
Teräsbetonipaalutus 
Liikenneviraston hankkeissa 
Betoniteollisuus ry:n paaluseminaari 20.11.2014  



Sisältö  

● Teräsbetonipaalujen käyttökohteet Liikenneviraston hankkeissa 
● Suunnittelu; ohjeet, vaatimukset, hyvän suunnitelman 
tunnusmerkkejä  
● Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen 
● Paalutustyön hankinta  
● Paalutustyön suoritus  
● Paalutustyön laadunvalvonta 
● Hankemuotojen vaikutukset suunnitteluun ja toteutukseen  
● Yhteenveto  
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Infrastruktuuri on kasvun alusta 
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Liikenneviraston  
väyläomaisuus  

20  mrd € 

Tällä hetkellä on  
rakenteilla kehittämis- 
hankkeita yhteensä 

4,4  mrd € arvosta 

Vuosibudjetti  
noin  

1,8   mrd € 

Liikenneviraston 
henkilöstö  

650 
asiantuntijaa 

Liikenneviraston  
hankinnat koko  
infra-alasta 

1/4 
Työllistämme 
välillisesti  

12 000 
ihmistä 



Fiksut väylät ja älykäs liikenne – sinua varten 
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Toiminta-ajatus 
Mahdollistamme 
toimivat, tehokkaat ja 
turvalliset matkat ja 
kuljetukset  

Strategiset päämäärät 

Toimivat kuljetusreitit 
edistävät kilpailukykyä 
Liikkuminen on 
turvallista ja helppoa 
Toimintamme on 
vastuullista, tehokasta  
ja innovoivaa 
Liikennevirasto on  
osaavien ihmisten 
erinomainen  
työpaikka 

Visio 
Fiksut väylät ja älykäs 
liikenne – sinua varten 
 Rohkeasti asiantuntija 

Yhdessä tuloksiin 
Yhteiskuntamme parhaaksi 

Arvot 



Isot kehittämishankkeet 2014 
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Tiehankkeet 
1. Vt 6 Lappeenranta-Imatra 
2. Kehä III 2. vaihe 
3.  Päiväranta-Vuorela, Kuopio 
4. Vt 6 Joensuun kohta 
5.  E 18 Koskenkylä-Kotka (PPP-hanke) 
6. E 18 Muurla-Lohja (PPP-hanke) 
7. E 18 Haminan ohikulkutie 
8.  Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie 
9. Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
10. E 18 Kotkan erillishanke 
11.  Vt 12 Tampereen rantaväylä 
12. Turun satamatie (Suikkilantie) 
13. Mt 101, Kehä I parantaminen 
14. Vt 4 Rovaniemen kohta 
15.  Vt 5 Mikkelin kohta 
16. Vt 8 Turku-Pori 
17.  Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt 
18.  E 18 Hamina-Vaalimaa (PPP-hanke) 
19. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta  
 
  

Ratahankkeet 
20. Kehärata  
21. Pohjanmaan rata 
22. Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys 
23. Keski-Pasilan länsiraide  
24. Pisaran suunnittelu 
 Länsimetro 

Vesiväylähankkeet 
25.  Pietarsaaren meriväylä 
26.  Uudenkaupungin meriväylä 

 

Liikennevirasto 



Teräsbetonipaalujen käyttökohteet   

● paalulaatat  
● sillat 
● tukimuurit  
● muut rakenteet esim. portaali- ja meluesteperustukset  
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Teräsbetonipaalujen käyttökohteet 

Ratojen paalulaatat ja elementtipaalulaatat  

●  

Teiden paalulaatat (ja paaluhatturakenteet)   
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Kuva Jouni Saaristo 

  



Teräsbetonipaalujen käyttökohteet 
Siltojen perustukset ja kaukalorakenteet    

●  
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Kuva Pekka Ruuti, YIT, Geotekniikan päivä 6.11.2014 



Teräsbetonipaalujen käyttökohteet 

Meluesteet  

●  

Valaisin- ja portaaliperustukset   
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Tukimuurit 
 



Suunnittelu, ohjeistus ja vaatimukset    

● Teräsbetonipaaluille perustetut rakenteet (poislukien valaisinpylväs- ja portaaliperustukset) ovat ns. 
taitorakenteita 

● NCCI 1 Eurokoodin soveltamisohje – Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet LO 24/2014  
● NCCI 7 Eurokoodin soveltamisohje – Geotekninen suunnittelu LO 35/2013 –päivitetty versio v.2015 
● RATO 3 (Ratatekniset ohjeet) – päivitetty versio v.201X? 
● Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnittelu LO 5/2014  
● Sillan geotekninen suunnittelu LO 11 / 2012 – päivitetty versio v.2015 
● Geotekniset tutkimukset ja mittaukset – päivitetty versio v.2015 
● Paalutusohje PO-2011 
● Tien geotekninen suunnittelu LO 10/2012 
● Suunnittelijoiden (silta ja pohjarakenne) pätevyysvaatimukset 
● Liikenneviraston muut ohjeet    
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Teräsbetonipaalutuksen suunnittelu   

Pohjasuhteet  
Geotekninen luokka  

pohjatutkimukset 

Rakenne 
Tie, silta, 

tukimuuri jne. 

