumisesta ja sitä seuraavasta maan lujuuden 
palautumisesta
- Kestää kitkamaissa minuuteista tunteihin
- Alkaa heti paalutuksen päätyttyä

• Pitkäaikainen kasvu
- Johtuu tutkimuksien mukaan maan ikääntymisestä (soil ageing) ja jännitysten vapautumisesta (stress relaxation)
- Kestää kitkamaissa yleensä 1 – 90 päivää
- Alkaa myös heti paalun asennuksen jälkeen

• Paalun vaippapinnan karkeus vaikuttaa merkittävästi paalun ja maan rajapinnan leikkauskestävyyskulmaan ja rakeiden 
lomittumiseen paalun vaippapinnan kanssa

• Karkeammalla vaippapinnalla maan dilataatiokäyttäytyminen on voimakkaampaa
• Vaakasiirtymän (dilataation) arvo teräspaalulla 0,02 mm ja teräsbetonipaalulla 0,03 mm

Aikatekijä
Ajan vaikutuksesta tapahtuva geoteknisen kestävyyden kasvu

13.12.2021
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Tutkittuja aikakehityksiä

13.12.2021

Kuvan lähde: Väyläviraston julkaisuja 38/2020,
Koekuormitusten vertailu, Paalujen staattisen ja dynaamisen 
koekuormituksen vertailu 
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Mitoitusesimerkki 1
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 Alustava kitkapaalujen pituus = määräsyvyys arvioidaan pohjatutkimuksien 
perusteella
 Heijari- tai puristinheijarikairaus, CPTU, porakonekairaus 
 Lisäksi maanäytteet, onko todellisuudessa kitkamaata
 Pohjaveden taso

 Koepaalujen asentaminen kohteeseen
 Eri pituisia paaluja, eri puolelle aluetta

 Koekuormitukset (dynaaminen tai staattinen)
 Kuormitusajankohta 1 vrk, 7 vrk, 14 vrk, 28 vrk?
 Koekuormitus kalusto ja ohjeistus kuormitustapahtumaan
 Signaalinmallinnukset, josta vaippa-/kärkivastus, vaimennuskerroin

 Tuotantopaalutus
 Määräsyvyyksien/loppulyöntien tarkentaminen koepaalutuksen perusteella
 Koekuormituksia myös tuotantopaaluille, joilla varmistetaan koepaalutuksen 

havaintojen paikkansapitävyys

Prosessi

13.12.2021
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 Risteyssilta Oulussa, perustetaan kitkapaaluille

 Sillassa yhteensä 12 kappaletta suuriläpimittaisia teräsputkipaaluja. 3 tukea, 
4 kpl paaluja per tuki

 Paalukoko:

 Tuilla T1 ja T3 RR711/12,5, S355J2H

 Tuella T2 813/12,5 S355J2H

 Paalupituus noin 35-40 m

 Paalut oli upotettu 2-3 viikkoa ennen koekuormitusta

 Paalujen mitoituskuorma murtorajatilassa:

 711/12,5 Fc;d = 4245 kN

 813/12,5 Fc;d = 4800 kN

Mitoitusesimerkki 1

13.12.2021



© Destia16

 Dynaamisessa koekuormituksessa / signaalinmallinnuksessa vaaditut arvot:

Tuilla T1 ja T3

 Rc;m;mean = 4245 kN x 1,4 x 1,2 x 1,05 x 0,9 = 6739 kN

 Rc;m;min = 4245 kN x 1,25 x 1,2 x 1,05 x 0,9 = 6017 kN

Tuella T2

 Rc;m;mean = 4800 kN x 1,4 x 1,2 x 1,05 x 0,9 = 7620 kN

 Rc;m;min = 4800 kN x 1,25 x 1,2 x 1,05 x 0,9 = 6804 kN

Mitoitusesimerkki 1

13.12.2021

n*    2-4 / 1-4% 5-9 / 5-39% 10-14 / 40-64% 15-19 / 65-89% ≥ 20 / 90-100% 
5 1,60 1,50 1,45 1,42 1,40 
6 1,50 1,35 1,30 1,25 1,25 
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T1 ja T3 711/12,5 Fc;d = 4245 kN
T2 813/12,5 Fc;d = 4800 kN
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Mitoitusesimerkki 1

13.12.2021

Fc;d  ≤ Rc;d

Vaatimukset Tuki T1
Rc;m;mean = 6739 kN
Rc;m;min = 6017 kN

Vaatimukset Tuki T2
Rc;m;mean = 7620 kN
Rc;m;min = 6804 kN

Vaatimukset Tuki T3
Rc;m;mean = 6739 kN
Rc;m;min = 6017 kN

Fc;d  ≤ Rc;d

Fc;d  ≤ Rc;d
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Mitoitusesimerkki 2
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 Koheesiomaalajien osalta paalujen vetokestävyyttä voi käyttää yleensä hyväksi vain lyhytaikaisille kuormille, jotka eivät 
ole syklisiä. Kitkamaalajien osalta vastaavaa rajoitusta ei ole. Tuki- ja kitkapaalujen vetokestävyyttä ei yleensä määritellä 
koekuormitusten vaan pohjatutkimusten pohjalta arvioitujen maaparametrien perusteella. 

