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Tiivistelmä 
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin, koska tietämystä kaivantojen tukiseinistä ja niiden 

toteuttamisesta pysyvinä rakenteina haluttiin lisätä rakennesuunnittelijoiden parissa. 

Aiheeseen liittyvää tietoa haluttiin kerätä yksien kansien väliin. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä erilaisia vaihtoehtoja kaivantojen 

tukemiseksi. Työssä käsiteltiin yleisiä periaatteita kaivantojen toteuttamisesta ja niiden 

vaikutuksista lähiympäristöön. Esiin nostettiin erilaisia tukiseinävaihtoehtoja, niiden 

toteutustapoja sekä mitoitusta. Lisäksi kerättiin yhteystiedot yrityksistä, jotka toimivat 

kaivantojen tukemisen parissa ja suoritettiin suuntaa-antava vertailulaskelma 

kustannuksista eri tukiseinätyyppien välillä. 

Työn lisäksi jatkotutkimuksena on tarkoituksena tehdä video havainnollistamaan 

tukiseinien toteuttamista, seuraamalla myöhemmin kesällä alkavaa työmaata. 
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Abstract 
 
This thesis was made because knowledge of permanent retaining walls wanted to 

increase among the structural engineers and to collect the information into one thesis. 

The meaning of this thesis was to show different kind of ways to build retaining wall. 

This thesis deals with alternative retailing walls, how to build and design them. As well 

in this thesis was collected contact information of companies which operates among 

retaining walls. Furthermore were executed calculations of costs, between different 

kinds of retaining walls.  

There is purpose to do a video about retaining walls being build as extension research. 

Extension research will be made later on this summer. 
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Esipuhe 
 
Työ sai alkunsa oikeasta tarpeesta perehtyä kaivantojen tukemiseen ja niiden 

toteutustapoihin. Ennalta tuntematon aihepiiri asetti oman haasteensa opinnäytetyön 

tekemiselle, mutta toisaalta toi mukanaan paljon uutta tietoa tukiseinistä. 

Kiitos A-Insinöörit Oy:lle mahdollisuudesta toteuttaa tämä opinnäytetyö. Kiitos 
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1 Johdanto 

Tämä työ tehtiin A-Insinöörit Oy:n tilauksesta. A-Insinöörit Oy on rakennesuunnittelua 

tekevä insinööritoimisto, joka perustettiin Tampereella vuonna 1959. Yhtiö on 

laajentanut vuosien varrella ja nykyään rakennesuunnittelua tehdään monella eri 

osaamisalueella, muun muassa talo- ja infrarakenteiden parissa. Yhtiö tuottaa palveluja 

Pirkanmaan lisäksi koko Suomeen. Yritys harjoittaa myös vientitoimintaa ulkomaille. 

(A-Insinöörit Oy. Yritysesittely 2009.) 

Yhtiön organisaatiossa on tapahtumassa muutoksia. Näiden muutosten myötä perinteistä 

rakennesuunnittelua tekevät yksiköt yhdistyvät samaan organisaatioon, aiemmin omana 

yrityksenä samassa konsernissa toimineeseen geosuunnittelua tekevän yksikön kanssa. 

Tilannetta on selvennytty alla olevassa yrityskaaviossa (kuvio 1). (A-Insinöörit Oy. 

Yritysesittely 2009.) 

Työ tehtiin, koska haluttiin kerätä kaivantojen tukemiseen liittyvää tietoa yhteen 

paikkaan rakennesuunnittelijoiden käyttöön. Tarkoituksena oli käsitellä kaivantojen 

tukiseinien mitoittamista ja toteuttamista pysyvinä rakenteina. Työn avulla 

suunnittelijoille pystytään tarjoamaan tietoa erilaisista tukiseinävaihtoehdoista ja niiden 

käyttömahdollisuuksista, ja näin osaltaan parantaa yhteistyötä geo- ja rakenne-

suunnittelijoiden välillä. Rakenteiden mitoitukseen työssä ei syvällisemmin perehdytä. 

 
Kuvio 1: Yrityksen uusi organisaatio kaavio (A-Insinöörit Oy) 
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2 Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

Tukiseinien suunnittelu kuuluu yleensä geoteknisen suunnittelijan vastuualueelle. 

Pysyviä rakenteita suunniteltaessa mukana projektissa on usein myös 

rakennesuunnittelija. Rakennesuunnittelulla varmistetaan rakenteiden toiminta ja niiden 

riittävä kapasiteetti. 

Tukirakenteet, joihin kuuluvat tukiseinät, tukimuurit, maanvastaiset 

seinärakenteet ja maanvastaiset laiturirakenteet, on suunniteltava ja 

rakennettava siten, että tukirakenteet kestävät niihin kohdistuvan 

maanpaineen ja vedenpaineen ja mahdolliset ulkoiset kuormitukset 

riittävällä varmuudella ja että tukirakenteiden siirtymät ovat niin vähäiset, 

että niistä ei aiheudu haittaa rakenteille eikä ympäristölle. (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma. B3 Pohjarakenteet.) 

2.1 Suunnittelukohteiden jaottelu vaativuuden perusteella 

Suunniteltavat kohteet on jaoteltu rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK) kolmeen 

luokkaan, erittäin vaativaan (AA), vaativaan (A) ja helppoon (B). Jaottelu vastaa 

RakMK:n osassa A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat määriteltyjä 

vaativuusluokkia. Vaativuusluokkien kuvaukset on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1: Pohjarakennuskohteiden vaativuusluokat (RakMK A2) 
Vaativuus-
luokka AA A B

- Tavanomaisen kokoiset 
tai pienet kohteet, jotka
sijaitsevat karkearakeisilla
maalajeilla, kallio tai
moreenimaalajien alueilla 

- Kohde on suuri tai                   
rakenteiltaan monimutkainen
- Rakennuspaikka sijaitsee 
eloperäisellä tai hienorakeisella 
maaperällä
- Rakennuksen tilat ulottuvat 
pohjaveden tai viereisen 
rakennuksen perustusten 
alapuolelle
- Rakenteet, joihin kohdistuu 
dynaamista kuormitusta tai 
poikkeuksellisia kuormia
- Rakenteissa on käytetty 
uusia suunnitteluratkaisuja tai 
materiaaleja
- Kohde suunnitellaan 
rakennuspaikalle, jonka 
maaperässä on pilaantunutta 
maa-ainesta tai maaperä voi 
sortua

Kohteen 
kuvaus

- Suuret tai rakenteiltaan 
vaativat kohteet, jotka 
sijoitsevat karkearakeisilla 
maalajeilla, kallio tai 
moreenimaalajien alueilla 
- Kohde joka on kooltaan ja 
rakenteeltaan 
tavanomainen, mutta 
rakennuspaikka sijaitsee 
hienorakeisten maalajien 
alueella

 

AA- ja A-luokan rakennuskohteissa pohjarakennussuunnitelman, johon kuuluu myös 

kaivantojen tukemisen suunnittelu, laativat geotekninen suunnittelija yhteistyössä 

rakennesuunnittelijan kanssa. B-luokan kohteissa rakennesuunnitelija voi tehdä 

pohjarakennussuunnitelman. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 13.) 
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2.2 Tukiseinätyypin valinta 

Kaivannot voidaan jaotella kahteen eri ryhmään, tukemattomiin eli luiskattuihin 

kaivantoihin (kuvio 2), sekä tuettuihin kaivantoihin (kuvio 3). 

 
Kuvio 2: Tukematon kaivanto 

 
Kuvio 3: Tuettu kaivanto 

2.2.1 Tukemattomat kaivannot 

Tukemattomilla kaivannoilla tarkoitetaan siis luiskaamalla toteutettuja kaivantoja. 

Luiskan kaltevuus määräytyy maaperän mukaisesti ja sen ominaisuuksien perusteella. 

(RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 464.) Luiskattuja kaivantoja ei käsitellä tarkemmin tässä 

työssä. 
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2.2.2 Tuetut kaivannot 

Tuetuilla kaivannoilla tarkoitetaan kaikkia kaivantoja, joiden seinämiä on tuettu jollakin 

tukirakenteella. Tukiseinät voivat jäädä myös osaksi kaivannon sisään tulevia 

rakenteita, jolloin ne luokitellaan pysyviksi tukiseiniksi. Usein kaivantoja tuetaan 

tilapäisillä rakenteilla, jolloin ne toimivat työnaikaisina tukiseininä. (RIL 166 

Pohjarakenteet 1986, 464.) 

Kaivantotyyppi on valittava aina tapauskohtaisesti. Valintaan vaikuttavat monet seikat. 

Kaivanto on pystyttävä toteuttamaan turvallisesti, ja sen on oltava hankkeen kannalta 

kokonaistaloudellisesti järkevä ratkaisu. Erityisesti on otettava huomioon lähiympäristö, 

siinä sijaitsevat rakennukset ja rakenteet. Pohjavesi asettaa usein haasteita kaivantojen 

toteuttamiselle. Sami Erosen diplomityössä (1995, 12) on listattu erilaisiin 

pohjaolosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin soveltuvia tukiseinätyyppejä (taulukko 2). 

Taulukossa on lihavoitu tukiseinätyypit, joita käsitellään tässä työssä. Suihkupaaluja 

taulukossa ei ole mainittu, vaikka niitä työssä käsitelläänkin. 

Taulukko 2: Tukiseinätyypin soveltuminen eri olosuhteisiin. (Eronen 1995, 12)1 

Vaatimus tai
olosuhdetekijä

Teräs-
pontti-
seinä

Combi-
seinä

Putki-
pontti-
seinä

Kaivin-
paalu-
seinä

Kaivanto-
seinä

Setti-
seinä

Käyttötarkoitus
- työnaikainen tukiseinä X (X) (X) X
- pysyvä tukiseinä (X) X X X X X
- tukiseinästä tulee osa
lopullista rakennetta (X) X X X X (X)
Vesitiiveysvaatimus
- vesitiivis seinä X X (X) X X
- avovesiolosuhteet X X (X)
Pohjasuhteet
- pehmeä tai vetelä X X X X X
- kiinteä ja kivetön X X X X X X
- kova ja kivinen (X) (X) X (X)
Ympäristö ei saa
liikkua tai painua (X) X X X X (X)

X = seinä soveltuu yleensä käytettäväksi 
(X) = seinää voidaan joskus käyttää  
 

 

 

 
1 Alkuperäinen lähde: Rakennuskaivanto-ohje. Helsinki 1989, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. 
RIL 181 
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2.3 Suunnittelun eteneminen 

Pohjarakennussuunnittelu etenee koko hankkeen ajan yhteistyössä muun suunnittelun 

kanssa. Suunnittelun eteneminen on esitetty taulukossa 3. Helpoissa eli B-luokan 

kohteissa ei yleensä suunnitella muuta kuin perustukset, routasuojaus ja kuivanapito. 

