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Opinnäytetyössä tarkastellaan rakennukseen vaikuttavien ulkoisten vaakakuormien siirtoa 
maaperään. Teoriaosuudessa käydään laajasti läpi suunnitteluun liittyviä asioita 
rakennesuunnittelun ja geosuunnittelun kannalta, jotta saadaan kokonaisvaltainen käsitys 
tarkasteltavasta aihepiiristä. Työssä käsitellään vaakakuormia ja niiden muodostumista sekä 
kuormitusten huomioimista maaperässä ja kuormituksen siirtymistä rakenteesta maaperään. 
Myös erilaisia perustamistapoja, kuten maanvaraisperustamista sekä paaluperustamista, 
käsitellään ja käydään läpi niille tyypillisiä mitoituksia vaakakuormituksessa.  

Työn laskentaosuudessa määritetään rakennukseen vaikuttavat kuormat ja tarkistetaan, että 
mitoittavat kuormat eivät ylitä rakenteen eikä maan kestävyyksiä. Tarkasteltavana olevan 
teräshallin yksi kehä sijoitetaan erilaisiin maaperiin erilaisin perustamistavoin, jolloin saatujen 
tulosten perusteella voidaan todeta rakenteen ja maaperän kestävyyden riittävyys. 
Maanvaraisperustuksista tarkastetaan, että perustusten kantokestävyys ja liukumiskestävyys 
ovat riittävät, jotta rakennus pysyy pystyssä eikä siirry. Paaluperustuksien tarkasteluissa 
huomioidaan maan ja paalun välinen yhteistoiminta paalua tukevien jousien avulla. Lisäksi 
paaluperustuksien tarkastelussa osoitetaan paaluperustuksien riittävä vakavuus. Tarkasteluihin 
kuuluvat esimerkiksi pystysuorien paalujen vaakakuormituskestävyys sekä vinopaalujen tarpeen 
määrittäminen.  

Laskennasta voidaan huomata, että maaperän tyyppi ja perustamistapa vaikuttavat suuresti 
mitoitukseen ja sen laajuuteen. Lisäksi paaluperustusten tarkasteluun käytettävän FEM-
mallinnuksen avulla voidaan huomata käytännössä, miten koko rakennukseen vaikuttava 
vaakakuorma siirtyy maaperään. Eri mitoitustilanteiden perusteella voidaan todeta, että 
vaakakuormituksessa rakennuksella tulee olla riittävästi pysyvää pystykuormaa 
tasapainottamassa, jotta rakennus pysyy pystyssä myös, kun ulkoiset pystykuormat ovat 
pienimmillään ja vaakakuormat suurimmillaan.  
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TRANSFERRING THE EXTERNAL HORIZONTAL 
LOADS OF A BUILDING INTO THE GROUND 

 

The main target for this Bachelor´s thesis was to inspect how external horizontal loads are taken 
to the ground. The theoretical part gathers general information of structural engineering and 
geotechnical design to obtain an overall view of the subject. Also, different types of foundations 
such as pile foundation and ground-supported foundation are presented and examined.  

The second half of this thesis deals with loads that affect a building. The calculations were made 
for a frame of a steel-framed hall placed on different soils with changing load combinations. For 
ground-supported foundations a calculation was made to ensure that there is enough friction 
between the foundation and the ground, and also that the strength of the ground withstands all 
the loads so that the building does not move or collapse. For pile foundations the collaboration 
between the pile and the ground was presented with elastic supports. The strength against 
horizontal forces in vertical piles and the need for raking piles was examined. Also, the balance 
of the foundations was calculated in the second half.  

According to the results, it can be noted that the type of the foundation and soil have a great 
impact on the design and the needed calculations. FEM calculations demonstrate in practice how 
horizontal loads are taken into the ground. According to all the calculations it can be noticed that 
there must be enough vertical loads on the building so that the building stands straight also when 
the external horizontal loads are at their greatest.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä tavoitteena on määrittää, kuinka rakennukseen vaikuttavat vaakakuor-

mat siirretään rakennuksen rungosta maaperään. Lisäksi tarkastellaan eri perustamista-

pojen sekä erilaisten vaakakuormitusten vaikutusta rakennukseen ja sen perustamiseen. 

Vaakakuormien vaikuttaessa rakennukseen on rakennuksen stabiliteetin eli vakavuuden 

tarkastelu tärkeää, jotta rakennus on turvallinen käyttäjilleen. Rakennuksen stabiliteetti 

muodostuu monesta tekijästä, kuten rakennuksen jäykkyydestä, stabiiliudesta ja vaaka-

kuormien siirtokyvystä maaperään. Rakennuksen stabiilius on kokonaisratkaisu, joka kä-

sittää koko rakennuksen jäykistyksen sekä myös eri rakenteiden kantavuustarkastelut. 

Opinnäytetyössä keskitytään maaperän ja rakenteen vakavuuteen ja yhteistoimintaan 

sekä rakennuksen jäykistykseen, eikä näin ollen keskitytä yksittäisten rakenteiden kan-

tavuustarkasteluihin.  

Vaakakuormien vaikutusta ja maaperän kestävyyden vaikutusta rakennuksen perusta-

miseen havainnollistetaan sijoittamalla teräsrakenteinen halli erilaisiin maasto-olosuhtei-

siin erilaisilla perustamistavoilla ja pohjarakenneratkaisuilla. Rakennuksen vakavuutta 

tarkastellaan neljässä erilaisessa tilanteessa, joita ovat perustaminen maanvaraisesti kit-

kamaalle ja paaluilla koheesiomaalle sekä paaluperusteisesti mäen päälle kohee-

siomaahan meren läheisyyteen että myös paaluperusteisesti rinteeseen. Erilaisilla tilan-

teilla pyritään selventämään vaakakuormituksen huomioimista eri perustamistavoilla ja 

huomattavien vaakakuormien vaikutuksia rakennuksen pohjarakenteisiin. Lisäksi näh-

dään, millainen vaikutus maaperän kestävyydellä on perustamiseen.   

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Sweco Rakennetekniikka Oy. Opinnäytetyöstä 

yritys saa käyttöönsä dokumentin, jonka avulla yrityksen työntekijät voivat perehtyä ai-

heeseen sekä hyödyntää laadittavia laskentapohjia. Näin yrityksessä pystytään huomi-

oimaan tulevissa projekteissa vaakakuormien vaikutukset perustamiseen.  

Työn aihe on tarpeellinen, sillä usein rakennettaessa uusia rakennuksia rakennukseen 

vaikuttavien vaakakuormien siirtoon maaperään ei tehdä virallisia selvityksiä, vaan tar-

kastellaan tarpeellisiksi nähtäviä asioita. Tällöin tarkasteluista voi jäädä puuttumaan 

oleellisia laskelmia. Tarkastelut etenkin koheesiomaalla ovat tarpeen ja tarkastelujen 

tarve tulee korostumaan tulevaisuudessa, kun ilmasto-olosuhteiden muutokset ovat yhä 

rajumpia ja rakennusten korkeus Suomessa kasvaa.     
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2 RAKENNUKSEEN VAIKUTTAVAT KUORMAT 

Rakennuksiin vaikuttaa useita kuormia niiden käyttöiän aikana ja jo ennen käyttöönottoa. 

Kuormat voidaan jaotella niiden vaikutusajan suhteen pysyviin, muuttuviin ja onnetto-

muuskuormiin. Lisäksi kuormia voidaan jaotella myös maanjäristyskuormiin sekä geo-

teknisiin kuormiin. Kuormia voidaan luokitella edelleen myös kiinteiksi ja liikkuviksi, sen 

mukaan, miten niiden vaikutuskohta vaihtelee. Kuormien aikariippuvuuden lisäksi kuor-

mat voidaan jakaa niiden vaikutussuunnan mukaan. Osa kuormista on vertikaalisia eli 

pystysuunnassa vaikuttavia ja osa horisontaalisia eli vaakasuunnassa rakennukseen 

vaikuttavia kuormia. Määritettäessä rakennukseen vaikuttavia kuormia tarkastelut teh-

dään sekä murtorajatilassa että myös käyttörajatilassa. Jos toisen rajatilan vaatimusten 

toteutuessa voidaan todeta, että myös toisen rajatilan vaatimusten mukaisuus toteutuu 

olemassa olevien tietojen perusteella, tällöin ei tarvitse osoittaa vaatimusten toteutu-

mista. Toinen rajatiloista muodostuu määrääväksi, jolloin se mitoittaa rakenteet. Mitoi-

tustilanteiden tarkastelujen tulisi vastata käytön aikaisia kuormitustilanteita. (SFS-EN 

1990 +A1+AC, 52–56.) 

Rakenteiden mitoituksessa käytettävässä rajatilamitoituksessa käytetään osavarmuus-

lukumenetelmää. Murtorajatilan tarkasteluissa tulee tarkastaa seuraavat kohdat, staatti-

sen tasapainon menetys (EQU), jos rakennetta tai mitä tahansa sen osaa tarkastellaan 

jäykkänä kappaleena. Staattisen tasapainon menetyksen tarkasteluihin kuuluvat esimer-

kiksi rakennuksen jäykistysrakenteen kaatumistarkastelu sekä perustusten kaatumistar-

kastelu, kun maapohjan murtuminen ei ole kaatumisen syynä. Lisäksi tulee tarkastaa 

rakenteen tai rakenneosien sisäiseen lujuuteen liittyvät vaurioitumiset (STR) eli esimer-

kiksi poikkileikkausten mitoitus. Geoteknisesta kantavuudesta (GEO) tulee tarkastaa 

maan pettäminen tai liian suuret siirtymät, kun kestävyyden kannalta maakerroksen tai 

kallion lujuus on merkittävä. Edellä mainittujen lisäksi tulee tarkastaa tarpeen mukaan 

rakenteen tai rakenneosien väsymismurtuminen (FAT), rakenteen tai maapohjan tasa-

painotilan menetys (UPL), kun se johtuu vedenpaineen aiheuttamasta nosteesta tai 

muista kuormista, jotka vaikuttavat pystysuunnassa. Näiden lisäksi tulisi tarkastaa vielä 

hydraulisen maapohjan nousu, sisäinen eroosio sekä sisäinen putkieroosio. Tässä opin-

näytetyössä keskitytään kuitenkin EQU- ja GEO-rajatiloihin ja rajataan muut murtorajati-

lan tarkastelut pois. (RIL 201-1-2017, 37.)  
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Tarkasteltaessa valittujen mitoitustilanteiden ja niiden rajatilojen määräävien kuormitus-

tapausten erillisiä kuormia yhdistellään kuormia standardin EN 1990 mukaan. Rajatila-

mitoituksessa tarvittavat mitoitusarvot saadaan käsittelemällä ominaisarvot osavarmuus-

lukujen tai muiden kertoimien avulla. Näin pyritään siihen, että mikään tuleva mitoitusti-

lanne ei ylitä mitään rajatilaa. (RIL 201-1-2017, 38.) 

2.1 Vaakakuormat 

2.1.1 Tuulikuorma 

Tuulikuorma luokitellaan aikariippuvuuden perusteella muuttuvaksi kuormaksi (SFS-EN 

1990, 58). Tuulikuormien määritys pitää tehdä standardin EN 1990 kohdan 3.2 mukai-

sesti mitoituksena normaaleja käyttötilanteita, tilapäisiä mitoitustilanteita tai onnetto-

muustilanteita varten, sen mukaan, missä olosuhteissa rakenteen tulee täyttää tehtä-

vänsä. Lisäksi tuulikuormalla voi olla vaikutuksia muihin kuormiin, kuten lumeen, joten 

myös vaikutukset muihin kuormiin tulee ottaa huomioon mitoitettaessa rakenteita. On-

nettomuusmitoitustilanteena voidaan pitää tilannetta, jossa ikkunat ja ovet on käyttötilan-

teessa jätetty auki ja normaalin käyttötilanteen mitoitus on tehty ikkunat ja ovet kiinni. 

Tuulikuormat luokitellaan muuttuviksi kiinteiksi kuormiksi, sen vuoksi että ne vaihtelevat 

ajan kuluessa. Suoria vaikutuksia niillä on rakennuksen ulkopintoihin ja välillisiä vaiku-

tuksia sisäpintoihin. Kun rakenteiden ja rakenneosien tuulikuormia määritetään, tulee ot-

taa huomioon sekä ulkopuoliset että sisäpuoliset tuulenpaineet. Tuulikuormien määrittä-

miseen tarvittavat standardin mukaiset laskentavaiheet esitetään luvussa 2.3. (SFS-EN 

1990 + A1 + AC, 34.) 

2.1.2 Maanpaine 

Maanpaine tarkoittaa maamassan aiheuttamaa painetta pystysuoriin tai kalteviin seinä-

miin tai muihin rakenteisiin. Maanpaineen suuruus riippuu tarkasteltavan seinän liik-

keistä. Maamassasta aiheutuu täysin liikkumattomaan seinään ainoastaan lepopaine 𝑝0. 

Mikäli seinä myötää rasituksen alaisena, mobilisoituu maan leikkauslujuus vastusta-

maan muodonmuutosta ja seinään aiheutuva paine pienenee. Kun maa saavuttaa mur-

totilan, paine asettuu vakioksi. Kyseinen minimipaine on aktiivipaine 𝑝𝑎. Passiivipaine 𝑝𝑝 

sen sijaan aiheutuu, kun seinää työnnetään maata vasten. Tällöin maan 



4 
 

 

lujuusominaisuudet jälleen vastustavat muodonmuutosta, kuitenkin vasta lepopaineesta 

ylöspäin.   Passiivipaine vaatii muodostuakseen suurempia liikkeitä maaperässä kuin 

lepopaine ja aktiivipaine. Aktiivi- ja passiivipaine lasketaan murtorajatilatarkastelujen 

avulla, kun taas lepopaine lasketaan kokeellisesti kehitettyjen kaavojen avulla. Normaa-

liolosuhteissa maaperässä vallitsee kaikkialla lepopaine.  Lepopaine voidaan laskea sy-

vyydellä 𝑧 maan pinnasta kaavan 1 avulla.  

𝑝0 = 𝐾0 ∙ (𝛾 ∙ 𝑧 + 𝑞), 

Kaava 1. Lepopaine (Jääskeläinen 2009, 170). 

missä 𝛾 on maan tilavuuspaino, 𝑞 on pintakuorma ja 𝐾0 on lepopaineen maanpaineluku, 

joka lasketaan kaavalla 2. 

𝐾0 = 1 − sin𝜑 , 

Kaava 2. Lepopaineen maanpaineluku (Jääskeläinen 2009, 170). 

missä 𝜑  on kitkakulma. Mikäli maanpinta on kalteva seinää kohti, huomioidaan se lepo-

paineen laskennassa kertomalla kaavan 1 lepopaine termillä (1 + 𝑠𝑖𝑛𝛽), missä 𝛽 on 

maanpinnan kaltevuuskulma (Jääskeläinen 2009, 168–171). Tilannetta, jossa maaperä 

on kalteva rakennusta kohti, ei kuitenkaan voi muodostua uudisrakentamisessa, sillä ra-

kennuksen ulkopuolella maanpinnan tulee viettää poispäin rakennuksesta 3 m:n matka 

(Jääskeläinen 2012, 130). 

Aktiivi- ja passiivipaineiden laskentaa tarvitaan, mikäli oletetaan maamassan olevan 

murtotilassa. Näin voi käydä esimerkiksi, kun maamassaa tukeva seinä taipuu. Aktiivi- 

ja passiivipaineet voidaan laskea erilaisilla menetelmillä, kuten Rankine’n menetelmällä. 

Rankine’n menetelmä kuitenkin soveltuu hyvin vain tapauksiin, joissa tarkasteltava seinä 

on pystysuora ja sileä. Lisäksi maanpinnan tulee olla suora ja maanpinnalla olevan kuor-

mituksen tulisi olla tasainen. Toinen menetelmä on nimeltään Coulombin menetelmä. 