Geometria  
Korkeusasema, 
sijoittuminen, 

ympäröivät 
rakenteet   
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Kuormat  
• Pysyvät  
• Negatiivinen 

vaippahankaus 
• Muuttuvat  
• Pysty/vaaka  
• työkonekuormat 

 Kestävyys  
• Tuki / kitkapaalu 
• Loppulyönnit  
• Nurjahdus  
• RT:n tuolehti  
•  VAIN PO-2011 

mukaisia paaluja!  
 

Rakenteen 
suunnittelu: 
- Paalutyypin 

valinta  
- Paalujen sijoitus 

ja kaltevuudet  
- Paalujen 

liittyminen 
yläpuoliseen 
rakenteeseen  

- Toleranssit  
 

Paalutuksen 
suunnittelu: 
- Kalliokärkien 

käyttö 
- Asennuksen 

apukeinot 
- Paalutusalusta!  
- Ympäristövaikutu

kset (tärinä, 
huokospaine jne. 
+ seuranta-
mittaukset) 

- Rajoitteet työlle 
 

(Paalutus)suunnitelma: 
- Piirustukset, työselitykset, laatuvaatimukset 
- Kuvattava 1 toteuttamiskelpoinen ratkaisu  (tai vaihtoehtoisesti tuotava 

esiin kriittiset reunaehdot) 
- Suunnitelmien yhteensovitus muiden rakenteiden kanssa, 

siirtymärakenteet yms. 
 

PTL2 (hankekohtaisesti  PTL3) 



Hyvän suunnitelman tunnusmerkkejä     

● Pohjatutkimuksia riittävästi ja myös                    
selkeästi suunnitelmissa esitettyinä 
●kokonaisuuden ”ymmärtäminen”: 

• esim. rakenteen korkeusasema  
työnaikainen stabiliteetti ja lopputilanteen 
stabiliteetti, kaivantojen tuenta, 
paalutusalusta    

● paaluilla hyvät ”käyttöasteet” (mieluummin 
paalujen sijoittelun avulla, ei käyttämällä 
”sekapaalutusta”)  
● PDA-tulosten minimi- ja keskiarvovaatimukset 
esitetty 
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Hyvän suunnitelman tunnusmerkkejä     

● paalutustoleranssit mietitty kohteen ominaisuuksien mukaan ja/tai 
todennäköiset toleranssiylitykset on huomioitu rakennesuunnitelmissa 
valmiilla ”lisäraudoitussuunnitelmilla”: todellisen paaluvälin ollessa >+ 
200…300mm suunnitellusta, laatan yläpintaan xx xx raudoitteet ja alapintaan yy yy 
raudoitteet tms.  

● jokainen kohde erilainen, kohteen erityispiirteet tuotava esiin  
● koepaalutus, siellä missä siitä on hyötyä (keskisuuret+suuret kohteet, 
epäselvät/haasteelliset pohjasuhteet) 
● suunnitteluvaiheessa sidotaan kustannuksista >> 80 % 

• hyvin suunniteltu on puoliksi tehty  vähemmän lisä- ja muutostöitä 
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Suunnitelmien tarkastaminen ja 
hyväksyminen     

●   
•  

20.11.2014 Veli-Matti Uotinen 14 

Tarkastustapa 1.-4. riippuu: 
• Siltatyypistä (materiaali / 

jännemitta)  
• Paalulaatat : 2. 
• Tukimuurit :riippuu 

korkeudesta, <2.5m, <10m, 
>10m  

• Kaukalot 2., jos yli 3m pv-
pinnan alla  3. 

Geoteknisesti 
vaativa: 
• GL 3 aina + tiettyjen 

kriteerien täyttyessä 
esim.: 

- kitkapaalut 
- Vetopaalut  
- Tb-paalujen 

sivuvastuksen 
huomioiminen 



Teräsbetonipaalutuksen hankinta  

● Liikennevirasto julkinen hankkija:  
• laki julkisista hankinnoista (2007/348)  
• erityisalojen hankintalaki (2007/349) 
• valtioneuvoston asetu julkisista hankinnoista (2007/614), jossa 
säädellään tarkemmin muun muassa hankinnoista ilmoittamista 