AA- ja A-luokissa edetään taulukon 3 mukaisesti. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 13). 

Taulukko 3: Pohjarakennussuunnittelun eteneminen rakennushankkeen mukana 
(Rantamäki & Tammirinne 1979, 13) 

Hanke-
suunnittelu

Esi-
suunnittelu

Tu
lo

st
us Pohja-

rakennus-
luonnos

Pohja-
rakennus-
suunnitelma

Te
ht

äv
ä

Alueiden
pohja-
rakennus-
erojen
selvitys

Tontin
pohja-
rakennet-
tavuus

- Maa- ja
pohjara-
kentamisen
vaihtoehdot
ja vertailu
- Maa- ja 
pohjara-
kentamisen 
periaate-
ratkaisut

Perustus-,
kaivanto-,
maarakenne-,
kuivanapito-
ja suojaus-
suunnittelu

Asian-
tuntija-
valvonta

Asian-
tuntija-
tarkkailu

Rakenne-
suunnittelu

Raken-
taminen

Käyttö

Pohja-
rakennus-
suunnittelu

EnnakkosuunnitteluRakennus-
hankkeen
vaihe

Pohjarakentamisen
esisuunnittelu

Luonnos-
suunnittelu

 

2.4 Suunnittelussa huomioitavia seikkoja 

2.2.1 Ympäristö 

Kaivantopaikan ympäristö määrää yleensä, käytetäänkö tuettua vai tukematonta 

kaivantoa. Tukematon kaivanto tarvitsee paljon tilaa, eikä sitä voida yleensä käyttää 

tiheään rakennetulla kaupunkialueella. Luiskien alle jää paljon maa-aluetta, joka voi 

estää niiden käytön, jos halutaan säästää ympäröivää luontoa. (RIL 181-1989 

Rakennuskaivanto-ohje 1989, 11.) Usein rakennetulla alueella rakennuspaikka rajoittuu 

tiestöön, maahan kaivettuihin putkiin tai kaapeleihin, jotka on säilytettävä 

toimintakuntoisina kaivannon teon yhteydessä. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 464). 

Tuettu kaivanto säästää tilaa kaivannon ympäristöstä. Varsinkin asutuilla alueilla tila 

tulee tarpeeseen, kun tontille on sijoitettu, muun muassa tavaravarastoja, 
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työmaarakennuksia ja usein myös nosturi. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 464). Tuettuja 

kaivantoja toteutettaessa on lähiympäristöä tarkkailtava. Kaivannon tukiseinien ja 

tuentojen tekemisessä syntyy tärinää ja liikkeitä maaperään. Lisäksi tukien ja tukiseinän 

muodonmuutokset voimistavat maaperän liikkeitä. Nämä seikat saattavat vaurioittaa 

lähiympäristöä ja sen rakenteita. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 11.) 

2.2.2 Pohjasuhteet 

Maaperän laatu vaikuttaa merkittävästi tukiseinän tekemiseen. Koheesiomaan alueella 

tukiseinän upottaminen maaperään on huomattavasti helpompaa kuin kitkamaata, 

esimerkiksi paljon moreenia tai kiviä sisältävän maaperän alueella. Koheesiomaa 

aiheuttaa myös haasteita tuennalle, koska sen kitkakulma on pienempi ja näin olleen 

maa-aines liikkuu ja häiriintyy helpommin. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986). 

Vaikutus ympäröiviin rakenteisiin on sitä suurempi, mitä huonompien pohjasuhteiden 

alueella joudutaan toimimaan. Myös kaivannon syvyys vaikuttaa riskialueen laajuuteen. 

(RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 11.) 

2.2.3 Pohjavesisuhteet ja kaivannon kuivanapito 

Kaivanto ja sen tukeminen tulisi toteuttaa niin, että pohjavedenpinta muuttuu 

mahdollisimman vähän. Pohjavesi on Suomessa keskimäärin 1,5–3 metrin syvyydessä, 

joten melkein aina kaivantoa tehtäessä joudutaan tekemisiin pohjaveden kanssa. 

Pohjaveden pinnan aleneminen aiheuttaa ympäröiville rakenteille vaurioitumisriskin. 

Erityisesti hienorakeiselle maalle perustetut rakennukset voivat painua. Läheisten 

rakennusten paalukuormat voivat myös kasvaa yllättävästi. (RIL 121-2004 

Pohjarakennusohjeet 2005, 70.) Tämä johtuu siitä, että maan tilavuuspaino kasvaa 

veden poistuessa, mikä johtaa maan pystysuorien jännitysten lisääntymiseen 

(Rantamäki & Tammirinne 1979, 143). 

Riskeistä johtuen alustavan pohjarakennussuunnitelman on pidettävä sisällään selvitys 

pohjavedenpinnan muutoksista ja vaikutuksista. Selvityksessä tulisi ottaa kantaa 

riskialueen laajuuteen ja siihen, miten pohjaveden aleneminen vaikuttaa riskialueella 

sijaitseviin rakennuksiin. Myös keinot tilanteen hallitsemiseksi on esitettävä 

suunnitelmissa. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 12.) 
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Kaivannon kuivanapitomenetelmän valinta on yksi tekijä, joka vaikuttaa kaivannon 

mitoittamiseen ja tukiseinätyypin valintaan (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 

1989, 12). Pohjavesi pyrkii virtaamaan kaivantoon, kun kaivannon pinta alittaa 

pohjaveden pinnan. Syntyvä virtaus pyrkii nostamaan kaivannon pohjaa ja aiheuttamaan 

hydraulista murtumaa. Kuivatuksella voidaan vähentää tukiseiniin kohdistuvaa 

vedenpainetta, mikä helpottaa työnaikaista tilannetta. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 

143.) 

2.2.4 Läheisten rakennusten huomioiminen 

Kuten aiemmin työssä on jo todettu, kaivannon lähellä sijaitsevat rakennukset ovat 

alttiina vaurioille. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B3 kohdassa 5.2.3. 

(2004) on määritelty rakennuskaivantoja koskevia laatuvaatimuksia. Sen mukaan 

rakennuskaivantotyöt on suoritettava pohjarakenne-, työ- ja laatusuunnitelmien 

mukaisesti ja kelpoisuus on pystyttävä osoittamaan luotettavasti.  

Käytännössä ympäröivien rakennusten vauriot voidaan todentaa erilaisilla 

katselmuksilla ennen ja jälkeen kaivannon tekemistä sekä erilaisten seuranta- ja 

tarkkailumittausten avulla kuten siirtymä- ja tärinämittaukset. (RIL 121-2004 

Pohjarakennusohjeet 2005, 118.) 

Kuviossa 4 on esitetty tilanne, jossa kaivannon läheisyydessä sijaitsee muita 

rakennuksia. Läheinen rakennus ja siihen kohdistuvat vaikutukset kaivutyöstä on 

huomioitava suunnittelua tehtäessä. Näitä vaikutuksia ovat muun muassa tärinä, 

painumat ja maan vaakasiirtymät, joita käsitellään myöhemmin työssä. (RIL 181-1989 

Rakennuskaivanto-ohje 1989.) 
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Kuvio 4: Kaivanto on sijoitettu lähelle vanhaa rakennusta 

 
Kaivannon vaikutusalue 

Kaivantoa suunniteltaessa on otettava huomioon se, miten laajalle alueelle kaivannon 

vaikutusalue ulottuu. Vaikutusalueella olevat rakennukset ovat alttiita vaurioille. 

Kuviossa 5 on esitetty kaivannon vaikutusalue ja alueella tapahtuva painuminen, kun 

kaivannon tukemiseen käytetään ponttiseinää, ks.kappale 3.1 Teräsponttiseinä. 

- Alue I tarkoittaa karkearakeista, moreenimaakerrosta tai kovaa 

savikerrosta 

- Alue II tarkoittaa löyhää hiekkakerrosta tai savikerrosta 

- Alue III tarkoittaa pehmeää savikerrosta 
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Kuvio 5: Kaivannon vaikutusalue ja maanpinnan painuma (RIL 181-1989 
Rakennuskaivanto-ohje 1989, 41.) 

Vaikutusalue on pienempi, mikäli kaivannon tukemiseen käytetään patoseinää, joka on 

toteutettu esimerkiksi kaivinpaaluilla (ks. kappale 3.3 Kaivinpaalut) ja suurempi, mikäli 

käytetään settiseinää (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 41). Kuviossa 6 on 

havainnollistettu settiseinän rakennetta. Lisää kuvioita settiseinistä löytyy liitteestä 5. 

Primäärirakenteena toimivat teräksiset I-palkit tai kaksi yhteenliitettyä [-profiilia ja 

sekundaarirakenteina settilankut, jotka voivat olla esimerkiksi puisia lankkuja. Lankut 

asennetaan pystyprofiilien väliin, samanaikaisesti kun kaivannon tekeminen etenee. 

Vaikutusalueen ja painumien suuruuden vaihtelu johtuu työmenetelmien 

eroavaisuudesta. Patoseinää tehtäessä maaperä häiriintyy huomattavasti vähemmän kuin 

settiseinää tehtäessä. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 472). 
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Kuvio 6: Settiseinän rakenne (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 472) 

 
Painumat ja vaakasiirtymät kaivannon vaikutusalueella 

Tukiseinän rakentaminen aiheuttaa aina läheiseen maaperään muutoksia. Muutokset 

johtuvat kaivun aiheuttamasta jännitystilojen muutoksesta maaperässä. Jännitystilojen 

seurauksena maapohjaan syntyy siirtymiä. Nämä siirtymät näkyvät maapohjan 

liikkeinä, painumina sekä vaakasiirtyminä. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 

1989, 42.) 

Siirtymien ja edellä käsitelty siirtymän vaikutusalueen suuruus johtuvat monista 

tekijöistä: pohjasuhteista, mitoituksen varmuustasosta, työtavoista sekä 

työjärjestyksestä. Siirtymiä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon kaikki rakennuspaikalla 

toteutettavat toimenpiteet, joista aiheutuu maaperän jännitysten muutoksia. Pysyvää 

tukiseinää rakennettaessa tärkeimmät jännityksiä aiheuttavat tekijät ovat pohjaveden 

pinnan aleneminen, paalutuksesta tai pohjarakennustyöstä aiheutuvat liikkeet ja tärinä 

sekä itse kaivannon rakentaminen. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 42.) 