Siinä oletuksena on, että kiilanmuotoinen maakappale pyrkii liukumaan seinämän takana 

ja maanpaine määrätään tarkastelemalla sen tasapainoehtoja. (Jääskeläinen 2009, 

171–172.)  
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Maanpainetta voivat lisätä erilaiset tekijät, kuten tärinä, routiminen tai tiivistys seinän ta-

kana. Tärinää tarkastellessa erittäin voimakas tärinä tulee tarkastella erikseen, muissa 

tapauksissa tärinäkeskuksen ollessa lähellä tulee korottaa sekä aktiivista että passiivista 

painetta pohjarakennusohjeiden mukaisesti. Kuivatus- ja routasuojausmenetelmien käy-

töllä pystytään estämään routiminen, jolloin ei pääse muodostumaan paineenlisäystä 

seinään. Tiivistys seinän takana aiheuttaa vaakapaineen lisäystä, koska maa tiivistyy. 

Tiivistyksen aiheuttama paine maahan voidaan ottaa huomioon kuvan 1 mukaan.  

 

Kuva 1. Tiivistetyn täytön aiheuttama maanpaine. (RIL 207-2017, 165) 

Painekuviosta voidaan huomata, että hieman maanpinnan alapuolella tiivistys aiheuttaa 

suurimmat lepopaineen ylitykset, kun taas syvemmällä lepopaine kumoaa tiivistyksen 

aiheuttaman paineen. (Jääskeläinen 2009, 187.) 

Määritettäessä maanpaineita tulee huomioida tarkasteltava rajatila sekä siinä mahdolli-

sesti esiintyvien liikkeiden ja muodonmuutosten sallittu suuruus ja muoto. Laskettaessa 

maanpaineen suuruutta tulee ottaa huomioon monia asioita, kuten maanpinnan kalte-

vuus ja mahdolliset lisäkuormat maanpinnalla, vedenpinnan korkeus, koko tukirakenteen 

sekä vaaka- ja pystysuuntainen tasapaino. Lisäksi tulee ottaa huomioon seinän ja tuki-

järjestelmän jäykkyys sekä maapohjan leikkauslujuus ja tilavuuspaino. Maanpaine las-

ketaan eri tavalla käyttörajatilassa ja murtorajatilassa. (RIL 207-2017, 162–163.) 
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2.2 Muut rakennukseen vaikuttavat kuormat  

Rakennuksiin vaikuttaa vaakakuormien lisäksi useita muita kuormia, kuten esimerkiksi 

rakenteiden oma paino sekä erilaiset hyötykuormat. Rakenteiden oma paino on kuor-

mana kiinteä ja pysyvä. Oman painon laskennassa käytetään rakennusosan nimellismit-

toja sekä tilavuuspainojen ominaisarvoja. Rakennuksien omana painona huomioidaan 

esimerkiksi kantavat ja ei-kantavat rakenteet sekä rakennukseen kiinteästi asennettavat 

laitteet. Hyötykuormat sen sijaan otetaan huomioon muuttuvina liikkuvina kuormina, 

jotka vaikuttavat epäedullisimmassa paikassa. Hyötykuormien määrä ja suuruus riippuu 

rakennuksen käyttötarkoituksesta. Rakennukseen vaikuttavat hyötykuormat voidaan ja-

otella rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan erilaisiin luokkiin A…K. Hyötykuormien 

suuruus vaihtelee huomattavasti riippuen käyttötarkoituksesta, joten oletettu käyttötar-

koitus on tiedettävä ennen suunnittelutyön aloitusta. Hyötykuormien vaikutuskohteella 

on myös merkitystä, sillä esimerkiksi pilareihin vaikuttavia hyötykuormia ei tarvitse olet-

taa liikkuviksi muissa kuin pilarin yläpuolisessa kerroksessa. Pilareihin ja seiniin vaikut-

tavia kokonaishyötykuormia voidaan pienentää pienennyskertoimella, jos hyötykuormaa 

kertyy pilarille tai seinälle useasta kerroksesta. Tässä opinnäytetyössä kuitenkin tarkas-

tellaan yksikerroksista rakennusta. Lisäksi kuormien mitoitukseen vaikuttaa myös kuor-

mien oletettu kesto ja se otetaan huomioon kuormitusyhdistelmien avulla. Kuormitusyh-

distelmien avulla voidaan myös huomioida samanaikaisesti vaikuttavien kuormien mää-

räävyys, joka huomioi kuormien vaikutuksien erilaisuuden. Jotta voidaan mitoittaa ra-

kenne, lisäksi mitoitusta täytyy tarkastella kaikissa kuormitustapauksissa. (RIL 201-

2017, 64–72.)  

Hyötykuormien lisäksi rakennukseen vaikuttaa myös muuttuvana kiinteänä kuormana 

lumikuorma. Lumikuormien mitoitukseen vaikuttavat monet seikat, kuten katon muoto, 

viereisten rakennusten läheisyys, ympäröivä maasto, rakennuksen sijainti, ja myös muut 

kuormat, kuten tuuli. Lumikuormien laskenta tehdään standardin EN 1991-1-3 mukaan, 

mutta laskentaa ei kuitenkaan avata tässä opinnäytetyössä. (RIL 201-1-2017, 96, 100–

103.) 

2.3 Eurokoodin/RIL 201-1-2017 mukainen tuulikuormien mitoitus 

Kuten jo edellä on mainittu, tuulikuormat luokitellaan muuttuviksi kiinteiksi kuormiksi, 

jotka esitetään yksinkertaistetusti paineiden tai voimien joukkona, niin että niiden 
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vaikutukset vastaavat tuulenpuuskien suurimpia vaikutuksia. Standardin mukaisesti tuu-

likuormia mitoitettaessa, tuulikuormat määritellään ominaiskuormina, tuulennopeuden tai 

nopeuspaineen perusarvojen perusteella. Kun tuulikuormia mitoitetaan standardin mu-

kaan, tuulikuormat aiheuttavat paineen kohdatessaan rakenteen pinnan. Tällöin raken-

teeseen kohdistuu kohtisuora voima. Kohdatessaan rakenteen suuria pintoja tuuli voi 

aiheuttaa myös merkittäviä kitkavoimia, jotka tulee huomioida laskennassa (RIL 201-1-

2017, 127). Tuulikuormien määrityksessä kokonaistuulivoiman laskenta on määritelty 

erikseen matalille rakennuksille (ℎ ≤ 15 𝑚) sekä korkeille rakennuksille. Suunnitteluoh-

jeessa RIL 201-1-2017 on esitetty kalibroitu yksinkertaistettu menetelmä standardin EN 

1991-1-4 menetelmästä.  

Suurin ero menetelmien välillä on se, että standardin menetelmässä kokonaistuulivoima 

lasketaan rakennukseen kohdistuvien painevoimien vektorisummana. Kumpaakin me-

netelmää voidaan käyttää. Seuraavaksi kuitenkin esitellään paremmin yksinkertaistettu 

menetelmä. Tuulikuorman määrityksen kulkukaavio on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Kulkukaavio tuulivoiman laskentaa varten. (RIL 201-1-2017, 128). 

Kulkukaaviosta nähdään, miten tuulikuormien määritys etenee eri mitoitustilanteissa. 

Kaavion mukaisesti mitoitus tehdään eri tavalla riippuen siitä, tarkastellaanko yksittäisiä 
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rakenneosia vai esimerkiksi jäykistävää runkoa ja perustuksia. Kulkukaaviossa esitetyt 

voimakerroin- ja painekerroinmenetelmä on esitetty luvuissa 2.3.4 ja 2.3.5. (RIL 201-1-

2017, 128.)  

2.3.1 Maastoluokat 

Rakennusta ympäröivän maaston rosoisuus vaikuttaa tuulen voimakkuuteen. Maasto-

olosuhteet voidaan standardin 1991-1-4 mukaan jakaa neljään eri maastoluokkaan 0-IV. 

Maastoluokkien määrittelyt on esitetty kuvassa 3. Mikäli rakennuksen sijainti on lähellä 

rosoisuuden muutoskohtaa, käytetään standardin mukaan sileämmän maastoluokan 

tuuliparametreja. Standardissa 1991-1-4 esitetään, että Suomessa tulee käyttää maas-

tokertoimelle kr arvoa 0,18 maastoluokassa 0. Mikäli maastoluokan muutos katsotaan 

muuttuvan suoraan luokasta 0 luokkaan IV, niin voidaan hyödyntää standardin 1991-1-

4 kansallista liitettä. Kansallisella liitteellä voidaan näin tarkentaa menetelmän tarkkuutta. 

(RIL 201-1-2017, 131.) 

 

Kuva 3. Maastoluokkien kuvaukset. (RIL 201-1-2017, 131) 
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Kuvan avulla havainnollistetaan maastoluokkien tyypillisiä piirteitä, joiden avulla voidaan 

tapauskohtaisesti määrittää, mihin maastoluokkaan mitoitettava rakennus sijoittuu. Koh-

teen maastoluokan määritys on tärkeää tuulen mitoituksen kannalta, sillä maastoluokka 

vaikuttaa huomattavasti esimerkiksi tuulenpuuskanopeuspaineeseen. (RIL 201-1-2017, 

130–131.)  

2.3.2 Tuulen puuskanopeuspaineen määritys 

Puuskanopeuspaineen arvoon vaikuttavat ilmastotekijät, maaston rosoisuus, pinnan-

muodostus ja nopeuspainekorkeus. Puuskanopeuspaineen ominaisarvo 𝑞𝑝0 (𝑧)  voidaan 

laskea, joko RIL 201-1-2017 taulukon 4.2S mukaan tai vaihtoehtoisesti kaavan 3 avulla. 

Kaavan avulla puuskanopeuspaineen ominaisarvo lasketaan korkeusaseman 𝑧 funk-

tiona ja siinä huomioidaan myös maastoluokat. Rakennuksen tai rakenteen mahdollinen 

käyttöiän poikkeus standardin EN 1991-1-4 perusteena olevasta 50 vuoden tuulivoiman 

toistumisajasta, voidaan ottaa huomioon RIL 201-1-2017:n (136-137) taulukoiden avulla.  

𝑞𝑝0(𝑧) =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

{
 
 
 
 

 
 
 
 0,00893 ∙ [𝑙𝑛 (

max(1,𝑧)

0,003
)]
2
+ 0,0625 ∙ ln (

𝑚𝑎𝑥(1,𝑧)

0,003
)𝑚𝑎𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑢𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎 0

0,00749 ∙ [𝑙𝑛 (
max(1,𝑧)

0,01
)]
2
+ 0,0556 ∙ ln (

𝑚𝑎𝑥(1,𝑧)

0,01
)𝑚𝑎𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑢𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐼

0,00995 ∙ [𝑙𝑛 (
max(2,𝑧)

0,05
)]
2
+ 0,0697 ∙ ln (

𝑚𝑎𝑥(2,𝑧)

0,05
)𝑚𝑎𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑢𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐼𝐼

0,01279 ∙ [𝑙𝑛 (
max(5,𝑧)

0,3
)]
2
+ 0,0895 ∙ ln (

𝑚𝑎𝑥(5,𝑧)

0,3
)𝑚𝑎𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑢𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐼𝐼𝐼

0,01513 ∙ [𝑙𝑛 (
max(10,𝑧)

1,0
)]
2
+ 0,1059 ∙ ln (

𝑚𝑎𝑥(10,𝑧)

1,0
)𝑚𝑎𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑢𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐼𝑉

}
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Kaava 3. Puuskanopeuspaineen ominaisarvo (RIL 201-1-2017, 188). 

Puuskanopeuspaineen ominaisarvon 𝑞𝑝0 (𝑧) laskeminen kaavan avulla ei huomioi mah-

dollisia maastonkohoumia, joten maastonkohoumien aiheuttamat tuulikuormien lisäyk-

set tulee ottaa erikseen huomioon. Maastokohoumien aiheuttamat lisäykset tuulikuor-

maan käsitellään luvussa 2.3.3. (RIL 201-1-2017, 136.) 

2.3.3 Maaston pinnanmuotojen vaikutus tuulen nopeuspaineeseen 

Aiemmin käsitelty maastoluokittelu ei ota huomioon yksittäistä mäkeä tai harjannetta. 

Mikäli rakennettava kohde sijaitsee mäellä tai harjanteella, tulee siihen kohdistuvaa 
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tuulen nopeuspainetta lisätä kertoimella, joka riippuu mäen tai harjanteen kaltevuudesta 

sekä rakennuspaikasta. Kerrointa tulee käyttää, kun maaston kaltevuus on suurempi 

kuin 0,05. Maastonkohouma ei kuitenkaan aina lisää tuulikuormaa, mikä voidaan havaita 

kuvasta 4.  

 

Kuva 4. Alue, jolla pinnanmuodolla merkittävä vaikutus tuulikuormaan. (RIL 201-1-2017, 
173) 

Kuvan 4 mukaisesti tuullessa maastonkohouman päältä, tuulikuormaa ei koroteta. Ku-

vasta 4 nähdään myös, että varsinkin maastonkohouman jyrkän reunan läheisyydessä 

tuulikuorma kasvaa merkittävästi pinnanmuodon vuoksi. (RIL 201-1-2017, 173.) 

RIL 201-1-2017 suunnitteluohjeessa esitetään varmalla puolella oleva yksinkertaistus 

standardin EN 1991-1-4 laskentamenetelmästä. Yksinkertaistettua menetelmää ei tule 

käyttää korkeiden rakennusten tuulipaineiden laskentaan sen vuoksi, että nopeuspai-

neen suurennuskerroin on määritetty tuulennopeuksien mukaan, jotka esiintyvät raken-

nuksen kohdalla 10 m:n korkeudella.   

Pinnanmuotojen vaikutuksesta modifioitunut nopeuspaine 𝑞𝑝(𝑧) määritetään kaavasta 

𝑞𝑝(𝑧) =  𝛾𝐷 ∙ 𝑞𝑝0(𝑧), 

Kaava 4. Pinnanmuotojen vaikutuksesta modifioitunut nopeuspaine (RIL 201-1-2017, 
133). 

missä 𝑞𝑝0(𝑧) on modifioimaton puuskanopeuspaine ja 𝛾𝐷 on nopeuspaineen suurennus-

kerroin. Nopeuspaineen suurennuskerroin 𝛾𝐷 on vakio = 1,0, kun maaston kaltevuus on 

pieni, Φ < 0,05. Muissa tapauksissa suurennuskerroin voidaan määrittää, joko kaavojen 

avulla tai sen sijaan RIL 201-1-2017:n kuvien 4.3S ja 4.4S mukaan. Toispuoleisten 
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maastonkohoumien nopeuspaineen suurennuskertoimen määritys voidaan siis tehdä 

kaavan 5 tai 6 perusteella tai kuvan 5 mukaan. Kaksipuoleisten maastonkohoumien suu-

rennuskertoimet voidaan sen sijaan määrittää kaavojen 5 tai 7 mukaan tai vaihtoehtoi-

sesti kuvan 6 mukaan. Lisäksi suurennuskertoimen määrityksessä huomioidaan raken-

nuspaikan sijainti suhteessa maastonkohoumaan. Näin ollen muodostuu 3 kaavaa, joilla 

voidaan laskea suurennuskerroin. Kaavat soveltuvat maastonkohoumille, joiden kalte-

vuus on enintään Φ ≤ 0,3, mikäli kaltevuus on suurempi kuin 0,3, niin käytetään 0,3 kal-

tevuutta vastaavia arvoja. (RIL 201-1-2017, 133–135.) 

Toispuoleisen maastonkohouman suurennuskerroin, kun x < 0 

𝛾𝐷 = 1 + 2,8 ∙ Φ ∙ (1 + 𝑥/𝐿𝑢) 

Kaava 5. Toispuoleisen maastonkohouman suurennuskerroin, kun x < 0 (RIL 201-1-

2017, 133). 

Kun x ≥ 0, suurennuskerroin lasketaan kaavalla 6.  

𝛾𝐷 = 1 + 2,8 ∙ Φ ∙ (1 − 0,33 ∙ 𝑥/𝐿𝑢) 

Kaava 6. Toispuoleisen maastonkohouman suurennuskerroin, kun x ≥ 0 (RIL 201-1-

2017, 133). 
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Kuva 5. Nopeuspaineen suurennuskerroin 𝛾𝐷 toispuoleisille maastonkohoumille. (RIL 
201-1-2017, 134). 

