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Mitoituskestävyyden määrittäminen PDA-
mittausten minimi- ja keskiarvojen perusteella
• Viranomaisohjeet ja muut ohjeet:



Osavarmuuluvut



Mitä ohjeet sanovat mitoituskestvyyden
määrittämisestä PDA-mittauksen perusteella tällä
hetkellä:



Korrelaatiokertoimet ja 
mallikertoimet



Korrelaatio- ja mallikertoimet
Korrelaatiokertoimet rakentamismääräyskokoelma



Korrelaatio- ja mallikertoimet
Korrelaatiokertoimet NCCI7



Korrelaatio- ja mallikertoimet
Mallikertoimet NCCI7 jatkuu…



Kuinka paljon paaluja mitataan?
NCCI7:

Entä muut ohjeet? Ei tarkkaa ohjeistusta, 
pohjarakennesuunnitelijan päätettävissä.



Lukumäärä ”n”
Lukumäärällä n tarkoitetaan geoteknisen kestävyyden kannalta 
samanlaisissa pohjasuhteissa tehtyjen samanlaisten paalujen mittausten 
lukumäärää tai osuutta paalujen kokonaismäärästä. Kappalemäärän tai 
prosenttiosuuden mukaan valitaan se, jonka perusteella saadaan 
pienempi korrelaatiokerroin.
• Samanlaiset pohjasuhteet? Paalupituudet? Kivisyys? Vinot kallion pinnat?
• Samanlaiset paalut? Eri dimensiot? Eri paalukuormat? RTB-300 / RTC-300?
• Paalun toimintatapa? Kitkapaaluja ja tukipaaluja samassa kohteessa?
• Prosentti vai kappalemäärä?



Esimerkkejä



Esimerkki RTB-300-16
Kohteessa lyöty 8 kpl koepaaluja

• Paalukuorma 800 kN

• Korrelaatiokertoimet mitattu 8 kpl -> 

1,5 / 1,35 (tavoite 1440/1296kN)

Osa paaluista toimii tukipaaluina ja osa 
kitkapaaluina (käsitellään omana tapauksena)

• Tukipaalut

• Korrelaatiokertoimet mitattu 4 kpl -> 1,6 / 
1,5 (tavoite 1536/1440kN)

• Kitkapaalut (mallikerroin 1,05) -> 1,68 
/1,575 (tavoite 1613 / 1512 kN)



Esimerkki RTB-300-16
Tukipaaluin toimivat paalut ovat ok paalujen 

maksimikuormaan nähden

• Tulokset Rcm;mean 1835 kN (vaatimus 1536 

kN) ja Rcm;min 1670 kN (vaatimus 1440 kN) 

Kitkapaaluina toimivat paalut?

• Tulokset Rcm;mean 1580 kN (vaatimus 1613 

kN) ja Rcm;min 1460 kN (vaatimus 1512 kN) 

Kitkapaaluina toimivat paalut?

• Mitä voidaan tehdä?

• Capwap analyysi -> mallikerroin 0,9 -> 

vaatimustaso laskee 1452 / 1361 kN -> ok

• Paalut oli lyöty edellisenä päivänä –

auttaisiko odotusaika?



Esimerkki Siltapaalut
Paalut 1220/20mm, 8 kpl paaluja, 4 paalua per tuki, 
100% mitataan, laskentakuorma  13 704 kN.

NCCI7: käsitellään sillan tuet omina tapauksinaan 

• Rcm;mean 1,2*1,4*13 704 kN = 23 023 kN

• Rcm;min 1,2*1,25*13 704 kN = 20556 kN

Tuki 3 ok 

• Rcm;mean 24 680 kN

• Rcm;min 24193 kN

Tuki 2 jäi tavoite arvoista, mitä voidaan tehdä? 



Esimerkki Siltapaalut
Paaluille P2.1 ja P2.4 Tehtiin CAPWAP-analyysit, 
tällöin korrelaatiokertoimet voidaan kertoa 
mallikertoimella 0,9

• Rcm;mean 0,9*1,2*1,4*13 704 kN = 20 720 kN

• Rcm;min 0,9*1,2*1,25*13 704 kN = 18 500 kN

Kun lasketaan tuen 2 arvot CW tulosten kanssa

• Rcm;mean 22 754 kN

• Rcm;min 21 302 kN

Vaatimukset täyttyivät mitatuille paaluille!



Esimerkki RTC-350 vetopaalut
Tuulivoimala, tukipaalut RTC-350, 8 kpl paalua 

mitattiin, vaatimukset:

• Rcm;mean 1,2*1,5*1765 kN = 3177kN

• Rcm;min 1,2*1,35*1765 kN = 2859 kN

Geotekninen puristuskestävyys on riittävä, kuinka paljon paalujen mitoituskestävyys vedolle on?



Esimerkki RTC-350 vetopaalut
Samat korrelaatiokertoimet kuin edellä 

puristuskestävyydelle, nyt paalu toimiikin 

kitkapaaluna (mallikerroin 1,05) capwap

analyysi (mallikerroin 0,9). Osavarmuusluvut 

vedolle 1,35/1,5.

• Rt;d;mean 0,8*2510 kN/(1,05*0,9*1,35*1,5)  

= 1049 kN

• Rt;d;min 0,8*1841 kN/(1,05*0,9*1,35*1,35)  

= 855 kN (lyhytaikaiselle kuormalle)

• Rt;d;min 0,8*1841 kN/(1,05*0,9*1,5*1,35)  = 

770 kN (pitkäaikaiselle kuormalle)

Väylä ohje vaippavastuksesta: 

RT Tuotelehti RTC-350 Ft;d;max = 980 kN



Muuta huomioitavaa



Eri osapuolien tehtävät
Eli kaiken kaikkiaan, kun kaikki tietävät, mitä pitäisi 

tehdä ja päämäärä on yhteinen, on mahdollisuus 

onnistua.

• Tavoitteet selkeät

• Koepaalutus?

• Tilanne voi tarkentua jo asennuksen aikana 

• Suositellaan käyttämään Väylä ohjetta 31/2016 

(standardin 22477-4 kanssa yhteensopiva)



RakMK: Pohjarakenteiden suunnittelu

SGY Paalutustoimikunta ei suosittele 
käyttämään vanhoja suunnittelujärjestelmiä!
Käytetään vain yhtä, eurokoodiin perustuvaa 
suunnittelujärjestelmää! 



Kiitos!
Kysymyksiä/ 
ennakkokysymyksiä?

FOR MORE INFORMATION
Teemu Riihimäki
Tel. +358 50 574 7266
teemu.riihimaki@juntttan.com