Tärinä 

Tärinä aiheutuu maakerrosten hiukkasten liikkumisesta. Liike etenee seismisenä 

aaltoliikkeenä maaperässä. Aaltoliikkeen voimakkuuteen ja sen vaikutuksen 

leviämiseen vaikuttavat ratkaisevasti maaperän ominaisuudet. Aaltoliikkeestä mitataan 

aaltoliikkeen nopeus, jonka vertikaalikomponenttia verrataan ohjeellisiin raja-arvoihin. 

(Oy Lohja Rudus Ab 2007, 62). 
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Suomessa ei ole käytössä virallisesti säädettyjä raja-arvoja tärinälle tai sille, miten 

tärinää tulisi mitata. Tärinälle on kuitenkin olemassa ohjeellisia raja-arvoja, joita 

noudatetaan yleisesti. Raja-arvot määräytyvät sen mukaan, minkälainen perustamistapa 

mahdollisen vaurion kohteeksi joutuvassa rakennuksessa on ja minkälaista maata 

rakennuksen alla on. Paalutustärinän sallitut arvot on johdettu louhintatärinän raja-

arvoista. Arvot saadaan kertomalla louhintatärinän arvo 1/5 … 1/3, kerroin määräytyy 

tapauskohtaisesti. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 546-551) 

Kuvassa 7 on esitetty tärinästä aiheutuvien aaltoliikkeiden vaikutuksia rakennuksiin. 

Aaltotyypeistä P-aallossa ainehiukkaset liikkuvat aallon etenemissuunnassa, kun taas S-

aalloissa liike tapahtuu aallon etenemissuuntaan nähden kohtisuorassa (Oy Lohja Rudus 

Ab 2007, 62.) 

 
Kuvio 7: Tärinästä aiheutuneiden aaltoliikkeiden vaikutuksia rakennuksiin. (Vuolio, 
1991) 

Ympäristössä sallittavat liikkeet 

Jotta kaivannon ympäristössä oleviin rakennuksiin ei synny liian suuria rasituksia 

maaperän liikkeistä, tulee painumat ja siirtymät tarkastaa aina geoteknisellä 

mitoituksella. Rakennuksiin ja rakenteisiin ei saa kohdistua sellaisia liikkeitä, jotka 

aiheuttavat rakenteellisia tai ulkonäöllisiä vaurioita. Sallitut raja-arvot vaihtelevat sen 

mukaan, minkälaisia rakennuksia kaivannon lähellä sijaitsee, mikä on kyseisten 

rakennusten perustamistapa sekä minkä tyyppinen tukiseinä kaivannon tukemiseksi on 

valittu. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 43.) 

 



19(65) 
 

 

Mitoitettaessa kaivantoa pysyvänä rakenteena voidaan käyttörajatilan tarkastelu jättää 

pois, jos sen vaikutusalueella ei sijaitse siirtymille tai painumille erityisen herkkiä 

rakenteita. Tässä tapauksessa siirtymien katsotaan pysyvän sallittujen rajojen sisällä, 

ilman käyttörajatilatarkastelua. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 43.) 

Ohjeellisia raja-arvoja 

Vaakasiirtymät ovat huomattavasti pienempiä kuin painumat. Vaakasiirtymien arvot 

vaihtelevat ¼…⅓ painumasta. Mikäli kaivannon vaikutusalueella sijaitsee 

teräsbetonisia tai muurattuja rakenteita, ohjeellinen vaakasiirtymän maksimiarvo on 

0,15 % kaivusyvyydestä, kuitenkin enintään 10 mm. Puu-, teräs-, ja massiiviset jäykät 

rakenteet kestävät suurempia siirtymiä. Maksimiarvo siirtymälle on 0,3 % 

kaivusyvyydestä, kuitenkin enintään 20 mm. Piha- ja puistoalueet sekä työnaikaiset 

kevyet rakenteet kestävät 0,6 % siirtymän maksimikaivusyvyydestä, kuitenkin enintään 

30 mm. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 43.) Raja-arvot on kerätty 

vertailun helpottamiseksi taulukkoon 4. 

Painumien raja-arvot kantaville rakenteille määritellään kulmakiertymien avulla, lisäksi 

koko rakenteelle määritellään painuman maksimiarvo. Nämä suuntaa-antavat raja-arvot 

on määritelty Pohjarakennusohjeessa, ja ne on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 4: Suuntaa-antavia raja-arvoja vaakasiirtymille 

Rakenne
Siirtymän max-arvo
kaivusyvyydestä (%)

Vaakasiirtymän max 
arvo (mm)

Teräsbetonirakenteet 0,15 10
Muuratut rakenteet 0,15 10
Puurakenne 0,30 20
Teräsrakenne 0,30 20
Massiivinen jäykkä
rakenne 0,30 20
Piha- ja puistoalueiden
väliaikaiset rakenteet 0,60 30  
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Taulukko 5: Suuntaa-antavia raja-arvoja painumille (RIL 121-2004 Pohjarakennus-
ohjeet 2005, 62.) 

Moreeni tai karkea-
rakeinen maa

Hienorakeinen 
maa

Puurakenteet 100 1/400 - 1/300 1/300 - 1/200
Teräsrakenteet 80 1/500 - 1/200 1/500 - 1/200
Muuratut rakenteet 40 1/1000 - 1/600 1/800 - 1/400
Teräsbetonirakenteet 60 1/1000 - 1/500 1/700 - 1/350
Teräsbetonielementtirakenteet 40 1/1200 - 1/700 1/1000 - 1/500
Teräsbetonikehärakenteet 30 1/2000 - 1/1000 1/1500 - 1/700

Rakenne Kokonais-
painuman 

raja-arvo (mm)

Kantavien rakenteiden
kulmakiertymän raja-arvo
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3 Käytettävissä olevat tekniikat 

Kaivantojen tukemiseen on käytössä lukuisia erilaisia tekniikoita. Suunnittelija valitsee 

käytettävissä olevien tekniikoiden väliltä tapauskohtaisesti parhaiten kyseiseen 

tapaukseen soveltuvan tekniikan. Usein tuentatapa johon päädytään, on useamman 

käytettävissä olevan tekniikan yhdistelmä. 

Tässä kappaleessa esitellään erilaisia kaivantojen tukemiseen tarkoitettuja tukiseiniä. 

Esiteltävät tukiseinätyypit on rajattu teräsponttiseinään, suihkupaalutettuun tukiseinään 

sekä kaivinpaaluilla toteutettavaan tuentaan. 

3.1 Teräsponttiseinä 

Teräsponttiseinä on saanut alkunsa puisista ponttiseinistä. Puupaaluja lyötiin 

vieriviereen, jolloin saavutettiin seinänomainen rakenne. Kun pontteja alettiin valmistaa 

raudasta, materiaalina käytettiin aluksi valurautaa. Se todettiin kuitenkin liian hauraaksi 

materiaaliksi. Ponttiseinät alkoivat yleistyä vasta sata vuotta sitten, kun materiaalien 

kehittyminen mahdollisti teräksen käyttöönoton. (Hakulinen 2003, 57.) 

Teräsponttiseinä muodostuu puisen esikuvansa tavoin pystysuorista lankuista, tosin 

teräksisistä. Pystylankut eli ponttiprofiilit liittyvät toisiinsa profiilien kyljissä olevien 

ponttilukkojen avulla, jolloin saavutetaan tiivis ja yhtenäinen rakenne. 

Teräsponttiseinien toteuttamiseen on tarjolla lukuisia erilaisia pontti- ja 

ponttilukkoprofiileja. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 115.) 

3.1.1 Ponttiprofiilit 

Teräsponttiprofiilit ryhmitellään keveisiin, raskaisiin sekä erikoisprofiileihin. Joissain 

tapauksissa putkipaalut on eritelty erikoisprofiileista omaksi ryhmäkseen. Ryhmittely 

perustuu profiilin muotoon ja sen taivutusvastukseen. Ponttiprofiilityypeistä pysyvissä 

rakenteissa käytettäviksi soveltuvat kaikki, paitsi kevyet profiilit. (RIL 181-1989 

Rakennuskaivanto-ohje 1989, 28.) 
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Kevyet profiilit 

Profiili on levymäinen tai matalasti aaltoileva. Kuviossa 8 on esitetty levymäinen sekä 

matalasti aaltoileva profiili. Profiilit voidaan asentaa joko ponttiliitoksella tai limittäin. 

Koska keveiden profiilien taivutusvastus on erittäin pieni, niitä käytetään matalissa ja 

pienissä kaivannoissa. Profiilien tukemistarve on myös suuri. (RIL 166 Pohjarakenteet 

1986, 470.) 

 
Kuvio 8: Ylempänä levymäistä ja alempana matalasti aaltoilevaa ponttiprofiilia. (RIL 
166 Pohjarakenteet 1986, 470) 

Raskaat profiilit 

Profiili on tyypiltään joko Z- tai U-tyyppiä. Kuviossa 9 on esitetty kuvat 

profiilityypeistä. Raskaat profiilit lyödään ponttiin. Z-profiileissa pontti sijaitsee 

paarteessa ja U-profiileissa pontti on uumassa, jolloin sauma jää seinän 

neutraaliakselille. Lukituskohdan sijainti vaikuttaa lankkujen keskinäiseen liitokseen ja 

staattiseen yhteistoimintaan, tämä tulee huomioida mitoituksessa, kun lasketaan seinän 

vastusmomenttia. Yleisemmin Suomessa käytetään U-profiileja. (Eronen 1995, 19.) 

 
Kuvio 9: Raskasta U- ja Z-profiilia. (Hakulinen 2003, 57) 
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Erikoisprofiilit 

Profiilityypeistä erikoisprofiilit ovat kaikkein jäykimpiä taivutusvastuksensa puolesta. 

Profiilit ovat kotelomaisia I- tai H-profiileja, joista esimerkkejä kuviossa 10. 