Kaksipuoleisen maastonkohouman alueella suurennuskerroin sen sijaan lasketaan sa-

malla kaavalla kuin toispuoleisen maastonkohouman, kun x < 0. Kaava sen sijaan muut-

tuu, kun x ≥ 0, jolloin kaava on muodossa. 

𝛾𝐷 = 1 + 2,8 ∙ Φ ∙ (1 − 0,47 ∙ 𝑥/𝐿𝑑) 

Kaava 7. Kaksipuoleisen maastonkohouman suurennuskerroin (RIL 201-1-2017, 133).  

 

Kuva 6. Nopeuspaineen suurennuskerroin 𝛾𝐷 kaksipuoleisille maastonkohoumille. (RIL 

201-1-2017, 133).   

2.3.4 Voimakerroinmenetelmä 

Voimakerroinmenetelmällä voidaan laskea koko rakennukseen kohdistuva kokonais-

voima ja sitä käytetään usein, kun halutaan tarkastaa, riittääkö rakennuksen jäykistys.  

Menetelmässä on laskentamenetelmät sekä matalille (ℎ ≤ 𝑏 tai ℎ ≤ 15 𝑚) että myös kor-

keille rakennuksille. Tässä opinnäytetyössä keskitytään mataliin rakennuksiin. Matalilla 

rakennuksilla oletetaan, että kaikissa rakennuksen korkeusasemissa on sama 
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tuulenpaine kuin rakennuksen harjalla. Tällöin rakennukseen kohdistuva kokonaisvoima 

𝐹𝑤   voidaan laskea kaavasta 8.  

𝐹𝑤 = 𝑐𝑠𝑐𝑑 ∙ 𝑐𝑓 ∙ 𝑞𝑝(ℎ) ∙  𝐴𝑟𝑒𝑓, 

Kaava 8. Rakennukseen kohdistuva kokonaisvoima (RIL 201-1-2017, 140). 

missä 𝐹𝑤 on kokonaistuulivoima (𝑘𝑁), 𝑐𝑠𝑐𝑑 on rakennekerroin, 𝑐𝑓 on voimakerroin, 𝑞𝑝(ℎ) 

on maaston pinnan muodon mukaan modifioitu nopeuspaine harjan korkeudella eli 𝑧 =

ℎ  ja 𝐴𝑟𝑒𝑓 on jo aiemmin määritetty tuulikuorman vaikutusala (= 𝑏 ∙ ℎ), jossa b on raken-

nuksen leveys tuulta vastaan. (RIL 201-1-2017, 140.) 

Voimakertoimeen 𝑐𝑓 on sisällytetty kitkan vaikutukset, joten kitkakuormaa ei tule enää 

ottaa erikseen huomioon käytettäessä voimakerroinmenetelmää. Voimakerroin 𝑐𝑓 voi-

daan määrittää hoikkuusluvun 𝜆 ja rakennuksen sivusuhteen 𝑑/𝑏 avulla. Voimakertoi-

men 𝑐𝑓  arvo voidaan määrittää esimerkiksi taulukon 1 mukaan.  

Taulukko 1. Voimakertoimen 𝑐𝑓 määritys sivusuhteen perusteella. (RIL 201-1-2017, 141) 

Voimakerroin määräytyy taulukon mukaan rakennuksen sivusuhteen ja hoikkuuden pe-

rusteella, joten kun rakennusta tarkastellaan eri suunnista, saa myös voimakerroin  𝑐𝑓 

eri arvoja. (RIL 201-1-2017, 141.)  

2.3.5 Painekerroinmenetelmä 

Laskettaessa tuulikuormaa painekerroinmenetelmällä lasketaan eri rakenneosiin vaikut-

tavia painekuormia, jotka summataan yhteen vektorisummana. Menetelmällä lasketaan 

rakennuksen osapintoihin kohdistuvia painevoimia, joiden ratkaisemiseen käytetään pai-

nekertoimia. Painekerroinmenetelmällä voidaan laskea myös rakennukseen vaikuttava 

kokonaisvoima, mutta useimmiten sitä käytetään eri rakenteen osien mitoittamiseen. 

Painekertoimilla laskettaessa lasketaan erikseen rakenteen ulkopintaan vaikuttava tuu-

len paine. Tämän lisäksi lasketaan rakenteen sisäpintoihin vaikuttava tuulen paine. 
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Rakenteen pinnansuuntaisesti vaikuttavasta tuulesta aiheutuu myös kitkakuormaa, joka 

voidaan huomioida menetelmällä. Tuulikuorman määritys painekertoimien avulla voi-

daan tehdä RIL 201-1-2017:n mukaan. Laskentaa ei kuitenkaan avata tässä opinnäyte-

työssä. (RIL 201-1-2017, 139–143.) 
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3 KUORMITUSTEN HUOMIOIMINEN RAKENTEISSA 

Rakennukseen vaikuttaa sen käyttöiän aikana useita kuormituksia, jotka rakennuksen ja 

sen rakenneosien tulee kestää. Osien ja itse rakennuksen kestävyyden lisäksi rakennuk-

sen ja erityisesti sen rungon täytyy säilyttää vakavuutensa eli stabiiliutensa koko sen 

käyttöajan. Se voidaan varmistaa siten, että rakenneosat mitoitetaan niin, etteivät ne 

nurjahda, kiepahda tai lommahda. Lisäksi tulee mitoituksessa huomioida, ettei rakenne 

kierry jäykkänä tai siirry. Rungon ja sen osien välisten liitosten riittävän jäykkyyden ja 

kestävyyden huomioimisella mitoituksessa, voidaan varmistaa runkosysteemin stabii-

lius. Teräsrakenteille tyypillinen piirre, hoikkuus, aiheuttaa usein jäykistystarpeen run-

golle, jotta voidaan saavuttaa riittävä stabiilius. Stabiiliuden tarkastus voidaan jakaa 

runko- ja jäykistysjärjestelmien jäykistykseen sekä yksittäisten rakenneosien jäykistyk-

seen. Erilaisia jäykistysmenetelmiä on useita ja jäykistystapoja voidaan myös yhdistellä. 

Kuitenkin jokaisella jäykistysmenetelmällä on tyypilliset käyttökohteensa, joissa niitä ylei-

simmin käytetään. (TRY, 117.) 

3.1 Stabiiliuden säilyttäminen 

Rakenteiden ja rakennuksen stabiiliuden tulee toteutua kaikissa tarkasteltavissa rajati-

loissa (EQU, STR ja GEO), sen vuoksi että rakennus voi kaatua, vaurioitua tai vinoutua, 

jos kaikkien rajatilojen tarkasteluissa mitoitus ei toteudu. EQU-rajatilassa tarkastellaan 

rakenteen staattista tasapainoa, joka ilmaistaan epäyhtälöllä 

𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤ 𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏, 

missä 𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 on tasapainoa heikentävien kuormien vaikutuksen mitoitusarvo ja 𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 on 

tasapainoa parantavien kuormien vaikutuksen arvo. Tasapainoa heikentäviä kuormia 

ovat rakenteeseen vaikuttavat vaakakuormat, kuten tuulikuorma, maanpaine sekä ra-

kenteiden vinoudesta aiheutuvat kuormat. Tasapainoa parantaviksi kuormiksi sen sijaan 

lasketaan rakenteiden oma paino sekä muut pysyvät pystysuuntaiset kuormat, jotka ta-

sapainottavat rakennetta. Rakennuksen kokonaistasapainoa tarkastelevan rajatilan 

EQU:n lisäksi STR–rajatilassa rakenteiden poikkileikkausten, rakenneosien ja liitosten 

tulee kestää niille tulevat kuormat, koska ilman tätä kestävyyttä rakenne voi sortua tai 

kaatua. Edellä mainittujen lisäksi rakenteen eivätkä myöskään maaperän siirtymätilat 

saa olla suurempia kuin niille määritellyt kestävyydet. STR- ja GEO-rajatiloissa tulee 
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laskennallisesti osoittaa, että rakenteen ja maaperän kestävyyden mitoitusarvot ovat 

suurempia kuin niihin vaikuttavien kuormien vaikutuksien suuruus: 

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑, 

missä 𝐸𝑑 on kuormien vaikutuksen, kuten voimasuureen mitoitusarvo. Se voi olla sisäi-

nen voima tai momentti. Mitoitusarvo voi koostua myös useammasta komponentista. 

Tässä tilanteessa samanaikaisesti vaikuttavat kuormat yhdistetään standardin kuormi-

tusyhdistelmälaskennan mukaisesti. 𝑅𝑑 sen sijaan vastaa kestävyyden mitoitusarvoa, 

yllä mainituissa kuormitustilanteissa.  (SFS EN 1990 +A1+ AC, 78.) 

3.1.1 Rakenteissa 

Teräsrakenteisessa rakennuksessa suurin osa rakenteista on sauvoja, joilla tarkoitetaan 

voimasuureiden rasittamia kappaleita. Niin palkit kuin pilaritkin ovat sauvoja, kuten myös 

ristikot, jotka koostuvat sauvoista. Riippuen tarkasteltavan sauvan sijainnista rakennuk-

sessa, vaikuttaa siihen erilaisia voimia, joiden vaikutuksesta sauva voi menettää muo-

tonsa tai kestävyytensä. Esimerkiksi pilarit tulee mitoittaa taivutusmomenttien, normaa-

livoiman sekä leikkausvoimien suhteen murtorajatilassa, mutta käyttörajatilan tarkaste-

luja ei tarvitse tehdä. Ristikkosauvat sen sijaan mitoitetaan normaalivoimalle ja mahdol-

lisille taivutusmomenteille sekä murtorajatilassa että tarpeen mukaan käyttörajatilassa. 

Myös palkeille tulee tehdä niin murtorajatilan kuin käyttörajatilan tarkasteluita. Raken-

nuksen tuulisiteet sen sijaan ovat pelkästään normaalivoiman rasituksen alaisia, joten 

niitä ei tarvitse mitoittaa muille kuormille. Lisäksi mikäli tuulisiteistä muodostetaan X-jäy-

kistys, ei niitä tarvitse mitoittaa kuin vetovoimalle. Muuten myös puristusvoimakestävyys 

tulee tarkastaa. (TRY, 47.) 

Teräsrakenteiden hoikkuus aiheuttaa sen, että luvussa 3.1 käsitelty stabiiliuden menetys 

voi merkitä rakenteen kestävyyden saavuttamista ennen kuin itse rakenteen muodon-

muutoksesta johtuva plastisoituminen saavutetaan. Eri rasitusten alaisena poikkileik-

kauksen kestävyys lasketaan eri tavalla. Puristus- ja taivutuskestävyyttä laskettaessa 

rakenteen poikkileikkausluokitus tulee määrittää, sillä kestävyyden laskenta muuttuu eri 

poikkileikkausluokissa. Tämä johtuu siitä, että puristettujen osien leveys-paksuussuhtei-

den vaihtuessa poikkileikkaus voi lommahtaa paikallisesti, jolloin poikkileikkauksen kes-

tävyys ja kiertymiskyky ei pysy vakiona. Poikkileikkausluokituksen avulla pyritään huo-

mioimaan tämä vaihtelu (EN 1993-1-3, 42, 45). Sen sijaan vetokestävyyden ja 
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leikkauskestävyyden laskemiseksi ei tarvita poikkileikkausluokitusta, koska niillä lom-

mahdus ei ole mahdollinen ja näin ollen kuormitusta vastaanottava pinta-ala ei voi pie-

nentyä lommahduksen vuoksi. Erilaiset rasitukset voivat vaikuttaa yhtäaikaisesti raken-

teeseen, minkä vuoksi rakenteiden kestävyys tulee laskea myös erilaisten kuormitusten 

vaikuttaessa samanaikaisesti. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi taivutuksen ja leikkaus-

kuorman sekä taivutuksen ja aksiaalisen kuorman samanaikainen vaikutus. Kaikkien ra-

kenneosien kestävyyksien tulee olla suurempia kuin niihin vaikuttavien kuormien tai 

kuormayhdistelmien suuruus. Kestävyyksien laskenta tehdään standardin EN 1993-1-3 

mukaan. (TRY, 47–51.) 

3.1.2 Maaperässä ja perustuksissa 

Riippumatta perustamistavasta, rakenteiden suunnittelussa tulee huomioida, että raken-

teet eivät painu yli sallittujen rajojen. Perustukset eivät myöskään saa liukua tai kaatua 

rasituksen alaisina. Etenkin maanvaraisperustuksissa on myös tarkastettava, että riittä-

vällä varmuudella maapohja ei murru. Laskelmat, joiden avulla tarkastetaan edellä mai-

nittujen vaatimusten täyttyminen, määrittävät myös perustusten minimikoon. (Jääskeläi-

nen 2012, 39.) 

Maaperän kokonaisvakavuuden tarkastelu tulee tehdä, kun maaperää kuormitetaan. 

Kuormitusta voi aiheuttaa esimerkiksi rakennus tai tie. Maan kuormittuessa esimerkiksi 

luiskassa tai lähellä sitä, voi maahan muodostua murtopintoja, joita pitkin maamassa 

pyrkii liukumaan pois kuormituksen alta. Perustusten pystysuuntainen kestävyys piene-

nee huomattavasti tässä tilanteessa. Kokonaisvakavuustarkastelulla tulee osoittaa, että 

stabiliteettimurto tarkasteltavassa maamassassa on tarpeeksi epätodennäköinen. Maa-

pohjan vakavuudesta on kerrottu laajemmin luvussa 4. (RIL 207-2017, 103–104) 

3.2 Rakennuksen jäykistäminen 

Rakennuksen jäykistykseen on useita tapoja, kuten kehä-, ristikko-, levy-, masto-, sydän- 

ja putkijäykistys. Eri jäykistystapoja on käsitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  

Jäykistysjärjestelmissä on myös epätarkkuuksia, kuten myös yksittäisillä sauvoilla. Jäy-

kistysjärjestelmien sauvojen alkukaarevuuden muodossa olevat epätarkkuudet voidaan 

huomioida ekvivalentilla stabiloivalla voimalla, joka lasketaan kaavasta 9. (TRY, 118.) 
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𝑞𝑑 =∑𝑁𝐸𝑑 ∙ 8 ∙
𝑒0 ∙ 𝛿𝑞
𝐿2

, 

Kaava 9. Ekvivalentti stabiloiva voima. (TRY, 118). 

missä 𝛿𝑞 on jäykistysjärjestelmän taipuma tasossaan. Taipuman aiheuttavat kuorma 𝑞𝑑 

sekä muut ulkoiset kuormat, jotka lasketaan ensimmäisen kertaluvun mukaan. Lasket-

taessa toisen kertaluvun mukaan, voidaan 𝛿𝑞:lle antaa arvoksi 0. Mikäli tarkasteltavissa 

puristetuissa sauvoissa on jatkoskohtia, tulee ne mitoittaa jatkoskohtaan syntyvälle voi-

malle. Mitoitus tehdään standardin EN 1993-1-1 mukaan. (TRY, 118.) 

3.2.1 Eri jäykistystyypit 

Teräsrakenteisissa rakennuksissa yleisiä jäykistystapoja ovat kehäjäykistys sekä ristik-

kojäykistys. Lisäksi usein edellisten kanssa yhdistetään mastojäykistystä. Varsinkin yk-

sikerroksisissa rakennuksissa voidaan hyödyntää mastojäykistystä, minkä avulla voi-

daan välttää toteutukseltaan kalliit momenttijäykät nurkat. Mastojäykistyksessä pilarien 

ja palkkien väliset liitokset ovat nivelellisiä. Jos taas halutaan tehdä palkkien ja pilarien 

väliset liitokset jäykkinä tai osittain jäykkinä, on kyseessä kehäjäykistys, jossa pilarilinjo-

jen muodostamat kehät jäykistävät rakennuksen. Kehäjäykistys on rakennuksen muun-

tojoustavuuden kannalta hyvä ratkaisu, sillä siinä ei tarvita jäykistyselementtejä, jotka 

voisivat olla tiellä käyttötarkoituksen muuttuessa. Tässä opinnäytetyössä kuitenkin kes-

kitytään masto- ja ristikkojäykistyksiin, jotka voivat muodostaa jäykistysjärjestelmäyhdis-

telmän. Ristikkojäykistystä voidaan käyttää niin poikittaisessa kuin pituussuuntaisessa-

kin jäykistyksessä. Useimmiten rakennuksen pituussuuntaisen jäykistyksen toteutus on 

tehty kattotasossa olevilla ristikkorakenteilla. Seinien pituussuuntainen jäykistys sen si-

jaan toteutetaan yleensä diagonaalisauvoilla. Sauvat tulisi sijoittaa niin että ne muodos-

tavat mahdollisimman korkean ristikon, jolloin niiden jäykkyys on suurempi ja ne aiheut-

tavat pienempiä rasituksia muille runkorakenteille. (TRY, 117–119.) 