 Paalun vetokestävyys määräytyy yleensä paalun geoteknisen vetokestävyyden perusteella. Paalun rakenteellinen 
kestävyys tulee yleensä paalun vetokestävyyden kannalta määrääväksi vain voimakkaasti vedetyissä ankkuroiduissa 
paaluissa. 

 Karkearakeisissa maalajeissa ja moreeneissa voidaan käyttää dynaamista koekuormitusta, jos kuormitukselle tehdään 
CAPWAP-analyysi. 

 Vetopaalujen vetokestävyys voidaan määrittää epäsuorasti signaalinmallinnuksen avulla, kun saadaan selville paalun 
vaippakestävyys puristuksessa. Puristuksessa määritetystä vaippakestävyydestä voidaan hyödyntää maksimissaan 80 
% vetokestävyyttä määritettäessä, mikäli ei ole tehty erikseen vetokoekuormitusta.

 Vedossa paalun vaipalla vaikuttavat jännitykset laskevat, jolloin myös paalun vaippavastus laskee. Lisäksi vedossa 
paalu venyy ja kutistuu paalumateriaalin Poissonin vakion (v) mukaisesti, joka laskee vaipalla vaikuttavia jännityksiä.

Kitkapaalu vetopaaluna

13.12.2021
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 Kohteessa 20 kpl RTB-300-16 paaluja, jotka toimivat vetopaaluina. Paalupituus 37 m

 Pinnassa 7,5 m savea. Savikerroksen alta alkaa kitkamaakerrokset, jotka ulottuvat 50 m syvyyteen.

 Paaluille pitkäaikainen vetokuormitus

 2 kpl paaluista koekuormitetaan dynaamisesti ja tehdään signaalinmallinnukset

 Määritys tehdään nyt siis ”Vetopaalujen vetokestävyys voidaan määrittää epäsuorasti signaalinmallinnuksen avulla, 
kun saadaan selville paalun vaippakestävyys puristuksessa. Puristuksessa määritetystä vaippakestävyydestä voidaan 
hyödyntää maksimissaan 80 % vetokestävyyttä määritettäessä, mikäli ei ole tehty erikseen vetokoekuormitusta.”

Mitoitusesimerkki 2

13.12.2021

n*    2-4 / 1-4% 5-9 / 5-39% 10-14 / 40-64% 15-19 / 65-89% ≥ 20 / 90-100% 
5 1,60 1,50 1,45 1,42 1,40 
6 1,50 1,35 1,30 1,25 1,25 
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Mitoitusesimerkki 2

13.12.2021

Vaippavastus signaalimallinnuksesta 
1248 kN – 169 kN = 1079 kN
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Mitoitusesimerkki 2

13.12.2021

Vaippavastus signaalimallinnuksesta 
1028 kN – 266 kN = 762 kN
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 Kohteessa 20 kpl RTB-300-16 paalua, jotka toimivat vetopaaluina

 Paaluille pitkäaikainen vetokuormitus, osavarmuusluku 1,5

 2 kpl (10 %) paaluista koekuormitetaan dynaamisesti ja tehdään signaalinmallinnukset

 Signaalinmallinnuksista saadut arvot paalun vaippavastukseksi, kun vähennetty koheesiomaakerroksen vastus 

1079 kN ja 762 kN (keskiarvo 920 kN, minimi 762 kN)

 Paalujen geotekninen mitoitusvetokestävyys on

 𝑅 ; = [920 kN / (1,5 x 1,5 x 0,9 x 1,05)] x 0,8 = 346 kN

 𝑅 ; = [762 kN / (1,35 x 1,5 x 0,9 x 1,05)] x 0,8 = 318 kN

Mitoitusesimerkki 2

13.12.2021

n*    2-4 / 1-4% 5-9 / 5-39% 10-14 / 40-64% 15-19 / 65-89% ≥ 20 / 90-100% 
5 1,60 1,50 1,45 1,42 1,40 
6 1,50 1,35 1,30 1,25 1,25 
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Yhteenveto
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Yhteenveto

 Kitkapaaluista ja niiden käytöstä on olemassa ohjeistusta

 Kitkapaalukohteissa korrelaatiokertoimet kerrottava vähintään luvulla 1,05

 Signaalinmallinnus, vähintään 2 kpl paaluja, korrelaatiokertoimet voidaan 
kertoa kertoimella 0,9

 Vetopaaluille omat osavarmuusluvut

 Negatiivinen vaippahankaus ja koheesiomaakerrokset

 Aikatekijä

 Merkittävä tekijä kitkapaaluilla 

 Lyhytaikainen 1 vrk

 Pitkäaikainen 1-4 viikkoa

 Koekuormitukset

 Ei ylimääräisiä iskuja kitkapaalun, ettei vaippavastusta häiritä

 Koepaalutuksien sekä pohjatutkimuksien tarve ja hyöty korostuu 
kitkapaaluja käytettäessä

 Mikäli kitkapaalujen mitoituksessa käytetään pelkästään 
pohjatutkimusmenetelmiä, on syytä välttää ylioptimismia arvioidessa 
vaippavastusta ja mahdollista aikakehitystä.



Kiitos!



Onko tietoa/kokemusta, miten hyvin pohjatutkimustulosten perusteella tapahtuva 
ennakkomitoitus on vertautunut toteutuneisiin kantavuuksiin/pda-mittauksiin?