Erikoisprofiilit sopivat käytettäväksi erityisen syvissä kaivannoissa vähäisen 

tukemistarpeen ja taipuman takia. Profiilien väliin voidaan yhdistää myös raskaita Z- tai 

U-profiileja, jolloin kyseessä on niin sanottu combi-seinä. Kuviossa 11 on esitetty 

muutamia esimerkkitapauksia Compi-seinistä. (Eronen 1995) 

 
Kuvio 10: Kotelomaisia I- ja H-profiileja. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 470) 

 

 
Kuvio 11: Esimerkkejä erilaisista Compi-seinä rakenteista. (Hakulinen 2003, 58) 
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Putkiprofiilit 

Putkiponttiseinä valmistetaan putkipaaluista. Paalut liitetään toisiinsa putkien kylkiin 

hitsatuilla ponttilukkoprofiileilla. Kuviossa 14 on esitetty erityyppisiä ponttilukkoja, 

joilla putkiprofiilit voidaan liittää toisiinsa ja kuviossa 12 toisiinsa liitettyjä 

putkiprofiileja. Putkimaisen profiilin etuna on se, että ne kestävät erittäin hyvin 

maahanlyönnin, joten niitä voidaan lyödä myös tiiviiseen moreeniin. (RIL 181-1989 

Rakennuskaivanto-ohje 1989, 28.) Profiili voidaan asentaa myös poraamalla maahan, 

kuten Ruukin RD-paaluseinä kuviossa 13. Näin vähennetään maaperän häiriintymistä, 

kun lyömisestä aiheutuva tärinä jää pois. (Rautaruukki Oy). Putkista koostuvalla 

seinällä saavutetaan suuri taivutuskapasiteetti sekä koko seinälle että yksittäiselle 

paalulle. Putket kestävät hyvin pystykuormia, joten rakenteesta saadaan irti suuri 

rakenteellinen kantavuus. Geotekninen kantavuus on myös hyvä, putken suuren pinta-

alan takia. (Hakulinen 2003, 58.) Putkiprofiileja on käytetty erityisesti satama-alueilla 

laiturien pysyvinä rakenteina. 

 

 
Kuvio 12: Putkiponttiseinää, erilaisilla lukkoprofiileilla. (Hakulinen 2003, 58) 
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Kuvio 13: RD-paalujen poraamista maahan (Rautaruukki Oy) 

 

3.1.2 Ponttilukkoprofiilit 

Ponttiprofiilien välinen ponttilukkoliitos vaihtelee valmistajan ja käyttötarkoituksen 

mukaan. Kuvassa 14 on esitetty muutamia yleisesti käytössä olevia liitostyyppejä. 

Larsseniin ponttilukkoprofiileihin on saatavilla Hoeschin kehittämää tiivistettä. 

Tiivisteet on kehitetty parantamaan erityisesti pysyvien tukiseinien vedenpitävyyttä. 

Tiivisteellä varustettuja ponttilukkoja on esitetty kuviossa 15. 

 
Kuvio 14: Erityyppisiä ponttilukkoja. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 116) 
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Kuvio 15: Larssenin ponttilukkoja parannettuna Hoeschin tiivisteellä (Sheet Piling 
Handbook 2007, 203) 

 

3.1.3 Teräsponttiseinän rakentaminen 

Yleisimmin tukiseinätyyppiä käytetään syvien kaivantojen tukemiseen ja väliaikaisena 

rakenteena.  Teräsponttiseinää voidaan käyttää kaikissa maaperäolosuhteissa, mutta 

tiiviiseen tai kiviseen moreeni- ja karkearakeisiin maalajeihin tukiseinätyyppi ei yleensä 

sovellu. Maanvastuksen kasvaessa liian suureksi teräsponttiprofiili voi alkaa taipua 

lyöntien voimasta tai sen alapää vaurioituu osuessaan kiveen. 

3.1.3.1 Vaakasuuntaisen sijainnin varmistaminen 

Tukiseinän sijaintipoikkeaman ja vaakasuuntaisten liikkeiden minimoimiseksi profiilien 

lyönnissä on käytettävä apuna vähintään kahta tukipistettä. Tukina lankuille toimivat 

ohjauskehykset (kuvio 16). Alempana ohjauskehyksenä käytetään palkkeja, jotka 

tuetaan maahan. Ylempänä ohjauskehyksenä toimii lankkua upottavan lyöntikaluston 

osa, iskutyyny. Erittäin syvälle lyötävien lankkujen kanssa on käytettävä useampaa 

ohjauskehystä (kuvio 17), jotta lankku ei taivu liikaa lyöntien yhteydessä. Jos profiili 

pääsee taipumaan lyöntien yhteydessä, se ei enää välttämättä luista lukkoprofiilissa, 

jolloin lyönti vaikeutuu huomattavasti tai pontti murtuu. Kehyksien käytöllä 

varmistetaan lankkujen lähteminen pystysuunnassa haluttuun suuntaan.  
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Kuvio 16: Ohjauskehykset lankkujen upottamisen apuna (Hakulinen 2003, 63) 

 

3.1.3.2 Sivusuuntaisen sijainnin varmistaminen 

Profiileja voidaan lyödä joko yksitellen tavoiteltavaan syvyyteen tai porrastetusti 

useamman profiilin ryhmissä. 

Yksitellen lyöminen tulee kysymykseen lähinnä vain, kun maaperä on löyhää. Yksittäin 

lyötynä profiili pyrkii kallistumaan lyöntien etenemisen suuntaan. Voimakas 

kallistuminen voi avata profiileja yhdistävän ponttilukon, jolloin seinä ei enää ole 

vesitiivis eikä se toimi seinämäisenä rakenteena. Kallistumista voidaan hillitä 

kiinnittämällä profiilin yläpäähän vaijeri, jolla profiilia ohjataan pystysuunnassa. 

Suositeltavampi tapa on lyödä lankut useamman lankun ryhmissä. Kuviossa 17 on 

esitetty esimerkki siitä, miten lankut voidaan lyödä ryhmissä. Aluksi lankut lyödään 

vaiheittain niin syvälle, että ne pysyvät pystyssä (vaiheet 1–5). Tämän jälkeen viereen 

voidaan alkaa lyödä toista ryhmää lankkuja (vaihe 6). Edellinen ryhmä tukee lankkuja 

pystysuunnassa, yhdessä ohjauskehikoiden kanssa. Vaiheessa 7 ensimmäisenä lyödyt 

lankut voidaan upottaa tavoitesyvyyteen. Vaiheessa 8 toistetaan vaiheet 6–7. 
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Kuvio 17: Ryhmissä lyötävien teräsponttilankkujen lyöntijärjestys (Hakulinen 2003, 63) 

 
Mikäli seinä alkaa syystä tai toisesta kallistua upotussuuntaan, sitä voidaan yrittää 

oikaista kiilamaisilla lankuilla. Periaatepiirros kiilamaisesta lankusta on esitetty 

kuviossa 18. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 464.) 

 
Kuvio 18: Kiilamainen teräsponttilankku (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 464) 
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3.1.4 Ominaisuudet 

Ponttiseinä ei ole erityisen jäykkä rakenne. Syvissä kaivannoissa se joudutaan tukemaan 

ankkuroimalla monelta eri tasolta, mikä lisää kustannuksia. Ponttien lyöminen maahan 

aiheuttaa tärinää. Lisäksi pontit syrjäyttävät maata, minkä johdosta maahan syntyy 

sivusiirtymiä. Pontteja ei voi lyödä kiviseen tai lohkareiseen maahan ilman maan 

esikäsittelyä. 

Hyvinä ominaisuuksina voidaan pitää seinän nopeaa toteutustapaa ja edullista hintaa. 

Compi-seinärakenteita käytettäessä saadaan seinälle jäykkyyttä ja sen kapasiteetti 

lisääntyy, jolloin tuentatarve vähenee. 

3.2 Suihkupaalutettu tukiseinä 

Suihkupaalujen valmistusmenetelmä on kehitetty Japanissa 1970-luvulla. Menetelmässä 

yhdistetään paalutus ja maaperän vahvistaminen injektoimalla. (Finnsementti Oy). 

Paalutyyppiä on käytetty jonkin verran Suomessa, tosin lähinnä perustusten 

korjaamiseen ja vahvistamiseen. Esimerkkinä voidaan mainita Kansallisteatterin 

perustuksien vahventaminen. Yleisemmin menetelmä on käytössä Keski-Euroopassa. 

(Jääskeläinen 2009, 104). 

3.2.1 Suihkupaalun rakentaminen 

Kuviossa 19 on esitetty periaatepiirros suihkuinjektoimalla toteutettavan paalun eri 

työvaiheista.  
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Kuvio 19: Suihkupaalun toteuttamisen periaatekuva (Finnsementti Oy) 

Ensimmäinen työvaihe 

Ensimmäisessä työvaiheessa poratanko porataan maaperään siihen syvyyteen mistä 

paalun halutaan alkavan. Erillisiä ohjurirakenteita, kuten esimerkiksi teräsponttiseinää 

rakennettaessa, ei tarvita, koska poratanko porataan maaperään poravaunun avulla. 

Toinen työvaihe 

Toisessa työvaiheessa poratankoa aletaan pyörittää ja nostaa samanaikaisesti. Sen 

kärjessä olevista suuttimista aletaan painaa kovalla paineella maaperään 

sementtisuspensiota. Suuttimilla saadaan aikaiseksi läpimitaltaan pieni suihku, joka 

leikkaa maakerroksia, kovan paineen myötävaikutuksesta. Kun maahan injektoidaan 

pelkkää sementtisuspensiota, kyseessä on yksivaiheinen suihkutusmenetelmä. 

Mikäli paalun läpimittaa halutaan kasvattaa, ennen sementtisuspension injektoimista 

maaperään suihkutetaan vettä. Vesisuihku voidaan ympäröidä ilmasuihkulla. Tämä on 

niin kutsuttu kolmivaiheinen menetelmä. Kuviossa 20 on esitetty vesisuihku, joka 

saadaan aikaan poratangon päässä olevalla suuttimella. Veden tehtävänä on huuhtoa 

mukanaan maaperässä oleva hienoaines. Ilma taas pienentää veden ja maan välistä 

kitkaa. Heti vesi-ilmasuihkun jälkeen suihkutetaan maahan sementtisuspensio. Näin 
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suihkutettava sementtisuspensio saadaan leviämään laajemmalle alueelle. Kuvion 19 

kolmannessa vaiheessa näkyy erillinen vesi-ilma sekä sementtisuspensiosuihku. 

Kaksivaiheisessa menetelmässä sementtisuspension leviämistä autetaan pelkällä 

paineilmalla. (Viitala 2006, 46). 