Rakennuksen poikittaissuuntainen jäykistys on usein yhdistelmä mastojäykistyksestä 

sekä ristikkojäykistyksestä katossa. Mastojäykistyksessä kaikki runkoon vaikuttavat vaa-

kakuormat otetaan vastaan mastoilla, jotka on kiinnitetty jäykästi perustuksiin. Tällöin ne 

toimivat ulokkeina. Mastojäykistystä käytettäessä tulee kuitenkin huomioida, että perus-

tukset voivat kiertyä. Mastojäykistyksenä voidaan käyttää mastopilareiden lisäksi 
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seinämastoja. Seinämastoja ei kuitenkaan yleensä käytetä teräshalleissa, joten niitä ei 

tässä yhteydessä käsitellä. (TRY, 117–119.) 

3.2.2 Liitokset 

Teräsrungossa sauvat liitetään toisiinsa liitosten avulla. Liitosten tarkoitus on siirtää kuor-

maa liitettävien osien välillä. Jäykkyyden perusteella liitokset voidaan jakaa kolmeen toi-

mintamalliin. Nivelliitokseen, jolloin liitos ei siirrä taivutusmomenttia. Jäykkään liitokseen, 

jolloin rakenneanalyysiin ei vaikuta liitoksen käyttäytyminen sekä osittain jäykkään liitok-

seen, jolloin liitoksen käyttäytyminen on otettava huomioon rakenneanalyysissä. Liitos-

ten kiertymiskyky on tarkistettava momenttijäykissä liitoksissa. Liitoksen kiertymiskykyä 

ei tarvitse tarkastaa, mikäli liitoksen kestävyys on 1,2–kertainen liitettävien osien kestä-

vyyksiin verrattuna (SFS-EN 1993-1-1, 29–30). Liitokset siis välittävät esimerkiksi katon 

kuormat sekä myös seiniin vaikuttavat kuormat rakenneosien välillä kohti perustuksia. 

Liitokset koostuvat useista osista, joille on mahdollista tapahtua muodonmuutos, näin 

ollen kaikkien osien muutokset tulee ottaa huomioon tarkasteltaessa koko liitoksen jäyk-

kyyttä, kestävyyttä sekä muodonmuutoskykyä. Esimerkiksi liitosten eri osien jäykkyydet 

on mahdollista huomioida asettamalla niille laskennassa jouset. Näin toimitaan esimer-

kiksi tarkasteltaessa perustusruuviliitosta. Suositeltavaa on kuitenkin pyrkiä suunnittele-

maan liitoksia, joiden laskennassa käytettäviä kaavoja on testattu suurilla koemäärillä. 

(TRY, 83–87.) 

Liitoksia voidaan luokitella jäykkyyden lisäksi kestävyyden ja muodonmuutoskyvyn mu-

kaan. Luokittelu kestävyyden kannalta voidaan jakaa kolmeen osaan, täysin lujaan, osit-

tain lujaan ja ei lujuutta. Luokittelu tehdään vertaamalla liitoksen kestävyyttä liitettävien 

sauvojen kestävyyksiin. Edellisten luokittelun lisäksi on mahdollista jakaa liitokset muo-

donmuutoskyvyn mukaan. Tällöin liitokset jaetaan sitkeisiin, osittain sitkeisiin ja haurai-

siin. Kun liitoksella on tarpeeksi muodonmuutoskykyä kuormitukseen nähden, se on sit-

keä. Jos taas muodonmuutoskykyä on hyvin vähän kimmoisen alueen ylityksen jälkeen, 

luokitellaan liitos hauraaksi. Hauraita liitoksia on pyrittävä välttämään sen vuoksi, että 

kuormituksen kasvaessa liian suureksi, rakenne sortuu äkillisesti, eikä tapahtumaa voida 

ennakoida. (TRY, 88–89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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4 MAAPERÄN JA RAKENTEEN YHTEISVAIKUTUS 

Rakenteilla, jotka sijoitetaan maaperään tai joiden tarkoitus on siirtää yläpuolisten raken-

teiden kuormat maaperään, tulee huomioida rakenteen vaikutukset maaperään. Mitoi-

tuksessa huomioitavia tarkasteluja ja mitoitustapoja on esitetty tässä luvussa. Rakenne 

ja maaperä vaikuttavat toisiinsa monin tavoin, minkä vuoksi rakennesuunnittelijan on 

hyödyllistä tietää perusteita myös geosuunnittelusta.  

4.1 Geotekniset luokat 

Geoteknisiä luokkia on kolme, GL1, GL2 ja GL3. Näistä luokista GL3 on vaativin ja siihen 

kuuluvia rakenteita ovat esimerkiksi erittäin suuret rakenteet, poikkeuksellisen ja epäta-

vallisen vaikeissa pohjaolosuhteissa olevat rakenteet sekä esimerkiksi seismisesti aktii-

visella alueella olevat rakenteet. GL3-luokassa mitoitukselle voi olla useampia vaihtoeh-

toisia tapoja standardin EN 1997-1 lisäksi. Mikäli rakenne- ja perustustyypin käyttöön ei 

liity GL3-luokan riskejä tai erityisen vaikeita pohja- tai kuormitusolosuhteita, kuuluu ra-

kenne geotekniseen luokkaan 2. Esimerkiksi antura- ja laattaperustukset, yhtenäiset 

laattaperustukset ja paaluperustukset kuuluvat tähän luokkaan. Kuten myös seinät ja 

muut maata pidättävät rakenteet. Geotekniseen luokkaan 1 kuuluvat vain sellaiset ra-

kenteet ja kaivannot, joiden riskit kokonaisvakavuuden tai maapohjan liikkeen suhteen 

ovat merkityksettömiä. Rakenteet ovat siis pieniä ja suhteellisen yksinkertaisia. Esimer-

kiksi kaivannot eivät saa ulottua vedenpinnan alapuolelle, ellei paikallisella vertailukel-

poisella kokemuksella ole voitu toisin todistaa. (SFS-EN 1997-1, 21.) 

Alustava määrittely geoteknisiin luokkiin tulee tehdä ennen geoteknisiä tutkimuksia ja 

valintaa päivitetään tarpeen mukaan tutkimusten tulosten perusteella. Rakenteen geo-

tekninen luokka vaikuttaa yhdessä seuraamusluokan kanssa toteutusluokan valintaan. 

(Ympäristöministeriö 2018, 10.)  

4.2 Geotekniset mitoitustavat  

Geoteknisessä mitoituksessa on useita mitoitustapoja tarkasteltaessa kestävyyttä raken-

teen ja maapohjan rajatiloissa. Mitoitustapojen valinta riippuu tarkastelun kohteesta. 

Niillä otetaan huomioon osavarmuuslukujen erilaiset yhdistelmät eri mitoituksissa. Kolme 
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mitoitustapaa esitellään standardissa EN 1997-1. Niistä kuitenkaan ei käytetä suomalai-

sen kansallisen liitteen mukaan mitoitustapaa 1. Mitoitustapoja 2 ja 3 sen sijaan käyte-

tään myös Suomessa. Mitoitustapaa 2 käytetään paaluperustusten, antura- ja laattape-

rustusten, ankkureiden ja tukirakenteiden mitoitukseen. Sen sijaan mitoitustapa 3 on 

käytössä mitoitettaessa luiskien ja penkereiden vakavuutta sekä kokonaisvakavuutta. 

Huomioitavaa on myös se, että mitoitustavasta 2 on käytössä kaksi menetelmää, DA2 ja 

DA2*. Menetelmät eroavat osavarmuusmenettelyn osalta. DA2*-menetelmässä osavar-

muusmenettely tehdään laskelman lopussa, kun taas DA2-menetelmän alussa kuormien 

ominaisarvot käsitellään osavarmuusluvuilla. (RIL 207-2017, 50, 54–55.) 

Mitoitustapojen yhdistelmissä käytettävät osavarmuussarjojen luvut voidaan tarkastaa 

standardin EN 1997-1 kansallisen liitteen sivuilta 6 ja 7 löytyvistä taulukoista. Mitoitusta-

van 2 mukaisissa mitoituksissa yhdistellään osavarmuudet sarjojen A1, M1 ja R2 mu-

kaan, kun taas mitoitustavalla 3 yhdistelmä on muotoa A2 + M2 + R3. Mitoitettaessa 

tulee osoittaa laskelmin, että edellä mainituilla osavarmuuslukujen yhdistelmillä ei ylitetä 

murtorajatilaa eikä liiallista muodonmuutosta pääse muodostumaan.  (RIL 207-2017, 50, 

54–55.)  

4.3 Maaperätarkastelujen rajatilat 

Rakenteiden, jotka sijoittuvat maaperään ja aiheuttavat siihen kuormitusta, suunnitte-

lussa tulee huomioida useita rajatiloja, joilla pyritään selvittämään kestääkö maaperä 

kuormat ja ovatko maaperässä tapahtuvat muutokset sallituissa rajoissa. (RIL 254-1-

2016, 45). 

Suunnitteluohjeessa RIL 254-1-2016 määritetään rajatilat, jotka tulee tarkastaa. 

Seuraavat rajatilat tulee tarkastaa, mikäli ne ovat hankkeessa merkityksel-

lisiä: alueellinen kokonaisvakavuus, paaluperustuksen geotekninen kestä-

vyys, paaluperustuksen vetokestävyys, paaluperustuksen nousu, paalupe-

rustuksen poikittaisen kuormituksen aiheuttama maapohjan murtuminen, 

paalun rakenteen murtuminen puristuksesta, vedosta, taivutuksesta tai 

leikkausrasituksesta, paalun nurjahtaminen, paaluperustuksen ja maapoh-

jan yhdistetty murtuminen, siirtymät: liian suuret painumat, liian suuri 

nousu, liian suuri poikittaissuuntainen liike. (RIL 254-1-2016, 45). 
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Edellä mainittujen lisäksi tulee tarkastaa myös liiallinen tärinä, siirtymä rakennettavan 

kohteen ympäristössä sekä muutokset huokosvedenpaineessa, mikäli niitä voi esiintyä 

hankkeessa. (RIL 254-1-2016, 45). 

4.4 Maapohjan vakavuus 

Kokonaisvakavuusanalyysi tehdään yleensä rakenteille, jotka tukevat maapohjaa, ovat 

kaivantoja, luiskia tai penkereitä sekä perustuksille, jotka sijoitetaan kaltevalle maalle, 

luonnon luiskiin tai penkereisiin. Lisäksi mikäli perustukset ovat lähellä rantaa, jokea, 

kaivantoa tai leikkauksessa olevia rakenteita, tulee kokonaisvakavuusanalyysi tehdä. 

Ensisijaisesti stabiliteettiongelmia on kaltevalla maanpinnalla koheesiomailla, mutta niitä 

voi esiintyä myös kitkamailla luiskissa. Mitoituksella täytyy varmistaa, että murto- ja käyt-

törajatilojen ylittyminen alueella on riittävän epätodennäköistä. Mikäli luiskat ovat epäva-

kaita, voidaan niitä stabiloida esimerkiksi kuivatusjärjestelmillä, kivikorituilla tai maapoh-

jan naulauksella. Kokonaisvakavuuden mitoitus on kaksiosainen. Ensin tehdään mitoitus 

murtorajatilamitoituksen mukaisesti, jonka jälkeen tehdään käyttörajatilamitoitus. Molem-

missa mitoituksissa käytetään osavarmuuslukuja standardin EN 1997-1 mukaan. Las-

kentamenetelmää valittaessa tulee huomioida esimerkiksi maan kerroksellisuus, kalte-

vuus ja epäjatkuvuuksien esiintyminen, vakavuuden lyhyt- ja pitkäaikaisuus sekä murtu-

mistyyppi. (RIL 207-2017, 184–185.) 
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5 PERUSTUSTAVAT 

Rakennuksilla on useita mahdollisia perustamistapoja ja perustamistavan valintaan vai-

kuttavat useat eri asiat. Etenkin rakennuksen käyttötarkoitus ja sen myötä rakennuksen 

muoto ja koko vaikuttavat perustamistavan valintaan. Tässä luvussa esitetty perustamis-

tavan valintaan ja rakennuksen perustamiseen liittyviä tarkasteluja. Luvussa on keski-

tytty etenkin hallien perustamiseen.  

5.1 Yleiset perustustavat hallien rakentamisessa 

Perustustavan valintaan suurin vaikuttava syy on rakennettavan rakennuksen sijainti ja 

kyseisen paikan maa– tai kallioperä. Rakennus voidaan siis perustaa maanvaraisesti, 

kallionvaraisesti tai paaluperusteisesti. Perustus luokitellaan kallionvaraiseksi, kun se on 

valettu suoraan kalliolle tai jos kallion päälle on tehty betoninen täyttövalu, jonka päältä 

perustukset lähtevät (Liikennevirasto 2017, 42). Muuten, esimerkiksi jos perustukset teh-

dään kallion päälle murskepedin päälle, käsitellään perustuksia maanvaraisina. Maan-

varaiset perustukset toteutetaan useimmiten perusmuurianturoilla tai pilarianturoilla. 

(Jääskeläinen 2012, 39, 52.)  

Maanvaraisesti perustettaessa tarkastelut maapohjan kestävyydestä ovat tärkeässä 

osassa mitoitusta, sillä maapohjan lujuusominaisuudet vaihtelevat huomattavasti maa-

perän mukaan. Yleisesti ottaen perustettaessa maanvaraan maapohjan kantavuus on 

huonompi ja painumat suurempia kuin kallionvaraisessa perustamisessa. Tämän vuoksi 

tässä opinnäytetyössä keskitytään maanvaraiseen perustamiseen, eikä käsitellä kallion-

varaista perustamista. Lisäksi, kun halutulla rakennuspaikalla maaperän lujuusominai-

suudet eivät ole riittävät ja maanvaraisperustuksia ei voida hyödyntää, joudutaan käyt-

tämään paaluperustuksia, joilla saadaan vietyä rakenteista aiheutuvat kuormat kanta-

vaan pohjaan eli useimmiten kallioon tai kovaan moreeniin. Myös paalut tulee mitoittaa 

kestämään niille tulevat kuormat, joita voivat aiheuttaa niin rakenteista tulevat kuormat 

kuin myös maaperän niille aiheuttamat kuormat. (Jääskeläinen 2012, 39, 52.)  
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5.2 Maanvarainen perustus 

Maanvaraisia perustuksia ovat antura-, nauha-antura- ja laattaperustukset. Halleissa 

käytetään usein anturaperustuksia, joten ne käydään tarkemmin läpi. Perustuksien mi-

toituksessa tulee tarkastaa useita rajatiloja, jotta voidaan varmistaa perustuksien kestä-

vyys. Tarkastettavia rajatiloja ovat esimerkiksi kokonaisvakavuuden menetys, kantokes-

tävyyden ylittyminen, liukumurtuma, perustuksen siirtymästä johtuva murto, rakenteen ja 

maapohjan yhdistetty murtuminen, liian suuri painuma sekä eri syistä johtuva liian suuri 

nousu. (RIL 207-2017, 101) 

5.2.1 Perustusten kantokestävyys 

Anturat ja nauha-anturat mitoitetaan kestämään niihin vaikuttavat kuormat. Kestävyyden 

ollessa riittävä, tulee seuraavaksi tarkastaa perustusten alla olevan maapohjan kestä-

vyys. Maapohjan tulee siis kestää myös anturoiden oma paino. Maapohjan kantokestä-

vyys on riittävä, kun epäyhtälö 𝑉𝑑 ≤ 𝑅𝑑 toteutuu, missä 𝑉𝑑 on perustusten normaalin 

suuntaisten kuormien mitoitusarvo, joka sisältää rakenteelliset kuormat, maanpaineet 

sekä täyttöjen aiheuttaman kuorman. Sen sijaan 𝑅𝑑 on maapohjan kestävyys. Kantokes-

tävyys voidaan laskea kolmella eri tavalla, joita ovat analyyttinen menetelmä, puoliko-

keellinen menetelmä sekä ohjeellinen menetelmä. Suomessa suositellaan käyttämään 

kantokestävyyden laskentaan analyyttistä menetelmää, joten puolikokeellista sekä oh-

jeellista menetelmää ei esitellä tässä opinnäytetyössä. Kantokestävyyden mitoitusarvo 

lasketaan eri tavalla koheesiomaalajeilla ja kitkamaalajeilla. Koheesiomaalajeilla kanto-

kestävyys lasketaan suljetun tilan olosuhteissa kaavalla 10. (RIL 207-2017, 105.) 