• tilaajavastuulaki 
• urakoitsijoilta edellytetään RALA-pätevyyttä 

● Teräsbetonipaalutus yleensä osa isompaa rakennusurakkaa 
● Yleensä suunnitelmissa sidotut määrät ja muutokset yksikköhinnoilla 
● ST- ja elinkaariurakoissa massamäärien (paalupituuksien riski) 

yksinomaan urakoitsijalla ellei tilaajan (LiVi tai ELY) ilmoittamat 
maaperätiedot ovat virheellisiä  
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Teräsbetonipaalutus, rakentamisen 
laadun prosessi   
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Lähde: Anssi Honkala 20.3.2014 SGY:n 
paalutusohjekoulutus  



Teräsbetonipaalutuksen suoritus   

● Peruslähtökohta: tehdään suunnitelmien mukaan  
● Työturvallisuus:  

•  Tieturva ja rataturvakortit  
•  työturvallisuussuunnitelmat ja perehdytykset  

● NCCI7:ssa määritetty PDA-mittausten (minimi)määrät: 
•  paalulaatat 5%, (PTL 3 10%, ellei hankekohtaisesti toisin sovita) 
•  siltojen perustukset 
•  Tukimuurit ja kaukalot, sovelletaan                                                                     siltojen 
ja paalulaattojen ohjeistusta 

● InfraRYL 13211 ja 42017    
● PO-2011 ja RT:n tuotelehti: ohjeet                                                         paalujen 

käsittelystä ja asennuksesta 
● Suunnittelijaan yhteys esim. pohjasuhteiden muuttuessa ennakoidusta tai kun 

paalutuksen työjärjestystä muutetaan   
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Teräsbetonipaalutuksen laadunvalvonta  

● Vastuu paalutuksen laadusta on paalutusurakoitsijalla – paalutustyöt ovat 
ns. laatuvastuurakentamista  
● LiVin kohteissa valvonta (=valvonta/rakennuttajakonsultti) keskittyy 

varmistamaan, että urakoitsija noudattaa työ- ja laatu- ja 
laadunvarmistussuunnitelmaa ja että urakoitsija dokumentoi asiat  
● Paalujen vastaanotto: paalumateriaalit suunnitelmien mukaisia, varastointi 

asianmukaisesti 
● Paalutus:  

• pohjasuhteet vastaavat tutkimuksia 
• pudotuskorkeudet / iskuenergiat suunnitelman ja loppulyöntiohjeen 
mukaisia  

• loppulyöntien painumamittaus 
• paalutuspöytäkirjat (katkaisulupa joko valvojalta tai suunnittelijalta)  
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Hankemuotojen vaikutus suunnitteluun 
ja toteutukseen  

● Suunnitteluperusteet, ohjeet ja vaatimukset riippumattomia 
hankemuodosta  

• hankekohtaisia täsmennyksiä esim. paalulaattojen reunojen 
kuormituksiin yms.  

● ST- tai elinkaariurakoitsija voi iteroida / (optimoida) hieman 
pohjatutkimusten määrissä riippuen hankkeen aikatauluista, riskeistä, 
rahoitusmalleista yms. Samoin usein tarkoituksenmukaista on optimoida 
paalutyyppiä (ja paalutustyöluokkaa) / paalujen k/k-väliä ja laattarakennetta 
kokonaiskustannuksiltaan edulliseen suuntaan – edellyttää panostamista 
suunnitteluun     
● lopputuotteen laatu (paalulaatan rakenteellinen ja geotekninen kestävyys) 

oltava LiVin vaatimusten mukaiset; laatu osoitetaan suunnitelmilla, 
laskelmilla, laatudokumenteilla ja mittauksilla   
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Yhteenveto  

● Liikennevirasto merkittävin yksittäinen teräsbetonipaalujen 
loppuasiakas 
● LiVillä ohjeistusta paljon – ohjeiden päivitys ja ohjerakenteen 
selkeyttäminen ja tulkinnanvaraisuuden vähentäminen käynnissä  

• ei merkittäviä eroja PO-2011 (talonrakentamisen ohje) kanssa 
● Suunnittelun ja pohjatutkimusten merkitys – laadukkaat suunnitelmat  
verorahojemme järkevä käyttö  
● Hyvin suunniteltu – (vasta) puoliksi tehty: paalutusurakoitsijoilla ja 
paalunvalmistajilla merkittävä vastuu, että paalut ovat vaatimusten 
mukaisia ja että ne asennetaan oikein ja toimivat suunnittelulla tavalla 
rakenteissa - kuin itselle tekisit  

 
20.11.2014 Veli-Matti Uotinen 20 



Yhteenveto  
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Tilaaja 

Rakennuttaja -
(konsultti)  ja  

Valvoja  

Suunnittelijat  

Pääurakoitsija  

Paalutusurakoitsija  

Paalu ja –
materiaalivalmsitaja  

https://www.youtube.com/watch?v=FB2uHnztADU
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