Kolmas työvaihe 

Lopuksi suihkutus lopetetaan haluttuun korkoon, kun halutun mittainen paalu on saatu 

aikaiseksi. 

Valmis paalu 

Sementtisuspension kovettuessa maahan muodostuu maabetoninen paalu, jossa 

runkoaineena toimii maa-aines ja sementtisuspensiosta muodostuu sideaine. Valmiin 

paalun ominaisuudet vaihtelevat suuresti, riippuen maaperästä, käytetystä paineesta, 

poratangon pyöritys- ja nostonopeudesta sekä siitä, käytetäänkö injektoinnissa yksi-, 

kaksi- vai kolmivaiheista menetelmää. 

Lujuuteen vaikuttavat maalaji, johon paalu tehdään, sekä vesisementtisuhde, jota 

käytetään. Näistä tekijöistä riippuen paalulla saavutetaan puristuslujuudeksi 2–20 

MN/m2. Tyypillisesti turpeeseen injektoidun paalun lujuus on 2 MN/m2 ja hiekkaan tai 

soraan injektoituna 20 MN/m2. (Viitala 2006, 46). Lemminkäinen lupaa paalun 

puristuslujuuden olevan noin 5 MN/m2 maalajista riippuen (Lemminkäinen Infra Oy). 

Tyypillisesti mitoituslujuus vaihteleekin 4–8 MN/m2 (Viitala 2006, 46). 

Paalun halkaisija vaihtelee maalajin ja käytetyn suihkutustekniikan takia. Mitä 

karkearakeisempaa maaperä on, sitä suuremmaksi paalun halkaisija voi kasvaa. 

Savisessa siltissä pelkkää sementtiä injektoimalla paalun halkaisija voi olla 0,4 – 0,8 m 

ja vesi-ilma suihkutuksen avulla 0,8–1,5 m. Hiekka- ja soramaissa vesi-ilma 

suihkutuksen avulla päästään halkaisijaltaan yli 2,5 m paaluihin. (Jääskeläinen 2009, 

104). Kuviossa 21 on esitetty valmiita suihkupaaluja. Kuviosta näkyy hyvin eri 

maalajien vaihtelun vaikutus paalun rakenteeseen. 

 



32(65) 
 

 

                            
Kuvio 20: Sementtisuspension apuna               Kuvio 21: Valmiita suihkupaaluja 
toimiva vesi-ilma suihku                (Foundation Engineering Branch) 

3.2.2 Paaluseinän rakentaminen 

Seinämäinen rakenne saadaan aikaan injektoimalla paaluja vierekkäin. Mikäli seinämän 

ominaisuuksilla tavoitellaan vesitiivistä patoseinää, paalut limitetään yleensä noin 75 

cm:n jaolla. Suihkupaalut toimivat harvoin sellaisenaan tukiseinänä. Niiden kanssa 

käytetään usein muitakin paalutyyppejä. Tämä johtuu siitä, että suihkupaalua ei voida 

raudoittaa. Ilman raudoitusta paalu ei ota vastaan suurta taivutusmomenttia tai vetoa. 

Suihkupaalut toimivatkin usein sekundaarisina rakenneosina välittämässä maanpainetta 

primäärirakenteille. (Viitala 2006, 47). Yleensä suihkupaaluja valmistava urakoitsija 

mitoittaa paalut kohteen mukaan, koska heiltä löytyy paras asiantuntemus aiheesta. 

Kuviossa 22 on esitetty esimerkki suihkupaalujen käytöstä osana pysyvää tukiseinää. 

Suihkupaalut holvautuvat teräksisten porapaalujen välille ja näin niihin syntyy lähinnä 

puristusrasitusta. Maanpaine välittyy niiden kautta teräspaaluille. 

 
Kuvio 22: Suihkupaalut osana tukiseinärakennetta 
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3.2.3 Ominaisuudet 

Huonona puolena voidaan pitää suihkupaalujen taivutuskapasiteetin pienuutta, huonoa 

pakkasenkestävyyttä sekä suurta huokoisuutta. Lisäksi oheislaitteiston tilantarve on 

melko suuri. Työmaalle täytyy varata tilaa suihkutuspumpulle, sementin 

sekoitusasemalle, sementtisiiloille sekä suihkutusprosessissa maanpinnalle nousevan 

lietteen käsittely- ja varastointisäiliöille. Tilaa tarvitaan noin 100 m2. (Viitala 2006, 47). 

Kuviossa 23 ja 24 on esitetty suihkupaalutuskalustoa Tukholman Gustav Adolfin torin 

suihkupaalutustyömaalta. 

Hyvinä puolina menetelmällä on sen tärinättömyys ja sen myötä ympäristön vähäinen 

häiriintyminen. Pohjavedenpinnan alapuolelle voidaan tehdä vettä pitävää tukiseinää 

ympäristöä häiritsemättä. Oikein yhdisteltynä muiden tukiseinätyyppien kanssa 

suihkupaalutuksella saavutetaan kustannussäästöjä. Pienillä poravaunuilla päästään 

suihkupaaluja toteuttamaan myös hyvin ahtaisiin paikkoihin, kunhan tontilta löytyy tilaa 

oheiskalustolle. Perustusten vahventamisessa paalut voidaan toteuttaa vanhojen 

anturoiden alle, poraamalla suoraan niiden läpi. (Viitala 2006, 47). 

                     
Kuvio 23: Poravaunu työssään                   Kuvio 24: Sementtisiiloja    
(Kuva: Hannele Kulmala)                     (Kuva: Hannele Kulmala) 
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3.3 Patoseinät 

Patoseinät ovat betonisia, yleensä valamalla tehtyjä tukiseiniä. Seinästä muodostuu 

erittäin jäykkä rakenne, joten sitä voidaan käyttää silloin, kun kaivannosta tulee erittäin 

syvä. Lisäksi tukiseinästä saadaan vesitiivis rakenne. Patoseinät toimivat usein osana 

pysyvää rakennetta, niiden perusmuurina. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 472.) 

Patoseinät jaetaan kahteen eri ryhmään riippuen tukiseinän rakenteesta ja 

rakentamistavasta, kaivantoseiniin (kuvio 25) ja paaluseiniin (kuviot 26 ja 27). 

Paaluseinät muodostuvat osittain toistensa sisään rakennetuista paaluista, kun taas 

kaivantoseinä muodostuu seinälohkoista. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 472.) Työssä 

perehdytään tarkemmin ainoastaan kaivinpaalutekniikalla toteutettuihin patoseiniin, 

jotka kuuluvat paaluseinien ryhmään. 

 

 

Kuvio 25: Kaivantoseinän toteutusperiaate (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 473) 
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Kuvio 26: Valmista kaivinpaaluseinää Frankfurtissa Göethe-aukion alla olevassa 
pysäköintitalossa (Kuva: Olli Saarinen) 

3.3.1 Paaluseinän rakentaminen 

Patoseinän tekeminen aloitetaan ennen peruskaivannon kaivamista. Työ alkaa maan 

päälle valettavien ohjauspalkkien tekemisellä. Ohjauspalkki ohjaa tukiseinän 

rakentamista ja sillä varmistetaan, että seinä pysyy sille asetettujen toleranssien sisällä ja 

näin saavutetaan tiivis vettä pitävä rakenne. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 

1989, 30.) 

Paaluista joka toinen raudoitetaan ja joka toinen jätetään raudoittamatta. Vaiheessa 1 

tehdään raudoittamattomat paalut, niin että niiden etäisyys toisiinsa nähden keskeltä 

keskelle mitattuna on 0,7 − 0,85 kertaa paalujen halkaisija. Vaiheessa 2 tehdään 

raudoitetut paalut, jotka lävistävät aiemmin tehdyt raudoittamattomat paalut. (RIL 181-

1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 30.) Rakennusvaiheita on selvennetty kuviossa 27.  

Mikäli seinän ei tarvitse pitää vettä, paalut voidaan sijoittaa kauemmaksi toisistaan niin, 

että ne vain sivuavat toisiaan. Tällöin jokainen paalu on raudoitettava. (RIL 181-1989 

Rakennuskaivanto-ohje 1989, 30.) 
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Kuvio 27: Paaluseinää (Rantamäki & Tammirinne 1979, 120) 

 
Kuviossa 28 näkyy osa Frankfurtissa Göethe-aukion alle rakennetusta pysäköintitalon 

suunnitelmista. Kaivinpaaluilla toteutettu patoseinä toimii valmiin pysäköintitalon 

seinänä. Työn aikana kaivinpaaluseinä toimi tukiseinänä, taaten turvalliset 

työskentelyolosuhteet kaivannossa. Kaivinpaaluseinä on tuettu kaivannon sisäpuolelta. 

Tukena toimii parkkitason teräsbetoninen kansi, joka on valettu paikalleen ennen 

kaivuutyön aloittamista. Kuviossa olevat tummennetut paalut ovat raudoitettuja, ja ne 

on porattu osittain ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen raudoittamattomien paalujen 

sisään. Raudoitettua paalua on korostettu punaisella nuolella. 
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Kuvio 28: Osa Frankfurtissa rakennetun pysäköintitalon kaivinpaaluseinän 
suunnitelmasta 

3.3.2 Paalujen valmistus 

Varsinaisten paalujen rakentaminen toteutetaan kaivinpaalutekniikalla. Työvaiheet on 

esitetty kuviossa 29. 

 
Kuvio 29: Kaivinpaalun tekemiseen tarvittavat työvaiheet. (Rantamäki & Tammirinne 
1979, 91) 
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Työvaihe a)   

Maan sisään aletaan painaa tai lyödä teräsputkea. Putki on alapäästään avoin, ja sen 

reunat on usein hammastettu. Putkea liikutetaan samanaikaisesti pystyakselinsa ympäri, 

mikä helpottaa putken upottamista maahan. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 91). 

Työvaihe b) 

Putken sisälle kertyvää maa-ainesta poistetaan samanaikaisesti, kuin putki painuu 

syvemmälle. Maa-aineksen poistamiseen käytetään kahmarityyppistä kaivuria. Mikäli 

putki osuu suureen kiveen tai lohkareeseen, ne voidaan joutua räjäyttämään. 

Räjäytystyöstä aiheutuu aina tärinää, joka saattaa vaurioittaa viereisiä rakennuksia. 

(Rantamäki & Tammirinne 1979, 91). 