𝑅 𝐴´⁄ = (𝜋 + 2) ∙ 𝑐𝑢 ∙ 𝑏𝑐 ∙ 𝑠𝑐 ∙ 𝑖𝑐 ∙ 𝑞, 

Kaava 10. Kantokestävyyden määritys koheesiomaassa (RIL 207-2017, 105). 

missä 𝑐𝑢 on suljettu leikkauslujuus, 𝑏𝑐 on yksikötön kerroin pohjan kaltevuudelle, joka 

lasketaan kaavalla 11. 

𝑏𝑐 = 1 − 2𝛼/(𝜋 + 2), 

Kaava 11. Yksikötön kerroin pohjan kaltevuudelle (RIL 207-2017, 105). 
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missä 𝛼 on perustuksen pohjan kaltevuus vaakatason suhteen. 𝑠𝑐 on kerroin perustuk-

sen muodolle ja se voidaan laskea suorakaiteen muotoiselle perustukselle kaavalla 12. 

𝑠𝑐 = 1 + 0,2 ∙ (𝐵´ 𝐿´⁄ ), 

Kaava 12. Kerroin pohjan kaltevuudelle (RIL 207-2017, 105). 

missä 𝐵´ on perustuksen tehokas leveys ja 𝐿´ on perustuksen tehokas pituus. Neliön ja 

ympyrän muotoisilla perustuksilla 𝑠𝑐 saa arvon 1,2.  

Kaavassa 10 𝑖𝑐 on vaakakuorman 𝐻 aiheuttama kuorman kaltevuus, joka lasketaan kaa-

valla 13.  

𝑖𝑐 =
1

2
(1 + √1 −

𝐻

𝐴´𝑐𝑢
), 

Kaava 13. Vaakakuorman aiheuttama kuorman kaltevuus (RIL 207-2017, 105). 

missä 𝐴’ on perustuksen tehokas pinta-ala. Kaavassa 13 tulee tarkastaa, että epäyhtälö 

𝐻 ≤ 𝐴′𝑐𝑢 toteutuu.  

Kun kantokestävyyttä tarkastellaan avoimissa olosuhteissa eli kitkamaalajeissa, muuttuu 

kaava eri muotoon.  

𝑅 𝐴′⁄ = 𝑐′ ∙ 𝑁𝑐 ∙ 𝑏𝑐 ∙ 𝑠𝑐 ∙ 𝑖𝑐 + 𝑞
′ ∙ 𝑁𝑞 ∙ 𝑏𝑞 ∙ 𝑠𝑞 ∙ 𝑖𝑞 + 0,5 ∙ 𝛾

′ ∙ 𝐵′ ∙ 𝑁𝛾 ∙ 𝑏𝛾 ∙ 𝑠𝛾 ∙ 𝑖𝛾 , 

Kaava 14. Kantokestävyys kitkamaassa (RIL 207-2017, 106). 

missä 𝑐′ on tehokas koheesio, 𝑁𝑐, 𝑁𝑞, 𝑁𝛾 ovat yksiköttömiä kertoimia kantokestävyydelle 

ja ne lasketaan kaavoilla 15, 16 ja 17.  

𝑁𝑞 = 𝑒
𝜋∙tan (𝜑′) ∙ 𝑡𝑎𝑛2(45° + 𝜑′ 2⁄ ) 

Kaava 15. Yksikötön kerroin 𝑁𝑞 kantokestävyydelle (RIL 207-2017, 106). 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) ∙ 𝑐𝑜𝑡𝜑
′ 

Kaava 16. Yksikötön kerroin 𝑁𝑐  kantokestävyydelle (RIL 207-2017, 106). 

𝑁𝛾 = 2 ∙ (𝑁𝑞 − 1) ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑
′, 
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missä 𝛿 ≥ 𝜑′ 2⁄ , kun on karkea pohja.  

Kaava 17. Yksikötön kerroin 𝑁𝛾 kantokestävyydelle (RIL 207-2017, 106). 

Yksiköttömiä kertoimia perustuksen pohjan kaltevuudelle ovat 𝑏𝑐 , 𝑏𝑞  ja 𝑏𝛾, jotka laske-

taan kaavoilla 18 ja 19.  

𝑏𝑐 = 𝑏𝑞 − (1 − 𝑏𝑞 )/(𝑁𝑐 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑
′) 

Kaava 18. Yksikötön kerroin 𝑏𝑐  perustuksen pohjan kaltevuudelle (RIL 207-2017, 106).  

𝑏𝑞 = 𝑏𝛾 = (1 − 𝛼 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑
′)2 

Kaava 19. Yksikötön kerroin 𝑏𝑞  perustuksen pohjan kaltevuudelle (RIL 207-2017, 106).  

Perustuksen muodon yksiköttömiä kertoimia kaavassa ovat 𝑠𝑞 , 𝑠𝛾  ja 𝑠𝑐, jotka lasketaan 

seuraavilla kaavoilla. 

𝑠𝑞 = 1 + (𝐵
′ 𝐿′) ∙ sin (⁄ 𝜑′) 

Kaava 20. Yksikötön kerroin 𝑠𝑞 perustuksen muodolle, suorakaide (RIL 207-2017, 106). 

𝑠𝑞 = 1 + sin(𝜑
′) 

Kaava 21. Yksikötön kerroin 𝑠𝑞 perustuksen muodolle, neliö tai ympyrä (RIL 207-2017, 

106). 

𝑠𝛾 = 1 − 0,3 ∙ (𝐵′ 𝐿′)⁄  

Kaava 22. Yksikötön kerroin 𝑠𝛾 perustuksen muodolle, suorakaide (RIL 207-2017, 106).  

𝑠𝛾 = 0,7 

Kaava 23. Yksikötön kerroin 𝑠𝛾 perustuksen muodolle, neliö tai ympyrä (RIL 207-2017, 

106).  

𝑠𝑐 = (𝑠𝑞 ∙ 𝑁𝑞 − 1) (𝑁𝑞 − 1)⁄  

Kaava 24. Yksikötön kerroin 𝑠𝑐 perustuksen muodolle, suorakaide, neliö tai ympyrä (RIL 
207-2017, 106).  
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Sen sijaan kaavan 14 vaakakuorman H aiheuttaman kuorman kaltevuuden yksiköttömiä 

kertoimia ovat 𝑖𝑐, 𝑖𝑞 ja 𝑖𝛾, jotka lasketaan seuraavilla kaavoilla. 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 − (1 − 𝑖𝑞) (𝑁𝑐 ∙ 𝑡𝑎𝑛⁄ 𝜑′) 

Kaava 25. Yksikötön kerroin 𝑖𝑐 vaakakuorman H aiheuttamalle kuorman kaltevuudelle 
(RIL 207-2017, 107). 

𝑖𝑞 = [1 − 𝐻 (𝑉 + 𝐴′ ∙ 𝑐′ ∙ cot 𝜑′⁄ )]𝑚 

Kaava 26. Yksikötön kerroin 𝑖𝑞 vaakakuorman H aiheuttamalle kuorman kaltevuudelle 

(RIL 207-2017, 107). 

𝑖𝛾 = [1 − 𝐻 (𝑉 + 𝐴′ ∙ 𝑐′ ∙ cot𝜑′⁄ )]𝑚+1, 

Kaava 27. Yksikötön kerroin 𝑖𝛾 vaakakuorman H aiheuttamalle kuorman kaltevuudelle 

(RIL 207-2017, 107). 

missä 

𝑚 = 𝑚𝐵 = [(2 + (𝐵′ 𝐿′)⁄ ] [1 + (𝐵′ 𝐿′⁄ )]⁄ , kun 𝐻 vaikuttaa 𝐵′:n suunnassa 

𝑚 = 𝑚𝐿 = [(2 + (𝐿′ 𝐵′)⁄ ] [1 + (𝐿′ 𝐵′⁄ )]⁄ , kun 𝐻 vaikuttaa 𝐿′:n suunnassa. 

Mikäli kantokestävyyttä lasketaan kerroksellisessa maassa, tulee jokaiselle kerrokselle 

määrittää maaparametrit erikseen. (RIL 207-2017, 104–107).  

5.2.2 Perustusten liukumiskestävyys 

Perustusten liukumiskestävyys pohjan myötäistä liukumurtumaa vastaan tulee tarkas-

taa, kun kuormitus ei ole kohtisuorassa perustuksen pohjaa vastaan. Tässä tilanteessa 

epäyhtälön  𝐻𝑑 ≤ 𝑅𝑑 + 𝑅𝑝;𝑑 tulee toteutua. Epäyhtälössä 𝐻𝑑 on vaakasuora kuorma tai 

perustustasossa vaikuttava kokonaiskuorman komponentti, 𝑅𝑑 on liukumiskestävyyden 

mitoitusarvo, johon vaikuttaa maan ja peruslaatan välinen kitka, ja 𝑅𝑝;𝑑 on perustuksen 

sivuun vaikuttavan maanpaineen vastustavan voiman mitoitusarvo. 𝑅𝑝;𝑑:n muodostumi-

seen vaikuttavat monet sekä ihmisten että luonnon toiminta, kuten eroosio ja mahdolli-

nen kaivuu perustusten vieressä. Niiden vuoksi 𝑅𝑝;𝑑 voidaan Suomessa jättää huomioi-

matta. (RIL 207, 108). Kuitenkin esimerkiksi alapohjan täytön aiheuttamaa vastustavaa 



28 
 

 

maanpainetta voidaan hyödyntää laskelmissa, mikäli se on toteutettu vaatimusten mu-

kaisesti. Maapohjan liukumiskestävyyden mitoitusarvo 𝑅𝑑 lasketaan erillisillä kaavoilla 

avoimissa olosuhteissa ja suljetuissa olosuhteissa. Avoimissa olosuhteissa liukumiskes-

tävyyden mitoitusarvo 𝑅𝑑 lasketaan kaavalla 28  

𝑅𝑑 =
(𝑉′𝑑 tan𝛿𝑘)

𝛾𝑅;ℎ
  , 

Kaava 28. Liukumiskestävyys kitkamaassa (SFS-EN 1997-1+A1+AC, 62). 

missä 𝑉′𝑑 on tehokas pystysuoran kuorman tai kohtisuoraan perustuksen pohjaa vas-

taan vaikuttavan kokonaiskuorman komponentin mitoitusarvo, 𝛿𝑘 kitkakulma ja 𝛾𝑅;ℎ on 

liukumiskestävyyden osavarmuusluku. 𝑉′𝑑:n määrityksessä tulee huomioida 𝐻𝑑:n ja 

𝑉′𝑑:n mahdollinen riippuvuus toisistaan. Kuitenkin eurokoodin 1997-1 sivun 62 mukaan 

𝑉′𝑑 = 𝑉′𝑘, kun osavarmuus on kohdistettu maapohjan ominaisuuksiin tai maapohjan 

kestävyyteen. (SFS-EN 1997-1+A1+AC, 62.) 

Suljetuissa olosuhteissa leikkauskestävyyden mitoitusarvo 𝑅𝑑 lasketaan joko kaavalla 

29 

𝑅𝑑 = 𝐴′𝑐𝑢𝑟;𝑑 

Kaava 29. Maan leikkauskestävyyden mitoitusarvo koheesiomaassa (SFS-EN 1997-
1+A1+AC, 62). 

tai vaihtoehtoisesti kaavalla 30 

𝑅𝑑 = (𝐴′𝑐𝑢;𝑘)/𝛾𝑅;ℎ , 

Kaava 30. Maan leikkauskestävyyden mitoitusarvo koheesiomaassa, vaihtoehtoinen 
tapa (SFS-EN 1997-1+A1+AC, 62). 

missä 𝑐𝑢𝑟;𝑑 on suljetun leikkauslujuuden mitoitusarvo ja 𝑐𝑢;𝑘 on suljettu leikkauslujuus. 

Mikäli vesi tai ilma pääsee tunkeutumaan suljetun tilan savipohjan ja perustuksen väli-

seen pintaan, on tarkastettava että 𝑅𝑑 ≤ 0,4𝑉𝑑.  (SFS-EN 1997-1+A1+AC, 62.) 
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5.2.3 Siirtymät 

Siirtymiä perustuksiin aiheuttavat niihin vaikuttavat kuormat. Mikäli useita kuormia vai-

kuttaa samanaikaisesti, tulee niiden vaikutus arvioida yhdistettynä ja erikseen. Siirtymiä 

perustuksiin voivat aiheuttaa esimerkiksi maanpaineet, maan, kallion tai veden paino, 

pysyvät ja hyötykuormat rakenteista, pintakuormat sekä useat muut luonnon tai ihmisen 

aiheuttamat kuormat (SFS-EN 1997-1+A1+AC, 25). Tarkastelut tehdään käyttörajati-

lassa, mikä tulee huomioida mitoituksessa käyttämällä käyttörajatilan mitoituskuormia. 

Laskelmien avulla ei saada tarkkoja painuma-arvoja vaan niillä voidaan arvioida painu-

mia likimääräisesti. Perustuksien siirtymiä tarkastellaan sekä kokonaisuutena että eri 

osien siirtymien avulla. (SFS-EN 1997-1+A1+AC, 63.)  

Yksi maaperässä tapahtuva siirtymä on maaperän painuma.  Se muodostuu usein lähes 

kokonaan konsolidaatiosta eli karkearakeisessa maaperässä rakeet puristuvat tiiviimmin 

toisiaan vasten, jolloin huokostila rakeiden ympärillä pienenee, kun rakeiden ympärillä 

oleva veden ja ilman määrä pienenee. Hienorakeisilla mailla veden hidas poistuminen 

on vieläkin oleellisempi osa painumista. Koheesiomaan ja kitkamaan painumistavat 

eroavat hieman toisistaan. Kitkamaan painuma lasketaan joko alkupainumana tai useim-

min konsolidaatiopainumana. Tämä johtuu siitä, että kitkamaissa rakeiden välillä on 

enemmän tilaa kuin koheesiomaissa, joten kitkamaissa maakerrostuman tilavuus pää-

see helposti muuttumaan kuormituksen alaisena. Koheesiomaissa sen sijaan alkupai-

numa lisääntyy kuormituksen lisääntyessä, mutta maakerroksen tilavuus tai vesipitoi-

suus eivät juurikaan muutu, joten alkupainuma ei koheesiomailla ole kovinkaan suuri. 

Tästä syystä koheesiomaiden painuma lasketaan konsolidaatiopainumana. (Jääskeläi-

nen 2009, 119–120.)  

Painumalaskelmilla lasketaan sekä välittömät että hitaasti tapahtuvat painumat. Jos tar-

kasteltava maapohja on osittain tai täysin vedellä kyllästynyt, tulee ottaa huomioon kolme 

painumakomponenttia, jotka ovat 𝑠0 eli välitön painuma, 𝑠1 eli konsolidaatiopainuma 

sekä 𝑠2, joka tarkoittaa virumasta johtuvaa painumaa (SFS-EN 1997-1+A1+AC, 63). Pe-

rustusten painumaa voidaan arvioida moduuliluvun 𝑚 avulla kaavan 31 mukaan. 