Työvaihe c) 

Jos kyseessä on raudoitettava paalu, asennetaan putken sisään valmiiksi koottu 

raudoitus. Mikäli paalua ei raudoiteta, siirrytään työvaiheeseen d). Usein kaivinpaalun 

alapää tuetaan kallioon. Tällöin kallion pinta huuhdellaan puhtaaksi veden ja paineilman 

avulla tartunnan varmistamiseksi. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 91). 

Työvaihe d) 

Paalua aletaan betonoida ja samalla työputkea nostetaan ylöspäin. Näin varmistetaan, 

että maa-ainesta ei pääse paalun sekaan vaan se koostuu pelkästä betonista. 

Betonointimenetelmänä käytetään yleensä vedenalaiseen betonointiin tarkoitettuja 

työmenetelmiä. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 91). 

Työvaihe e) 

Kaivinpaalu on valmis. Uuden paalun tekeminen aloitetaan. Kun kaikki 

raudoittamattomat paalut on valmistettu, aloitetaan raudoitettujen paalujen valmistus 

raudoittamattomien väliin. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 91). 

3.3.3 Ominaisuudet 

Patoseinän toteuttaminen on yleensä ratkaisuna kallis ja paalujen valmistus on hidasta.  

Hyvinä ominaisuuksina voidaan mainita kaivinpaalujen mittatarkkuus. Paalut saadaan 

mittatarkasti paikalleen, eikä niiden halkaisijassakaan ole suuria heittoja. Maata 

syrjäyttämättöminä paaluina ne eivät häiritse maaperää, eikä silloin synny sivusiirtymiä. 

Mikäli paalun työputkea ei upoteta maahan lyömällä vaan hiertämällä, ei synny 
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haitallista tärinää. Tämän takia tukiseinää voidaan käyttää lähellä rakennettua aluetta. 

Tukiseinä kykenee välittämään suuria pysty- ja vaakakuormia.  
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4 Mitoitus pysyvänä ja väliaikaisena rakenteena 

Tukiseinän mitoittaminen pysyvänä tai väliaikaisena rakenteena ei eroa toisistaan 

merkittävästi laskennallisessa mielessä. Suurin eroavaisuus mitoituksessa on, että 

käytettävät osavarmuusluvut sekä kokonaisvarmuus ovat pysyville tukiseinille 

suuremmat kuin väliaikaisille (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 39). Lisäksi 

maanpaine pysyville tukiseinille lasketaan maan lepopaineen eikä aktiivipaineen kautta 

(RIL 121-2004 Pohjarakennusohjeet 2004, 105). 

4.1 Mitoitusmenetelmä 

Rakennuskaivanto-ohjeessa laskennassa käytettäväksi mitoitustavaksi suositellaan 

rajatilamenetelmää, joissa mitoitus tapahtuu murto- ja käyttörajatilassa. Mitoitus 

voidaan tehdä myös kokonaisvarmuuslukumetelmällä tai sallittujen jännitysten 

menetelmällä. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 1989, 38). 

4.1.1 Murtorajatilan lähtöarvot 

Murtorajatilassa tapahtuvia tarkasteluja varten maakerrosten lujuuksien lasketa-arvot 

lasketaan taulukossa 6 esitettyjen osavarmuuslukujen avulla. Osavarmuuslukujen käyttö 

on esitetty yhtälöissä (1) ja (2). 

Käyttörajatilassa kaikkien maalajien osavarmuusluvut γ = 1,0. 

Taulukko 6: Maakerrosten lujuusparametrien osavarmuusluvut (RIL 181-1989 
Rakennuskaivanto-ohje 1989, 38.) 

Maalaji Osavarmuusluku
Maan sisäinen kitka,
pysyville rakenteille 1,2
Kitka, 
työnaikaisille rakenteille 1,1

Koheesio,
pysyville rakenteille 1,5
Koheesio,
työnaikaisille rakenteille 1,3  
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Kitkamaiden kitkakulman laskenta-arvon määrittäminen 

 
ϕγ
ϕϕ tantan =d     (1) 

 jossa φ on kitkakulman ominaisarvo 
          φd on kitkakulman laskenta-arvo 
               γ on osavarmuusluku taulukosta 6 
 
 
Koheesiomaiden kitkakulman laskenta-arvon määrittäminen 

 
c

d
cc
γ

=      (2) 

 jossa  c on koheesion ominaisarvo 
          cd on koheesion laskenta-arvo 
               γ on osavarmuusluku taulukosta 6 

4.1.2 Vaadittu varmuustaso 

Pysyviltä tukiseinärakenteilta edellytetään sortumaa vastaan kokonaisvarmuuslukua F > 

1,8. Samaa kokonaisvarmuutta edellytetään myös kaivannoilta, jotka ovat työnaikaisia, 

jos niiden vaikutusalueella on pysyviä rakenteita. (RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-

ohje 1989, 38.) 

Työnaikaisilta tukiseiniltä edellytetään kokonaisvarmuuslukua F > 1,5. Tämä edellyttää, 

että kaivannon sortuman vaikutusalueella ei ole pysyviä rakenteita. (RIL 181-1989 

Rakennuskaivanto-ohje 1989, 38.) 

4.2 Maanpaineen määrittäminen 

Pysyvä tukiseinä on siirtymätön rakenne. Koska seinämä ei siirry, pysyvään tukiseinään 

katsotaan kohdistuvan maan lepopaine aktiivipaineen sijasta. Seinään kohdistuu 

rakentamisvaiheessa aktiivipainetta seinässä tapahtuvien muodonmuutosten takia, mutta 

ajan kuluessa maanpaine muuttuu lepopaineeksi. Mitoituksen kannalta lepopaineesta 

kohdistuu tukiseinään aina suurempi kuorma kuin aktiivipaineesta. (RIL 121-2004 

Pohjarakennusohjeet 2004, 105.) 
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Kun lasketaan tukiseinään kohdistuvaa maanpainetta, Rakennuskaivanto-ohjeen (1989, 

65) mukaan seuraavat tekijät tulee huomioida: 

 − maanpinnan kaltevuus 

 − pohjasuhteet 

 − pohjaveden taso ja sen virtaaminen 

 −  tukiseinän  

  - muoto 

  - asento 

  - jäykkyys 

  - liikkumismahdollisuus 

  - tuentatapa. 

Itse laskenta tapahtuu yleensä tietokoneella, mitoitusohjelman avulla. Käsinlaskentaa 

varten tarkemmat kaavat ja ohjeet löytyvät Rakennuskaivanto-ohjeen luvusta 8. 

4.3 Tukiseinän alapään tukeminen 

Tukiseinän toimiessa sekä pysyvänä että työnaikaisena seinänä tulee sen alapään 

tuennasta huolehtia. Valittavalla tuentatavalla voidaan vaikuttaa siihen, miten tukiseinä 

pyrkii siirtymään, sekä tukiseinään kohdistuviin maanpainekuormituksiin ja sitä kautta 

seinän mitoitukseen, koska tukiseinä mitoitetaan taivutusmomentin maksimille. 

(Rantamäki & Tammirinne 1979). 

Kuvioissa 30, 31 ja 32 on esitetty alapään tuentatavan vaikutuksia tukiseinän taipumiin 

sekä siihen kohdistuvaan maanpaineeseen. Kaikissa kyseisissä kuvissa kohdassa a) on 

esitetty maanpaineesta johtuva tukiseinään syntyvä siirtymä. Kohdassa b) pysyvään 

rakenteeseen kohdistuva maanpaine kitkamaassa ja kohdassa c) koheesiomaassa.  
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Kuviossa 30 on esitetty tukiseinä, jota ei ole ankkuroitu ja jonka alapää on kiinnitetty 

kimmoisesti maaperään. Tukiseinän alapää upotetaan syvemmälle maahan kuin vapaasti 

tuetussa tapauksessa. Tämä mahdollistaa sen, että seinän alapäähän syntyy riittävästi 

kiinnitysmomenttia, joka pitää tukiseinän pystyssä. Tällaisia ratkaisuja voidaan käyttää 

vain hyvin matalissa kaivannoissa. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 484).  

 

  
Kuvio 30: Tukematon tukiseinä, jonka alapää on kimmoisesti kiinnitetty maaperään 
(RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 484)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Alkuperäinen lähde: Broms, B. Spontväggar – jordtrycksteorier och dimensioneringsmetoder. Svenska 
Teknologföreningens kurs i spontningsarbeten 1970. 
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Kuviossa 31 on esitetty tukiseinä, joka on alapäästään vapaasti kiinnitetty. Tällöin 

katsotaan, että alapäähän ei pääse syntymään kiinnitysmomenttia, vaan alapää pyrkii 

siirtymään vaakatasossa ankkuroinnin estäessä tukiseinän yläpään liikkumisen. Maan 

passiivinen maanpaine vastustaa tukiseinän alapään siirtymistä ja siitä voidaan katsoa 

syntyväksi riittävä tukivoima. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 484). 

 
Kuvio 31: Yhdeltä tasolta ankkuroitu tukiseinä, jonka alapää on vapaasti tuettu         
(RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 484)1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Alkuperäinen lähde: Broms, B. Spontväggar – jordtrycksteorier och dimensioneringsmetoder. Svenska 
Teknologföreningens kurs i spontningsarbeten 1970. 
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Kuviossa 32 on esitetty tukiseinä, jonka yläpää on kiinnitetty ankkurilla ja alapäästään 

se on kimmoisesti kiinnitetty maahan. Ankkuroinnin estäessä yläpään liikkumisen 

alapäähän muodostuu plastinen nivel, jonka ympäri tukiseinä pyrkii kiertymään. 

Tukiseinän alapäähän syntyy kiinnitysmomentti. (RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 484). 

 

 
Kuvio 32: Yhdeltä tasolta ankkuroitu tukiseinä, jonka alapää on kimmoisesti tuettu         
(RIL 166 Pohjarakenteet 1986, 486)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Alkuperäinen lähde: Broms, B. Spontväggar – jordtrycksteorier och dimensioneringsmetoder. Svenska 
Teknologföreningens kurs i spontningsarbeten 1970. 
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Kuviossa 33 näkyy ankkurien lisäämisestä aiheutuva plastisten nivelten lisääntyminen 

tukiseinässä, joka vaikeuttaa mitoittamista huomattavasti (RIL 166 Pohjarakenteet 

1986, 488). 

Kuviossa 34 alapään tuenta on hoidettu juuripalkilla, joka on ankkuroitu kallioon. 

Tällaisella kiinnityksellä taataan se, että alapäässä ei tapahdu vaakasiirtymiä. Kun 

alapään tuenta toteutetaan kalliotapeilla, niiden katsotaan toimivan samaan tapaan. Näin 

tuettu seinämä katsotaan siirtymättömäksi rakenteeksi, jolloin siihen kohdistuva 

maanpaine lasketaan maan lepopaineena. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 136). 

 

 
Kuvio 33: Usealta tasolta ankkuroidun tukiseinän taipuma (RIL 166 Pohjarakenteet 
1986, 488)1 

 
Kuvio 34: Alapään tuenta juuripalkilla (Rantamäki & Tammirinne 1979, 137) 

 
1 Alkuperäinen lähde: Broms, B. Spontväggar – jordtrycksteorier och dimensioneringsmetoder. Svenska 
Teknologföreningens kurs i spontningsarbeten 1970. 
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4.4 Tukiseinän ankkurointi 

Ankkurit luetaan pysyviksi, jos ne ovat osa pysyvää rakennetta tai niiden käyttöikä on 

yli kaksi vuotta. Suurin ero pysyvien ja tilapäisten ankkurien välillä on niiden 

korroosiosuojauksessa. Pysyvä ankkuri on osa pysyvää tukiseinärakennetta ja sen on 

kestettävä toimintakuntoisena maaperässä, yhtä kauan kuin koko rakenteelle on 

määritelty käyttöiäksi. (Käpynen 1987.) 

4.4.1 Ankkurointitapoja 

Erilaisia ankkurointitapoja on esitetty kuviossa 35. Kuviossa kohta a) esittää injektoitua 

kallioankkuria ja b) injektoitua maa-ankkuria. Nämä ankkurointi tyypit ovat yleisimmin 

käytetyt vaihtoehdot. c) kohdassa on esitetty ankkuroinnin toteuttaminen ankkurilaatalla 

ja kohdassa d) ankkuripukin avulla. Näitä menetelmiä ei juurikaan käytetä, koska niillä 

saavutetaan a)- ja b)-menetelmiä pienempi ankkurointikapasiteetti. Lisäksi ensin 

mainittujen menetelmien etuna on se, että ne voidaan toteuttaa alaviistoon, jolloin 

päästään esimerkiksi viereisen rakennuksen perustusten alapuolelle, vahingoittamatta 

niitä. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 136). 

 
Kuvio 35: Erilaisia ankkurointivaihtoehtoja. (Rantamäki & Tammirinne 1979, 136) 

Pysyvät ankkurit ovat yleensä tyypiltään kallioankkureita. Liitteessä 1 on esitetty 

piirustus kallioankkurista, joka on toteutettu ankkuriterästangoilla ja liitteessä 2 oleva 

ankkuri on toteutettu ankkuriteräspunoksilla. Terästangon ja teräspunosten 

lukitsemisessa tukiseinärakenteeseen käytettävät osat on esitetty kuviossa 36. 
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Kuvio 36: Tankoankkurin lukitusmutteri sekä punosankkurien lukitus kiilojen avulla 
(Hakulinen 2003, 67) 

4.4.2 Ankkurien mitoitus ja varmuus 

Ankkureihin kohdistuva voima lasketaan ominaiskuormien perusteella, ja mitoitus 

tapahtuu sekä murto- että käyttörajatilassa. Ankkurointivoimaan vaikuttavat olennaisesti 

myös kaltevuuskulma, johon ankkuri tehdään, sekä sivusuuntainen vinous. (Käpynen 

1987, 21). 

Käpysen käyttämän lähteen mukaan ankkureiden varmuuskertoimet eroavat 

pohjarakennusohjeessa esitetystä. Taulukossa 7 on esitetty alkuperäisen lähteen 

mukaiset ankkurien varmuuskertoimet. 

Pohjarakennusohjeen mukaan maata tukevan pysyvän rakenteen on täytettävä 

kokonaisvarmuuskertoimen minimiarvo 1,8. 

Taulukko 7: Varmuuskertoimelle suositeltuja arvoja. (Käpynen 1987, 22)1 
Ankkurien pettämisestä
aiheutuva vahinko

Väliaikaiset
ankkurit

Pysyvät
ankkurit

Pienet rakenteelliset vauriot 1,6 1,8
Kohtalaiset rakenteelliset vauriot 1,6 2,0
Suuret rakenteelliset vauriot
tai ihmishenkien menetyksiä 1,8 2,0  

 
1 Alkuperäinen lähde: Hanna, T.H. Foundations in tension. Ground anchors. Series on Rock and Soil 
Mechanincs Vol. 6. 1982 
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Pysyvään rakenteeseen tulevaa ankkuria koekuormitetaan 50 % suuremmalla kuormalla, 

jonka ankkurin on laskennallisesti määritelty ottavan vastaan. (Rantamäki & 

Tammirinne 1979, 141.) Koevetovoima sekä koevedon jälkeen ankkuriin jätettävä 

jättövoima on määriteltävä mitoittaessa ankkuria, ja ne on esitettävä suunnitelmissa. 

(Eronen 1995, 85.) Lisäksi suunnittelija määrittelee käytettävän ankkurointipituuden. 

Ankkurointia tehtäessä, ainekustannukset ovat pieniä suhteessa kokonaiskustannuksiin. 

Suurimmat kustannukset koostuvat porauksesta, jännittämisestä ja asennustyöstä. 

Tämän takia samaan porareikään kannattaa sijoittaa mahdollisimman monta 

ankkurointitankoa tai -punosta, ja käyttää korkean lujuuden omaavia teräslaatuja. 

(Käpynen 1987, 21)  

4.4.3 Korroosiosuojaus 

Jännitettyjen jänneterästen korroosionsuojaus, varsinkin pysyvillä ankkureilla, on 

erittäin tärkeätä. Kevyestä pintaruosteesta ei ole haittaa teräksen ja betonin väliselle 

tartunnalle. Jos teräs pääsee kuitenkin pahasti ruostumaan, sen poikkileikkausala 

pienenee. Poikkileikkauksen pienentyessä teräs ei kykene enää välittämään samaa 

voimaa. (Käpynen 1987, 33).  

Jännitettyyn teräkseen voi kohdistua myös niin kutsuttu jännityskorroosio. Syövyttävien 

aineiden vaikutuksesta jännitetty teräs voi haurastua äkillisesti. (Käpynen 1987, 33). 

Korroosiota vastaan varaudutaan suojaamalla pysyvien rakenteiden ankkurit 

kaksinkertaisella injektoinnilla. Tartuntaosan suojana toimii joko muovi- tai teräsputki, 

joka on jo etukäteen injektoitu sisäpuolelta. Suojaputken ja teräksien väliin jäävän 

alueen on oltava kauttaaltaan injektiolaastin täyttämä. Liitteissä 1 ja 2 esitetyissä 

kuvioissa näkyvät profiloitu suojaputki sekä sisäpuolinen injektointi. Toisena ankkureita 

suojaavana kerroksena toimii koko porareiän täyttävä injektointi, joka näkyy myös 

liitteiden 1 ja 2 kuvioissa. Jännepunokset erotellaan toisistaan käyttämällä apuna 

muovisia holkkeja. Näin varmistetaan, että jännepunokset ovat riittävän kaukana 

toisistaan ja korroosio ei pääse etenemään punoksesta toiseen. (Käpynen 1987, 33). 
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4.5 Tukiseinän mitoitus 

Lopuksi mitoitetaan varsinaisen tukiseinän muodostavat tukiseinäprofiilit. Mitoittavana 

voimana toimii maksimitaivutusmomentti. Valitusta tukiseinätyypistä riippuen 

mitoitetaan kyseessä olevan profiilit materiaalin ohjeiden ja normien mukaan. (RIL 166 

Pohjarakenteet 1986, 489.) 

Lisäksi tulee muistaa tarkistaa myös profiilien riittävä kapasiteetti leikkausvoimaa 

vastaan. Leikkausvoima ei yleensä ole mitoittava voimasuure. (RIL 166 Pohjarakenteet 

1986, 489.) 
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5 Työn toteuttaminen 

5.1 Urakoitsijat 

Urakoitsijoita on etsitty lähinnä tässä työssä käsiteltävien tukiseinätyyppien piiristä. 

Teräsponttiseiniä tekevät huomattavasti useammat urakoitsijat, kuin suihku- tai 

kaivinpaaluja. Suihkupaaluja tekevät käytännössä vain suurimmat rakennusliikkeet. 

Kaivinpaaluja valmistavat niiden lisäksi myös muutamat pienemmät yritykset. 

Liitteeseen 3 on kerätty eri tukiseinätyyppejä valmistavia urakoitsijoita ja heidän 

yhteystietonsa. 

5.2 Kustannukset 

Kustannusten vertailussa apuna on käytetty keksittyä esimerkkikohdetta. Kohteena 

toimii suurehko kauppakeskustyömaa, jonka kaivanto tuetaan pysyvillä tukiseinillä. Ne 

toimivat myöhemmin osana maa nalle tulevien parkkitilojen seinärakennetta. 

Kohteen kaivannon ala on 20 000 m2 ja sen piirin pituus on 570 jm. Kaivu ulotetaan 7 

m:n syvyyteen maanpinnasta, jotta kaksi maanalaista parkkikerrosta saadaan toteutettua. 

Tukiseinän alapää voidaan tukea kallioon, joka sijaitsee 2 m kaivutason alapuolella. 

Tukiseinä ankkuroidaan kallioankkureilla.  

Tukiseinän hinta on erittäin suuntaa-antava arvo, joka vaihtelee muun muassa maaperän 

laadun, ankkurointien määrän ja kohteen suuruuden myötä. Vertailu antaa karkean 

käsityksen tukiseinätyypin valinnan vaikutuksesta kustannuksiin. Tarkempi hinta 

määräytyy kohdekohtaisesti. 

5.2.1 Teräsponttiseinä 

Taulukossa 8 on suoritettu laskelma teräsponttiseinän avulla toteutettavasta tuennasta. 