∆ℎ

ℎ
=

2

𝑚
((√

𝜎𝑐+∆𝜎

𝜎𝑣
) − (√

𝜎𝑐

𝜎𝑣
), 

Kaava 31. Painuman laskenta moduuliluvun avulla (Jääskeläinen 2009, 131). 
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missä ∆ℎ on kokoonpuristuvan kerroksen painuma, ℎ on kokoonpuristuvan kerroksen 

paksuus, 𝜎𝑐 on konsolidaatiojännitys, ∆𝜎 on jännitysmuutos eli lisäkuorma ja 𝜎𝑣 on ver-

tailujännitys, joka on vakio 100 𝑘𝑁 𝑚2⁄ . Edellä mainitulla kaavalla voidaan laskea tarkas-

teltavan perustuksen alapuolisen maaperän kokoonpuristumista kerroksittain. Kaavalla 

voidaan arvioida painumia, jotka perustuksien muodostama lisäkuorma aiheuttaa. 

Yleensä laskelmat taulukoidaan. (Jääskeläinen 2009, 131.) 

Anturallisen perustuksen kiertymä voidaan laskea esimerkiksi elementtimenetelmällä tai 

perustusten eri reunojen painumien perusteella. Perustusten kiertymää on mahdollista 

laskea myös käsinlaskentana. Liikenneviraston ohjeen 32/2016 mukaan perustusten 

kiertymien käsinlaskentaan voidaan käyttää Poulos & Davis (1974) tieteellisen artikkelin 

Elastic solutions for soil and rock mechanics mukaista kaavaa. Perustuksen kiertymä 𝜙 

on siis kaavana 

𝜙 =
𝑀∙(1−ν2)

𝐵∙𝐿2∙𝐸𝑠
∙ 𝐼𝜃, 

Kaava 32. Perustuksen kiertymä (Liikennevirasto 2016, 29). 

missä 𝑀 on perustamistasossa perustuksen keskellä vaikuttava momentti, ν on Poisso-

nin luku ja 𝐼𝜃 on perustuksen muotokerroin, joka voidaan määrittää Poulosin ja Davisin 

(1974, 169) mukaisen taulukon avulla väliarvot interpoloiden.  

Taulukko 2. Perustuksen muodosta riippuva kerroin 𝐼𝜃. (Liikennevirasto 2016, 30). 

 

Liikenneviraston ohjeessa on taulukoitu myös tyypillisiä Poissonin lukuja.  

Taulukko 3. Maalajien tyypillisiä Poissonin lukuja. (Liikennevirasto 2016, 30).  
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Perustusten kiertymän laskentaan vaadittava maapohjan kimmomoduuli lasketaan pai-

notettuna. Painotuksen avulla voidaan huomioida maapohjan eri kerrokset ja niiden kim-

momoduulit. Kerroksittain painotettu kimmomoduuli lasketaan kaavalla 33. 

𝐸𝑠=1
6
(3∙𝐸𝑠.1+3∙𝐸𝑠.2+3∙𝐸𝑠.3)

 , 

Kaava 33. Kerroksittain painotettu kimmomoduuli (Liikennevirasto 2016, 30). 

missä 𝐸𝑠.1, 𝐸𝑠.2, ja 𝐸𝑠.3 ovat perustusten alapuolisten maakerrosten kimmomoduulit kuvan 

7 mukaisesti. Eri maalajien kimmomoduuleja on esitetty taulukossa 4.  

Kuva 7. Painotetun kimmomoduulin määrittäminen. (Liikennevirasto 2016, 30)  

Joseph E. Bowlesin (1997) kirjallisuustyössä Foundation Analysis and Design on määri-

tetty maan kimmomoduulin arvoja, joista Niina Hassinen on diplomityössään Anturape-

rustuksen jäykkyyden määritys rungon FEM-laskentaa varten tehnyt taulukon 4 uudel-

leen suomeksi.  
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Taulukko 4. Maan kimmomoduulin arvoja. (Hassinen 2015, 146)  

Perustusten kulmakiertymät 

Kulmakiertymiä aiheutuu, kun vierekkäiset perustukset painuvat epätasaisesti ja erisuu-

resti kuin rakennuksen kokonaispainuma. Myös laattaperustusten taipumisesta aiheutuu 

kulmakiertymiä. Kulmakiertymille on asetettu raja-arvoja eri materiaaleille. Ne on esitetty 

taulukossa 5. (Ympäristöministeriö 2018, 28.) 

Taulukko 5. Kulmakiertymien ja kokonaispainuman raja-arvot. (Ympäristöministeriö 
2018, 28). 
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Kulmakiertymä määritellään kuvan 8 mukaan. 

 

Kuva 8. Kulmakiertymän määritelmä. (SFS EN 1997-1, 159)  

Kuvasta voidaan todeta, että kulmakiertymä on kahden perustuksen välisen painu-

maeron 𝛿 ja niiden välisen etäisyyden 𝑙 osamäärä. Tätä osamäärää voidaan verrata yllä 

olevaan taulukkoon, josta nähdään onko kulmakiertymä sallituissa rajoissa. Lisäksi tulee 

varmistua, että rakenne ei kallistu liikaa kokonaispainuman vuoksi eivätkä liittyvät toimin-

not ole ongelmallisia. (Ympäristöministeriö 2018, 28; Jääskeläinen 2009, 166.) 

5.3 Paaluperustus  

Paaluperustuksia voidaan hyödyntää, mikäli maanvaraisperustaminen ei riitä esimerkiksi 

liian suurten painumien, siirtymien tai kiertymien vuoksi. Paalutyyppejä on useita ja paa-

luja voidaan valmistaa niin teräsbetonista kuin myös teräksestä. Aiemmin laajassa käy-

tössä on ollut myös puupaaluja, joiden käyttö on kuitenkin nykyään todella pientä. Te-

räsbetonipaaluja käytetään usein tavanomaisessa rakentamisessa ja teräspaaluilla on 

monia käyttökohteita. Teräspaalujen monipuolisten käyttökohteiden vuoksi myös tässä 

opinnäytetyössä perehdytään niiden käyttöön ja mitoitukseen. (Jääskeläinen 2012, 52.) 

Paalujen tehtävä, kun kyseessä on tukipaalu, on siirtää yläpuoliset kuormat paalukärjen 

välityksellä kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen. Muita paalutyyppejä ovat kitkapaalut ja 

koheesiopaalut. Kitkapaaluissa pääosa kuormasta siirtyy kitkamaakerroksiin kitkan väli-

tyksellä. Koheesiopaaluissa kuorma sen sijaan siirtyy paalun vaippapinnan adheesion 

välityksellä. Tässä opinnäytetyössä kuitenkin keskitytään tukipaaluihin case-kohteen 

vuoksi. Tukipaalujen kantavuus koostuu kahdesta osasta, rakenteellisesta ja geotekni-

sesta kantavuudesta, joista pienempi mitoittaa paalun. Geotekninen kantavuus on mitoi-

tusarvo, jonka laskemisessa huomioidaan varmuus maapohjan murtumista vastaan 

sekä sallitut painumat. Rakenteellista kantavuutta arvioitaessa sen sijaan tarkastellaan 
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varmuutta paalun rakenteellista murtumista sekä paalun sallittuja muodonmuutoksia 

vastaan. (Jääskeläinen 2012, 53.)  

Paaluille tulee tehdä rakenteellinen mitoitus, joka sisältää myös tarkastelut nurjahdusta 

vastaan. Tarkastelu kuuluu kuitenkin geosuunnittelijalle, joten tarkasteluun ei perehdytä 

tässä opinnäytetyössä. Maassa, jonka leikkauslujuus 𝑐𝑢 on alle 10 kPa, tulee tehdä 

nurjahdustarkastelu. Mikäli maan leikkauslujuus on alle 5 kPa, maan paalua tukevaa 

sivuttaistuentaa ei hyödynnetä. Lisäksi paalulle tulee tehdä tällöin nurjahdustarkastelu, 

kuten myös jos paalu menee asennettaessa paksun heikkolujuuksisen maakerroksen 

tai vesikerroksen läpi. (RIL 207-2017, 143; RIL 254-1-2016, 106.)  

5.3.1 Sivukuormitettu paalu  

Paaluperustuksen ollessa sivukuormitettu, maa sen ympärillä ei käyttäydy lineaarisesti. 

Tämä johtuu siitä, että maan paalua tukevaan sivuttaisvastukseen vaikuttaa maan lu-

juusominaisuuksien lisäksi siirtymät rakenteissa. Tämän vuoksi paalujen mitoituksessa 

tulee ottaa huomioon paalun ja maan muodonmuutosominaisuudet. Ne voidaan huomi-

oida esimerkiksi rakennemallilla, jossa maan ominaisuudet kuvataan paalua tukevilla 

jousilla. Paalu ympäröidään tällöin yksittäisten kimmoisten jousien jousisarjalla. Jousien 

jäykkyys kuvataan alustaluvuilla, jonka vuoksi menetelmää kutsutaan myös alustaluku-

menetelmäksi. (Liikennevirasto 2016, 34.)  

Sivukuormitetun paalun laskelmissa tärkeää on etenkin maan jäykkyyden huomioiminen, 

sillä se määrittää myös paalua tukevien maan ominaisuuksia kuvaavien jousien jäykkyy-

den. Maan jäykkyys määrää myös sivuvastuksen ääriarvon eli vaakasuuntaisen kanto-

kestävyyden rajan, jonka jälkeen jousen voima ei enää kasva. (RIL 254-1-2016, 89.) 

Sivukuormituskestävyystarkastelun lisäksi paaluperustusten kantokestävyys sekä pai-

numa täytyy tarkastaa. Näiden lisäksi paalujen rakenteellinen kestävyys, kuten taivutus- 

ja nurjahduskestävyystarkastelut tulee tehdä (Liikennevirasto 2016, 35). Taivutusmurto-

tarkasteluissa paalu mitoitetaan teräsrakenteena tai liittorakenteena, mikäli paalu on in-

jektoitu betonilla. Laskenta taivutusmurron ja paalun nurjahduskestävyyden laskentaan 

löytyy suunnitteluohjeesta RIL 254-1-2016 sivuilta 106–109. Paalu tulee myös mitoittaa 

yhdistetyille rasituksille, jos siihen vaikuttaa ulkoinen taivutusmomentti, vääntömomentti 

tai esimerkiksi leikkausvoima. (SSAB 2018, 20.)  
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Sivukuormitettujen paalujen tulee kaikissa murtorajatilan kuormitustapauksissa toteuttaa 

seuraava epäyhtälö 𝐹𝑡𝑟;𝑑 ≤ 𝑅𝑡𝑟;𝑑, missä 𝐹𝑡𝑟;𝑑 on paaluun tai paaluperustukseen kohdis-

tuvan poikittaisen kuorman mitoitusarvo ja 𝑅𝑡𝑟;𝑑 on paalun kestävyys poikittaisille kuor-

mille. Sivukuormituksessa paaluun voi muodostua erilaisia murtomekanismeja riippuen 

paalun pituudesta. Lyhyet paalut voivat kiertyä tai siirtyä jäykkinä kappaleina, kun taas 

pitkät ja hoikat paalut yleensä mitoitetaan taivutusmurrolle, kun maa voi myötää paikalli-

sesti ja siirtyä paalun yläpään lähellä. Vaakakuorma voi saada aikaan paaluryhmien yk-

sittäisiin paaluihin erilaisia yhdistelmiä veto-, puristus- ja poikittaiskuormista. (RIL 254-1-

2016, 88–89.) 

Poikittaiskuormitettujen teräspaalujen mitoituksessa käytetään yleensä mitoitusohjelmia, 

joiden avulla voidaan huomioida paalun jäykkyys, paalun kiinnitys ylä- ja alapäissä sekä 

maakerrosten ominaisuudet (SSAB 2018, 22–23). Analyyttisiä laskentaperiaatteita on 

myös esitetty ruotsalaisessa Pålkommissionen (2006)  julkaisussa Rapport 101 Trans-

versbelastade pålar – statiskt verkningssätt och dimensioneringsansvisningar. Mene-

telmä ei kuitenkaan ota huomioon eurokoodin mukaista mitoitusta, ja lisäksi siinä on käy-

tetty ruotsalaista ohjeistusta maan jäykkyyden arviointiin. (RIL 254-1-2016, 89) 

Paalujen geotekninen kestävyys poikittaiskuormituksessa  

Paalujen geotekninen kestävyys poikittaiskuormituksessa voidaan laskea erilaisilla me-

netelmillä riippuen lähtötiedoista. Poikittaiskuormitetut paalut voidaan mitoittaa koekuor-

mitusten perusteella tai vaihtoehtoisesti pohjatutkimustulosten ja paalun lujuusparamet-

rien perusteella. Tehtäessä mitoitus koekuormitusten perusteella geotekninen mitoitus-

arvo johdetaan taulukoitujen koekuormitettujen paalujen perusteella koko rakennetta-

valle alueelle. Koekuormitustulosten tulkinnassa kuitenkin tulee huomioida mahdolliset 

poikkeamat normaaleista rakennusolosuhteista. (RIL 251-1-2016, 90.) 

Toisella menetelmällä paalujen geotekninen kestävyys poikittaiskuormituksessa laske-

taan pohjatutkimustulosten ja paalun lujuusparametrien perusteella. Tässä mitoitusme-

netelmässä yksittäisen paalun tai paaluryhmän geotekninen kestävyys poikittaiskuormi-

tuksessa lasketaan kuormien, maan vastuksen ja siirtymien vaikutusten perusteella. 

Analysoinnissa tulee huomioida myös mahdollinen paalun rakenteellinen murtuminen 

maassa. Kun mitoitetaan pitkää, hoikkaa poikittaiskuormitettua paalua, se voidaan mi-

toittaa päästä kuormitettuna palkkina, jota tukee deformoituva väliaine. Maan vaaka-

suuntainen alustaluku toimii paalujen mitoituksessa väliaineena. Maan ja paalujen 
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suhteellinen jäykkyys ja kiinnitys rakenteeseen vaikuttavat paalun käyttäytymiseen. Paa-

lujen käyttäytymistä voidaan arvioida erikseen hienorakeisessa maassa ja karkearakei-

sessa maassa. Hienorakeisessa maassa poikittaiskuormitetun paalun käyttäytymistä 

voidaan alustavasti arvioida parametrilla 𝑅, joka lasketaan kaavalla 34. (RIL 251-1-2016, 

90.) 

𝑅 = √
𝐸𝐼

𝐸𝑠

4

 

Kaava 34. Poikittaiskuormitetun paalun käyttäytyminen hienorakeisessa maassa (RIL 
254-1-2016, 90). 

Karkearakeisessa maassa käyttäytymistä voidaan arvioida parametrilla 𝑇, joka laske-

taan kaavalla 35.  

𝑇 = √
𝐸𝐼

𝑛ℎ

5
, 

Kaava 35. Poikittaiskuormitetun paalun käyttäytyminen karkearakeisessa maassa (RIL 
254-1-2016, 90). 

missä 𝐸𝐼 on paalun taivutusjäykkyys, 𝐸𝑠 on koheesiomaan vaakasuuntainen kimmomo-

duuli, taulukon 4 mukaan ja 𝑛ℎ on karkearakeisen maan vaakasuuntainen alustalukuker-

roin. (RIL 251-1-2016, 90.) 
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Paalun jäykkyyssuhde 

Paalun upotussyvyyden 𝐷 ja parametrien 𝑇 ja 𝑅 suhteiden avulla voidaan määrittää, mi-

ten paalua käsitellään maassa. Mikäli suhde 𝐷 𝑅⁄  tai 𝐷 𝑇⁄ , on enintään kaksi, voidaan 

paalua käsitellä kiertyvänä jäykkänä kappaleena. Tässä tapauksessa ei tarvitse ottaa 

huomioon paalun muodonmuutoksia ja maa murtuu ennen paalua. Paalun toiminnallisen 

pituuden ääriarvona on jäykkyyssuhdetta neljä vastaava paalupituus. Tällöin paalu mur-

tuu ennen maan murtumista, joten laskelmissa tulee huomioida myös muodonmuutokset 

paalussa. Väliarvot jäykkyyssuhteiden 2–4 välillä interpoloidaan. Jäykkyyssuhteen vai-

kutusta voidaan havainnollistaa kuvalla 9. (RIL 254-1-2016, 91.) 