Laskennassa on huomioitu ainoastaan teräsponttien hinta ja niiden lyönnistä aiheutuvat 

kulut. Ankkurointi ja juuripalkkien teko on jätetty pois laskennasta. Teräsponttina 

käytetään Larssen 755–ponttia, joka on 750 mm leveää ja painaa 127,5 kg/jm. Pontin 

hinnaksi on oletettu 1 €/kg eli 127,5 €/jm. Teräspontit lyödään kallioon asti, johon ne 

kiinnitetään juuripalkilla. Lyönnin oletetaan maksavan 15 €/m2. Tukiseinälle tulee 

pinta-alaa yhteensä 5130 m2, kun pontit upotetaan 9 metrin syvyyteen. 
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Taulukko 8: Teräsponteista aiheutuvat kustannukset 
Ponttien lyönti 15 €/m2 x   5130 m2 = 76 950 €

Ponttimenekki 570m x 9m
0,75m

Ponttiprofiilin hinta 127,5 €/jm x   6840 jm = 872 100 €

949 050 €

6840 jm=

Pontituksen kustannus  

 

5.2.2 Suihkupaalut 

Taulukossa 9 on laskettu suihkupaalutuksesta aiheutuvat kustannukset. Esimerkissä on 

käytetty halkaisijaltaan 1 m:n suihkupaalua. Paalut limitetään niin, että niiden etäisyys 

keskeltä keskelle on 750 mm, jolloin seinästä saadaan vesitiivis. Paalut ulotetaan 1 m 

kaivannon alapuolelle, eli niistä tulee 8 m pitkiä. Laskennassa ei ole huomioitu 

primäärirakenteeksi tarvittavia teräspaaluja, ankkuroinnista aiheutuvia kustannuksia 

eikä kaluston kuljetuskustannuksia työmaalle. 

Taulukko 9: Suihkupaalutuksen kustannukset 
Injektointi 400 € / jm

Paalutustarve 570m x 8m
0,75m

Injektoinnista aiheutuva kustannus 400 x 6080 =

= jm6080

2 432 000 €  

5.2.3 Patoseinä toteutettuna kaivinpaaluilla 

Taulukossa 10 on laskettu, kaivannon tukemiseksi tarvittavan patoseinän toteuttamisesta 

aiheutuva kustannus. Laskennassa on huomioitu, ainoastaan kaivinpaalujen aiheuttamat 

kustannukset. Kustannuksia laskettaessa ei ole huomioitu muista tekijöistä, kuten 

ankkuroinnista, aiheutuvia kustannuksia. Paalut ovat halkaisijaltaan 900 mm, joista joka 

toinen raudoitetaan ja ne limitetään kuvion 27 mukaisesti. Limityksestä johtuen, valmiin 

tukiseinän paalujen keskeltä keskelle mitattu väli on 765 mm. Paalujen alapää ulotetaan 

kallioon asti, eli paalun pituus on 9 m. 
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Taulukko 10: Kaivinpaaluseinän kustannukset 
Kaivinpaalujen toteutus 1500 € / m2

Paalutus tarve 570m x 9m = 5130 m2

Kaivinpaaluista aiheutuva kustannus 1700 x 5130 = 7 695 000 €  
 

5.3 Esimerkkikohteita 

5.3.1 Järvensivuntien alikäytävä 

Esimerkkikohteessa esitellään junanradan alittavan kevyenliikenteen tunnelin toteutusta. 

Työnaikana teräsponttiseinä toimi kaivannon tukiseinänä ja se jäi pysyväksi osaksi 

valmista luiska- ja rappurakennetta. Kohteen suunnittelusta vastasi Suunnittelukide Oy. 

Liitteessä 4 on esitelty valokuvia kohteesta sekä tietokoneella suoritettuja laskelmia 

teräsponttiseinään kohdistuvista kuormista. 

5.3.2 Frenckellin aukio 

Liitteessä 5 on esitetty valokuvia Frenckellin aukion alle tehdyistä parkkitiloista. 

Pysäköintilaitokseen tehtiin parkkitilat 370 autolle. Kaivannon tukeminen hoidettiin 

settiseinällä, sekä sen alle ulotetuilla suihkupaaluilla. Liitteen kuvioissa on esitetty 

valokuvia tuentaratkaisuista. Pysyviksi rakenteiksi maahan jäivät suihkuinjektoidut osat, 

jotka näkyvät settiseinän alapuolella kuvioissa 5 ja 6. 

5.3.3 Jutilan ylikulkusilta 

Rautatie kulki kyseisessä kohteessa niin läheltä siltaa, että sillan luiskaa jouduttiin 

tukemaan tukiseinällä. Tukiseinä toteutettiin lyömällä maahan teräsponttiseinä, joka 

ankkuroitiin maaluiskaan terästangoilla. Ponttiseinää vasten valettiin betonikuori. 

Teräsponttiseinä jäi maahan pysyväksi rakenteeksi. Liitteessä 6 on esitetty otteita 

kohteen piirustuksista. 
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5.3.4 Kauppakeskus Pasaati 

Kauppakeskus Pasaati on Kotkaan vuonna 2006 avattu kauppakeskus. 

Kauppakeskuksen alle rakennettiin parkkitilat samaan tapaan kuin Frenckellin aukiolla. 

Erona kaivannon tuennassa oli se, että kohteessa käytettiin settiseinän tilalla 

teräsponttiseinää. Puolet pysäköintihallin tiloista louhittiin kallioon ja puolet toteutettiin 

poistamalla savinen maa-aines kantavaan moreenikerrokseen asti. Kaivun alin taso 

ulottui noin 4 metriä pohjaveden pinnan alapuolelle. Tämän takia tukiseinästä tehtiin 

vedenpitävä. Vedenpitävyys varmistettiin lyömällä teräspontit tiiviiseen 

moreenikerrokseen asti, jonka jälkeen teräsponttien alapään ja kallion väliin injektoitiin 

suihkupaaluseinä. (Levänen 2006). 
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6 Yhteenveto 

 
Työn tarkoituksena oli esitellä erilaisia kaivantojen tukemiseen tarkoitettuja rakenteita, 

joita voidaan käyttää myös pysyvinä rakenteina. Tuentatavoista esiteltiin 

teräsponttiseinä, suihkupaalutettu tukiseinä sekä patoseinistä kaivinpaaluilla toteutettu 

tukiseinä. Tukiseinätyyppien rakentamisesta ja yleisistä suunnitteluperusteista saa työn 

avulla hyvän kuvan. 

Tuentatapaa valittaessa moni asia tulee ottaa huomioon. Erityisesti ympäristö ja 

kaivupaikalla vallitsevat olosuhteet vaikuttavat tuentatavan valintaan. Kaivannon tuenta 

on järkevää toteuttaa eri tuentatapojen kombinaationa, jolloin eri tuentojen hyvät 

ominaisuudet saadaan yhdistettyä. Usein kustannukset vaikuttavat tuentatavan valintaan 

ratkaisevasti. Kustannusten muodostumista on pyritty haarukoimaan opinnäytetyön 

luvussa 5.2. Kustannukset. Kustannuksia mietittäessä on kuitenkin huomioitava 

tukiseinätyypin valinnan vaikutus laajemmin kokonaiskustannuksiin. 

Esimerkkikohteiden avulla pyrittiin jakamaan tietoa jo tehdyistä kohteista. Tämä antaa 

toivottavasti ideoita ja ajatuksia tulevien kohteiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Ennalta tuntemattomampi aihealue tarjosi paljon uutta tietoa opinnäytetyön edetessä. 

Tieto on pyritty siirtämään paperille mahdollisimman havainnollisesti ja 

lukijaystävällisesti. 
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Liite 3: Urakoitsijoiden yhteystietoja 

 
Yritys Puh.num. WWW-sivut Kotipaikka

YIT 020-433 111 www.yit.fi Helsinki
Skanska 020-719 211 www.skanska.fi Helsinki
Lemminkäinen Infra Oy 020-715 006 www.lemminkainen.fi Helsinki
H&P Infra 020-743 5160 www.hpinfra.fi Hämeenlinna
Ab Tallqvist Oy 06-866 7700 www.tallqvist.fi Kokkola
Suomen Maastorakentajat Oy 017-265 6166 www.maastorakentajat.com Kuopio
Pirkan Terramek Oy 03-356 8080 www.terramek.com Tampere
EN-Rakennuskonsultti Oy 03-343 1900 www.enrakennuskonsultti.fi Tampere
Louhintahiekka Oy 09-274 5060 www.louhintahiekka.fi Tuusula
Maanrakennus Oy Laatutyö 09-276 6630 www.laatutyo.net Kerava
Maanrakennusliike E.M.Pekkinen Oy 09-849 4070 www.empekkinen.fi Espoo
Destia 020-444 111 www.destia.fi Helsinki
Oy VR-Rata Ab 0307 10 www.vr-rata.fi Helsinki

Skanska 020-719 211 www.skanska.fi Helsinki
YIT Rakennus Oy 020-433 111 www.yit.fi Helsinki
Lemminkäinen Infra Oy 020-715 006 www.lemminkainen.fi Helsinki

Maanrakennus Jokinen Oy 020-742 1080 www.maanrakennusjokinen.fi Ikaalinen
YIT Rakennus Oy 020-433 111 www.yit.fi Helsinki
Skanska 020-719 211 www.skanska.fi Helsinki
Lemminkäinen Infra Oy 020-715 006 www.lemminkainen.fi Helsinki
Geopaalu 02-537 2800 www.geopaalu.fi Nakkila

Ponttiseinät

Suihkupaalut

Kaivinpaalut
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Liite 4: Kuvia Järvensivuntien alikäytävän projektista 

          
Kuvio 1: Teräsponttiseinä asennettuna             Kuvio 2: Ankkureita ja ankkuripalkki 

    
 

          
Kuvio 3: Ajoluiska kaivantoon Kuvio 4: Kaivannon pohja on valettu ja 

tartunnat seinää varten valmiina 

 

          
Kuvio 5: Esimerkki leikkaus- ja momentti-             Kuvio 6: Esimerkki leikkaus- ja momentti-   
kuvioista sekä maanpaineenmuodostumisesta             kuvioista sekä maanpaineenmuodostumisesta 

 
 

 



62(65) 
 

 
 

Liite 5: Frenckellin aukion kaivanto 

            
Kuvio 1: Yleiskuva kaivannosta (Geotesti Oy)     Kuvio 2: Settiseinää (Geotesti Oy) 

 

                     
Kuvio 3: Settiseinän punosankkurit                Kuvio 4: Settiseinän asennusta 
(Geotesti Oy)                                  (Geotesti Oy) 

                  
Kuvio 5: Suihkupaaluja (Geotesti Oy)                Kuvio 6: Suihkupaaluja (Geotesti Oy) 



Liite 6: Otteita Jutilan ylikulkusillan piirustuksista
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