 

 Kuva 9. Jäykkyyssuhteen vaikutus paalun murtomekanismiin. (RIL 254-1-2016, 91). 

Kuvassa 9 esitellään, miten murto tapahtuu eri jäykkyyssuhteisilla paaluilla. Kuvasta voi-

daan myös havaita, että paalun yläpään kiinnitys muuttaa paalun taipumistyyppiä. (RIL 

254-1-2016, 91.) 
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5.3.2 Paalujen sivuvastuksen ääriarvo 

Sivuvastuksen ääriarvot 𝑝𝑚 määritetään eri tavalla karkearakeisissa ja hienorakeisissa 

maissa. Sivuvastuksen ääriarvo voidaan olettaa vakioksi hienorakeisissa maissa syvyy-

destä riippumatta. Kuitenkin pintakerros 1,5𝑑 syvyydelle asti jätetään huomioimatta. 

Kuormituksen ollessa pysyvää, sivuvastuksen ääriarvo hienorakeisissa maissa voidaan 

laskea kaavalla 36. 

𝑝𝑚 = 6 ∙ 𝑐𝑢 

Kaava 36. Sivuvastuksen ääriarvo hienorakeisessa maassa pysyvillä kuormilla (RIL 254-
1-2016, 92). 

Jos kuormitukset ovat lyhytaikaisia, kaava 36 muuttuu muotoon 

𝑝𝑚 = 9 ∙ 𝑐𝑢 

Kaava 37. Sivuvastuksen ääriarvo hienorakeisissa maissa lyhytaikaisessa kuormituk-
sessa (RIL 254-1-2016, 92). 

Sivuvastuksen ääriarvoon karkearakeisissa maissa ja moreenissa sen sijaan vaikuttaa 

myös syvyys, sillä ääriarvon voidaan olettaa kasvavan lineaarisesti, kun syvyys kasvaa. 

Karkearakeisissa maissa sivuvastuksen ääriarvo lasketaan kaavalla 38.  

𝑝𝑚 = 4 ∙ 𝛾′ ∙ 𝑑 ∙ 𝐾𝑝, 

Kaava 38. Sivuvastuksen ääriarvo karkearakeisissa maissa (RIL 254-1-2016, 92). 

missä 𝐾𝑝 on passiivinen maanpainekerroin, 𝛾′ on tehokas tilavuuspaino, 𝑑 paalun hal-

kaisija tai sivun pituus.  

Tehtäessä Eurokoodi-suunnittelujärjestelmän mukaista murtorajatilatarkastelua, tulee 

huomioida riittävä varmuus. Tämä huomioidaan sivuvastuksen ääriarvon kohdalla maan 

kestävyyden osavarmuusluvun 𝛾𝑅;𝑒 avulla.   

Paaluryhmän sivuvastus voidaan laskea yksittäisten paalujen sivuvastusten summana 

tai paalujen muodostaman ryhmän yhteisenä sivuvastuksena, kun oletetaan, että paalu-

ryhmä on yhtenäinen perustus. Edellisistä pienempää lukuarvoa käytetään paaluryhmän 

sivuvastuksen mitoituksessa.  
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Paalujen ollessa rivissä liikettä vastaan poikkisuunnassa, vaikuttaa paalujen keskiöetäi-

syydet yksittäisten paalujen sivuvastuksiin kuvan 10 mukaisesti.  

  

Kuva 10. Paalujen keskiöetäisyyksien vaikutus sivuvastuksiin. (RIL 254-1-2016, 93). 

Kuvasta 10 voidaan nähdä kuinka hienorakeisessa maakerroksessa ensimmäisen paa-

lurivin yksittäisen paalun sivukuorma kasvaa, kun paalujen keskinäiset välit 𝑎 ovat 

3…10 ∙ 𝑑 . Kuvasta voidaan myös huomata, kuinka yksittäisten paalujen sivuvastus pie-

nenee, mitä lähempänä paalut sijaitsevat toisiaan. (RIL 254-1-2016, 93.) 
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Paalujen keskinäiset etäisyydet vaikuttavat myös yksittäisen paalun alustalukua ja sivu-

vastuksen ääriarvoa redusoivaan vähennyskertoimeen 𝑓𝑚, joka voidaan tulkita kuvan 11 

avulla. Kuvasta saatavat vähennyskertoimet kerrotaan erikseen alustalukuun ja sivuvas-

tukseen. Kuvan vähennyskertoimet voidaan laskea erikseen jokaiselle paalulle tai vaih-

toehtoisesti paaluryhmälle voidaan laskea keskimääräinen vähennyskerroin.  

 

Kuva 11. Vähennyskertoimien määritys paaluille. (RIL 254-1-2016, 95). 

Kuvasta 11 voidaan katsoa redusointikertoimet paaluille paalun välin ja paalun halkaisi-

jan avulla. Lisäksi paalun sijainti otetaan huomioon taulukossa ja esimerkiksi reunimmai-

sen rivin paaluille voidaan laskea vähennyskerroin erikseen taulukon avulla. Mikäli paa-

lut eivät sijoitu suorakulmaisesti toisiaan vasten, voidaan tämä ottaa huomioon kertoi-

mella 𝛽𝑠,  joka huomioi paalujen välisen kulman. Kaavana 𝛽𝑠 voidaan esittää muodossa 
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𝛽𝑠 = (𝛽𝑏
2 ∙ cos(𝜃)2 + 𝛽𝑎

2 ∙ sin(𝜃)2)0,5 , 

Kaava 39. Vähennyskerroin paaluryhmässä vinosti toisiaan vasten sijoittuville paaluille 
(RIL 254-1-2016, 95). 

missä 𝛽𝑏 on kuvan 12 mukaisen B paalun redusointikerroin, 𝜃 paalujen välinen kulma ja 

𝛽𝑎 on paalun A redusointikerroin.  

 

Kuva 12. Paalujen välisen kulman määritys. (RIL 254-1-2016, 95). 

Poikittaissiirtymä ja alustaluvut 

Paaluperustuksen poikittaissiirtymä voidaan laskea esimerkiksi alustaluku- tai moduuli-

lukumenetelmillä. Poikittaissiirtymään vaikuttaa esimerkiksi maapohjan jäykkyys ja sen 

vaihtelut jännitystason mukaan, yksittäisten paalujen taivutusjäykkyys, paalujen raken-

teeseen liittymiskohdan momenttijäykkyys ja ryhmävaikutus. Alustaluku- ja moduulime-

netelmien avulla voidaan määrittää, miten kuormitus aiheuttaa siirtymiä. Laskettaessa 

alustalukua ja moduulia, käytetään niissä ominaisarvoja. Riittävä varmuus otetaan huo-

mioon maan ja paalun lujuusominaisuuksissa.  

Kitkamaassa vaakasuora alustaluku 𝑘𝑠 kasvaa oletetusti lineaarisesti syvyyteen 𝐷 =

10 𝑑 asti ja sen jälkeen on vakio. Staattisessa kuormituksessa kitkamaan alustalukuker-

roin lasketaan kaavalla 40  

𝑘𝑠 = 𝑛ℎ ∙
𝐷

𝑑
 , 

Kaava 40. Alustalukukerroin kitkamaassa (RIL 254-1-2016, 98). 

jossa 𝑛ℎ on alustalukukerroin, joka voidaan määrittää kuvan 13 mukaan. 
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Kuva 13. Alustalukukertoimen määritys maan sisäisen kitkakulman perusteella. (RIL 
254-1-2016, 98).  

Kuvassa 13 alustalukukerroin 𝑛ℎ määritetään maan sisäisen kitkakulman Φ avulla. Mikäli 

pohjarakennuskohde on vaativa (GL2) tai erittäin vaativa (GL3), niin alustaluku voidaan 

laskea eri kaavalla kokoonpuristuvuusmoduulin 𝑀𝑠 tai avoimen tilan kimmomoduulin 𝐸𝑑 

avulla. Tällöin kaava on muodossa 

𝑘𝑠 = 𝛽 ∙
𝑀𝑠

𝑑
=

𝐸𝑑

𝑑
, 

Kaava 41. Alustaluvun määritys GL2- tai GL3-luokassa (RIL 254-1-2016, 99). 

jossa 𝛽 on 0,83–0,95 hiekalle, kun Poissonin vakio on välillä 0,25–0,15. 𝑀𝑠 ja 𝐸𝑑 ovat 

riippuvaisia muodonmuutos- ja jännitystasoista, jolloin niiden määritys on tehtävä oike-

alla jännitys-muodonmuutosalueella. Kokoonpuristuvuusmoduuli 𝑀𝑠, joka on jännitysriip-

puvainen, voidaan laskea moduuliluvun 𝑚 ja jännityseksponentin 𝛽 perusteella kaavan 

42 mukaan.  

𝑀𝑠 = 𝑚 ∙ 100 ∙ (
𝜎′𝑣

100
)
1−𝛽

, 
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Kaava 42. Kokoonpuristuvuusmoduuli (RIL 254-1-2016, 99). 

jossa 𝜎′𝑣 on tehokas pystyjännitys [𝑘𝑁/𝑚2], moduuliluku 𝑚 ja jännityseksponentti 𝛽 voi-

daan määrittää suunnitteluohje RIL 254-1-2016:n (64) taulukon, jossa on esitelty maala-

jien mekaanisia ominaisuuksia kairausvastusten perusteella arvioituna, mukaan.  

Taulukko 6. Maalajien mekaaniset ominaisuudet kairausvastuksen perusteella. (RIL 
254-1-2016, 64) 

 

Hienorakeisissa maissa erittäin vaativissa pohjarakennuskohteissa (GL3) pitkäaikais-

kuormituksessa alustaluku voidaan määrittää samalla kaavalla kuin karkearakeisille 

maille. Kuitenkin kaavan jännityseksponentti 𝛽 saa eri arvoja. Pohjarakennusluokassa 

GL3 kokoonpuristuvuusmoduuli suositellaan määritettäväksi ödometrikokeella.  

𝑘𝑠 = 𝛽 ∙
𝑀𝑠

𝑑
, 

Kaava 43. Suositeltu menetelmä alustaluvun määritykseen GL3-luokassa pitkäaikais-
kuormituksessa (RIL 254-1-2016, 98). 
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jossa 𝛽 saa savella arvoja 0,46–0,74, kun Poissonin vakio vaihtelee välillä 0,4–0,3. Sil-

tille 𝛽 saa arvoja välillä 0,62–0,83, kun Poissonin vakio vaihtelee välillä 0,35–0,25.  

Kun halutaan laskea alustaluku hienorakeisessa maassa lyhytaikaisessa kuormituk-

sessa, kaava muuntuu muotoon.  

𝑘𝑠 =
𝐸𝑢

𝑑
, 

Kaava 44. Alustaluku hienorakeisessa maassa lyhytaikaisessa kuormituksessa (RIL 
254-1-2016, 99). 

jossa 𝐸𝑢 on kolmiaksaalikokeella määritetty kimmomoduuli. 

Mikäli pohjarakennuskohde kuuluu vaativuusluokkaan GL2 voidaan alustaluku määrittää 

suljetun leikkauslujuuden 𝑐𝑢 avulla. Tällöin kaava on pitkäaikaisessa kuormituksessa 

muodossa. (RIL 254-1-2016 s. 99-100.) 

𝑘𝑠 = 20…50 ∙
𝑐𝑢
𝑑

 

Kaava 45. Alustaluku pitkäaikaisessa kuormituksessa suljetun leikkauslujuuden avulla. 
(RIL 254-1-2016, 100). 

Lyhytaikaisessa kuormituksessa kaava on muodossa  

𝑘𝑠 = 50…150 ∙
𝑐𝑢
𝑑

 

Kaava 46. Alustaluku lyhytaikaisessa kuormituksessa suljetun leikkauslujuuden avulla 
(RIL 254-1-2016, 100). 

Paaluihin vaikuttavat kuormat 

Paalutettaviin perustuksiin vaikuttavat kuormat ja varsinkin niiden vaikutussuunta, vai-

kuttavat tarvittaviin paalutussuuntiin. Mikäli kaikki kuormat ovat pystysuoria, voidaan 

paaluperustus toteuttaa pelkillä pystysuuntaisilla paaluilla. Yläpuolisista kuormista muo-

dostuva kuormitusresultantti pyritään saamaan paalujen sijoittelulla keskeiseksi. Näin ol-

len kuormitusresultantti jakautuisi tasan paaluryhmän paaluille ja se voidaan laskea kaa-

vasta 47. 
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𝑃 =
𝑄

𝑛
, 

Kaava 47. Paalukuorma paalussa (Rantamäki & Tammirinne 2002, 66). 

missä 𝑃 on yhden paalun paalukuorma paaluryhmässä, 𝑄 on keskeinen pystysuora 

kuormitusresultantti ja 𝑛 on paalujen lukumäärä paaluryhmässä. Usein kuitenkin pysty-

suorien paalujen kuormitusresultantti 𝑄, on hieman epäkeskeinen. Tällöin paaluryhmään 

muodostuu momenttia, joka lasketaan epäkeskisyyden 𝑒  ja kuormitusresultantin 𝑄  tu-

lolla. Mikäli epäkeskisyys on pelkästään yhden päähitausakselin suuntaista, saadaan 

paaluryhmän yksittäisen paalun paalukuorma laskettua kaavalla 48.  

𝑃𝑖 =
𝑄

𝑛
+
𝑄 ∙ 𝑒 ∙ 𝑟𝑖
Σ𝑎𝑖 ∙ 𝑟𝑖

, 

Kaava 48. Yksittäisen paalun paalukuorma, kun epäkeskisyys yhden päähitausakselin 
suuntaista (Rantamäki & Tammirinne 2002, 66). 

missä 𝑄 on keskeinen pystysuora kuormitusresultantti, 𝑛 on paalujen lukumäärä paalu-

ryhmässä, 𝑒 on kuormitusresultantin epäkeskisyys, 𝑟𝑖 on paalurivin 𝑖 kuormitusepäkes-

kisyyden 𝑒 suunnassa mitattu etäisyys paaluryhmän painopisteakselista, etumerkin 

määritys sen mukaan miten 𝑒 ja 𝑟𝑖 sijaitsevat toistensa ja painopisteakselin suhteen, mi-

käli molemmat samaan suuntaan (+) ja vastakkaisiin (-), 𝑎𝑖 on paalujen lukumäärä rivissä 

𝑖. (Rantamäki & Tammirinne 2002, 66–69.) 

Kuormitusresultantin ollessa vino ja sen suunnan vaihdellessa eri kuormitustapauksissa 

täytyy paaluperustuksissa paalusuuntia olla vähintään kaksi. Kaikkien paalurivien ol-

lessa eri suuntaisia tulee varmistaa, että paalurivien jatkeet eivät leikkaa toisiaan sa-

massa pisteessä, koska tällöin paalut eivät pysty ottamaan vastaan kuormitusresultan-

tista mahdollisesti muodostuvaa momenttia. (Rantamäki & Tammirinne 2002, 66–69.) 

Yksinkertaisilla graafisilla menetelmillä voidaan tehdä paalukuormien alustavaa ja liki-

määräistä tarkastelua. Kun paalutussuuntia on enintään kolme, voidaan hyödyntää ns. 

Culmannin menetelmää. Menetelmää ei kuitenkaan avata tässä tarkemmin, sillä käytet-

täessä paaluperustuksissa vain kahta paalutussuuntaa, voidaan paalukuormat likimää-

räisesti määrittää jakamalla kuorma 𝑄 kahdelle paalusuunnalle komponentteihin 𝑄1 ja 

𝑄2. Saadut komponentit tulee vielä jakaa vaikutussuorien suuntaisten paalujen lukumää-

rillä. (Rantamäki & Tammirinne 2002, 66–69.) 
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Paaluihin voi kohdistua yläpuolisten rakenteiden lisäksi kuormia myös maasta. Siirtymät, 

jotka tapahtuvat maapohjassa paalujen ympärillä voivat aiheutua esimerkiksi konsoli-

daatiosta, maan noususta tai maan poikittaissuuntaisista liikkeistä. Paalujen ympärillä 

tapahtuva maan painuminen aiheuttaa paaluun negatiivista vaippahankausta, mikäli 

maa painuu enemmän kuin paalu. Kuormitukset, jotka aiheutuvat maapohjan siirtymi-

sestä, voidaan ottaa huomioon rakenteen suunnittelussa kahdella tavalla. Siirtymää voi-

daan käsitellä kuormana, jolloin tulee tehdä vuorovaikutusanalyysi, jonka avulla voidaan 

määrittää paaluun vaikuttavat kuormat, siirtymät ja muodonmuutokset. Toinen vaihto-

ehto on paaluun maapohjasta välittyvän voiman yläraja-arvon käyttö mitoituskuormana. 

Tällöin maan lujuus ja kuormituksen aiheuttaja tulee huomioida arvioitaessa välittyvää 

voimaa. (RIL 254-1-2016, 46–47.) 

Vaippahankaus, etenkin teräsputkipaaluilla, jotka ovat läpimitaltaan pieniä ja joiden vai-

pan pinta-ala on pieni, jää usein pienemmäksi kuin paaluun vaikuttava lyhytaikainen 

kuorma, joten vaippahankaus ei tule mitoittavaksi. Mikäli paalujen asennuksesta ei ai-

heudu huomattavaa maanpinnan nousua ja sen jälkeistä painumaa normaalikonsolidoi-

tuneessa savessa, ei negatiivista vaippahankausta tarvitse ottaa huomioon. (SSAB 

2018, 22.)  

Paalujen painumistarkastelut 

Tukipaaluille, jotka tukeutuvat kallioon tai kovaan moreeniin, ei tarvitse tehdä painumis-

tarkasteluja, mikäli paaluille on tehty murtorajatilatarkastelut. Näin ollen tässä opinnäy-

tetyössä ei perehdytä paaluperustusten painumiseen. Paaluperustuksen tukeutuessa 

maakerrokseen tulee kokonaispainuma kuitenkin tarkastaa. Se voidaan tehdä suunnit-

teluohje RIL 254-1-2016:n (87) mukaan. Geoteknisissä luokissa 1 ja 2, tukipaaluille ei 

myöskään yleensä ole tarvetta tehdä painumistarkasteluja. (RIL 254-1-2016, 56, 86–87.) 
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Taulukko 7. Rakennusten kokonaispainumien ja kantavien rakenteiden kulmakiertymien 
suuntaa antavat raja-arvot. (RIL 207-2017, 59). 

 

Suunniteltaessa perustuksia, tulee esittää raja-arvot perustusten siirtymille. Erilaisia siir-

tymiä ovat esimerkiksi painumat, siirtymät, kulmakiertymät ja laattaperustuksilla myös 

taipumat. Taulukossa 7 on määritelty eri rakennetyypeille kokonaispainumien ja kulma-

kiertymien sallittuja raja-arvoja. Taulukkoa voidaan hyödyntää myös vaakasiirtymien 

raja-arvojen määritykseen, sillä RIL 207-1017 suunnitteluohjeen sivun 58, ja kansallisen 

liitteen mukaan rakenteille sallitaan vaakasiirtymiä noin kolmannes taulukon 7 kokonais-

painumien raja-arvoista. Edellytyksenä taulukon hyödyntämiseen kokonaispainumien 

raja-arvojen arvioinnissa kulmakiertymien on oltava kantavissa rakenteissa sallituissa 

rajoissa eikä kokonaispainuma aiheuta liian suurta rakenteen kallistumista tai muita on-

gelmia liittyvissä toiminnoissa, kuten putkiliittymissä. (RIL 207-2017, 58)  

5.3.3 Vinopaalujen hyödyntäminen paaluperustuksessa 

Paaluja voidaan asettaa vinoon, jolloin pystytään kasvattamaan perustusten vakavuutta. 

Paaluilla otetaan yleensä vastaan vain paalun suuntaisia kuormia. Näin ollen vinoon ase-

tetuilla paaluilla saadaan vietyä suurin osa vaakakuormituksesta kantavaan pohjaan. 

Paalujen kaltevuuden muutoksilla saadaan muutettua vinopaalujen vastaanottamaa 

vaakakuormaa. Mitä kaltevampi paalu on, sitä enemmän vaakakuormasta kulkee paalun 

suuntaisesti (Jääskeläinen 2012, 78; Rantamäki & Tammirinne 2002, 66–68). Hyödyn-

nettäessä vinopaaluja vakavuuden lisäämisessä tulee myös huomioida vinoon asennet-

taviin paaluihin mahdollisesti muodostuvia kuormia. Vinopaaluihin saattaa muodostua 
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taivutusta esimerkiksi perustusten viereen asennettavasta täytöstä, joka aiheuttaa maa-

perään muodonmuutoksia. Tästä syystä vinopaalujen sijoitusta täytön alle tulee välttää 

mahdollisuuksien mukaan. Paalujen rakenteellisessa mitoituksessa tulee huomioida 

maakerrosten mahdollisten muodonmuutosten aiheuttama taivutusrasitus. Paalujen 

suurin vinous eli rajakaltevuus määräytyy paalutuskaluston sekä maakerrosten raken-

teen mukaan (RIL 254-1-2016, 181). Paalutuskalusto on usein rajoittava tekijä paalujen 

kaltevuuksille ja paalujen suurimmaksi kaltevuudeksi suositellaan 4:1. Paaluja voidaan 

asentaa tätäkin vinompaan, mutta suositeltavaa on, että paalut eivät olisi yli 3:1 kalte-

vuudessa. (Rantamäki & Tammirinne 2002, 77.) 

5.3.4 Paaluanturat 

Suunniteltaessa paaluanturoita ja paalujen asennusta, tulee ottaa huomioon paalujen 

väliset etäisyydet, sillä etäisyys vaikuttaa paalujen kantavuuteen ja paalut eivät myös-

kään saa asennettaessa osua toisiinsa. Suunnitteluohje RIL 254-2-2016:n (179) on mää-

ritetty vähimmäisarvot keskiöetäisyyksille yhdensuuntaisille pien- ja teräsbetonipaaluille. 

Taulukon mukaisen määrityksen lisäksi tulee varmistaa, että tuki- ja kitkapaalut eivät ole 

0,8 m, koheesiopaalut 1,0 m ja maakerroksiin tukeutuvat vetopaalut 1,5 m lähempänä 

toisiaan. Paaluryhmiä suunniteltaessa paalujen yläpäät voidaan sijoittaa sallittuja kes-

kiöetäisyyksiä lähemmäs toisiaan, mikäli paaluryhmä hajaantuu alaspäin.  

Taulukko 8. Paalujen keskiöetäisyyksien vähimmäisarvot. (RIL 254-2-2016, 179) 

 

Tukipaaluilla, jotka risteävät, tulee olla myös riittävä vapaaväli. Tarvittava väli on eri suuri 

karkearakeisissa ja hienorakeisissa maakerroksissa. Tämä johtuu siitä, että karkeara-

keisissa maakerroksissa vapaan välin tulee olla huomattavasti suurempi johtuen maan 

syrjäytymisestä ja tiivistymisestä. Mikäli paalujen keskiöetäisyydet halutaan mahdollisim-

man pieniksi, tulee risteymäkohta sijoittaa mahdollisimman lähelle maanpintaa. Mini-

mietäisyyksiä suunniteltaessa tulee myös huomioida paalujen sallitut sijaintipoikkeamat. 

(RIL 254-2-2016, 178–180.) 
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Paalujen sijaintia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös paalujen etäisyys paalu-

anturan reunasta. Anturan tulee kestää jännitykset paaluvoimista ja myöskään anturan 

reuna ei saa olla lohkeamisvaarassa. Paalujen vähimmäisetäisyys paaluanturan reu-

nasta riippuu niin paalun materiaalista, kuin myös paalun kaltevuudesta. Tässä opinnäy-

tetyössä käsiteltävillä ympyränmuotoisilla teräsputkipaaluilla etäisyyden tulee olla vähin-

tään puolet paalun halkaisijasta tai paaluhatun sivumitasta. (RIL 254-2-2016, 180.) 

5.4 Perustustavan vaikutus alapohjaan 

Rakennuksen alapohjan perustaminen tehdään yleensä samalla tavalla kuin muiden pe-

rustusten eli jos perustukset ovat maanvaraiset niin myös alapohja on maanvarainen. 

Tähän pyritään sen vuoksi, että painumaerot, joita on vaikea välttää käytettäessä erilai-

sia perustamistapoja, olisivat mahdollisimman pienet. Mikäli maaperän kantavuus ei ole 

riittävän suuri, voidaan perustukset tehdä myös yhtenäisenä laattana. Yhtenäislaattape-

rustukset ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti, sillä niiden mitoittaminen on vaikeaa 

paineen jakautumisen määrittämisen vuoksi. Lisäksi paalutus on muuttunut entistä edul-

lisemmaksi ja nopeammaksi, joten sitä hyödynnetään enemmän. Tällöin alapohjan laatta 

mitoitetaan paalulaattana. (Jääskeläinen 2012, 42, 47.) 

Karkearakeinen maaperä tai moreeni soveltuvat parhaiten maanvaraisen alapohjan ra-

kentamiseen. Myös kalliolle voidaan tehdä maanvarainen alapohja täytön avulla. Lattian 

alle tuleva täyttö tulee kuitenkin tiivistää niin hyvin, että alapohja ei painu 5 mm:ä enem-

pää kuin muu rakennus. (Ympäristöministeriö 2018, 28.) 
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6 CASE-ESIMERKIT 

Työssä esitettävien case-esimerkkien avulla pyritään havainnollistamaan mitoitusta eri-

laisissa kuormitustilanteissa. Tarkastelut painottuvat etenkin vaakakuormiin ja rakentei-

den vakavuuteen vaakakuormituksen alaisina. Case-kohteena on teräsrunkoinen halli, 

joka on jäykistetty mastopilareilla poikkisuunnassa ja ristikkorakenteilla pituussuun-

nassa. Hallin periaatekuva on esitetty liitteessä 1. Rakennuksen kattona on lapekatto, 

jonka kantavat ja jäykistävät osat muodostuvat kattoristikoista sekä tuulisiteistä. Katto-

ristikot jäykistävät rakenteen poikkisuunnassa ja pituussuunnassa ristikot yhdistetään 

toisiinsa tuulisiteillä. Teräsrunko mitoitetaan FEM-mallilla vain rakennuksen kokonaistai-

puman kannalta eikä mitoiteta esimerkiksi liitoksia. Laajemmin tehdään tarkasteluja eri-

laisissa perustustapauksissa, joissa pyritään simuloimaan erilaisten vaakakuormien vai-

kutusta rakennuksen perustamiseen sekä vaakakuormien siirtymistä maaperään.  

Ensimmäiset kaksi esimerkkilaskentaa käsittelevät tilanteita, joissa teräshalli sijoitetaan 

kitkamaahan maanvaraisperustuksilla sekä koheesiomaahan paaluperustuksilla. Näin 

pystytään havainnollistamaan, kuinka vaakakuormien siirto maaperään muuttuu perus-

tustavan ja maaperän laadun muuttuessa. Maanvaraisperustuksella vaakakuormat siir-

retään maaperään anturan ja maaperän välisen kitkan avulla, kun taas paaluperustuk-

silla kuormat viedään maaperään paalun ja maan välisen sivuttaisvastuksen avulla tai 

vinopaaluilla. Kaksi muuta esimerkkilaskentaa käsittelevät paaluperustuksia kohee-

siomaassa kuormitustilanteissa, joissa rakennukseen vaikuttavat suuret vaakasuuntai-

set kuormitukset pelkästä tuulesta sekä tuulesta ja maanpaineesta.  

Kaikissa mitoitustilanteissa tarkastellaan samaa teräsrakenteisen hallin kehää, jonka 

muodostavat perustuksiin kiinnitetyt mastopilarit sekä mastopilarit toisiinsa kytkevä kat-

toristikko. Tarkasteltava kehä on mitoitettu hyödyntämällä Autodesk Robot Structural 

Analysis -ohjelmaa. Kehän ristikkorakenne on korvattu mallissa palkilla, joka kuvaa risti-

kon luomaa kytkentää. Kaikissa case-tapauksissa tarkistetaan hallin jäykkyyden riittä-

vyys, tarkastamalla vaakakuormien aiheuttaman kehän taipuman suuruus. Mitoitustilan-

teissa laskettavat, rakenteisiin vaikuttavat kuormat käsitellään standardin EN 1990 mu-

kaisilla varmuuskertoimilla.  

Tarkasteltaessa perustuksia eri maaperissä oletetaan, että maaperä on homogeenistä 

eikä maan mahdollista kerroksellisuutta huomioida tässä opinnäytetyössä. Todellisessa 

mitoitustilanteessa maan kerroksellisuus tulee kuitenkin huomioida, sillä se voi aiheuttaa 
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maan kuormituksen lisääntyessä esimerkiksi liukupintojen muodostumista maakerrosten 

väliin.  

6.1 Case 1, maanvaraisperustukset kitkamaassa 

Tässä esimerkkilaskennassa kuvataan maanvaraisperustuksilla kitkamaassa perusta-

mista. Tapauksella pyritään havainnollistamaan tyypillistä maanvaraisperustamista ta-

vanomaisissa tuuliolosuhteissa. Maastoluokaltaan kohde kuuluu maastoluokkaan 2. Ra-

kennukseen vaikuttavat tuulikuormat on esitetty liitteessä 2. Kuormien määrityksen jäl-

keen tarkastettiin perustusten kantokestävyys kitkamaassa, sillä kantokestävyyteen vai-

kuttaa myös rakennukseen vaikuttavat ulkoiset vaakakuormat, joita tässä tapauksessa 

aiheuttaa tuuli.  

6.1.1 Laskenta  

Kantokestävyys kitkamaassa laskettiin laskentapohjilla, jotka luotiin RIL 207-2017 kaa-

vojen perusteella. Kantokestävyyden laskenta on esitetty liitteessä 3. Perustuksina käy-

tettävien pilarianturoiden kantokestävyys oli riittävä, kun pilarianturan pohjan sivumitta 

oli 2,5 m. Kantokestävyys laskettiin mitoitustavalla DA2*, jossa osavarmuudet otetaan 

huomioon vasta laskelmien lopussa. Saatu kantokestävyyden arvo käsiteltiin kantokes-

tävyyden osavarmuusluvulla 𝛾𝑅.𝑣 = 1,55 ja kuormien arvot kerrottiin standardin mukai-

silla kuormakertoimilla.  

Kantokestävyyslaskennan jälkeen tarkistettiin perustusten liukumiskestävyys, joka las-

ketaan maanvaraisperustuksilla anturan ja maaperän välisen kitkan avulla. Kitka maan 

ja anturan välillä arvioitiin maan kitkakulman perusteella. Laskenta on esitetty liitteessä 

4.  Laskelmien perusteella perustuksen liukumiskestävyys oli riittävä. Mikäli liukumiskes-

tävyys ei olisi ollut riittävä, olisi myös voitu hyödyntää perustuksen sisäpuolisen täytön 

aiheuttamaa, liukumista vastustavaa, voimaa. Kuitenkaan kyseistä voimaa ei Suomessa 

yleensä hyödynnetä, sillä se voi poistua esimerkiksi painumisen tai mahdollisen kaivuun 

vuoksi.  
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6.1.2 Tulokset  

Laskentapohjissa tehdyn mitoituksen lisäksi perustusten ja mastopilareiden sekä katon 

ristikon muodostamaa kehää tarkasteltiin FEM-mallina Autodesk Robot Structural Ana-

lysis –ohjelmalla, jolla tarkistettiin mastopilareiden poikkileikkauksen koon riittävyys ja 

vaakakuormien aiheuttaman kehän taipuman pysyminen alle sallitun rajan 𝐻 150⁄  (TRY, 

35). Mastopilareiden kytkentärakenteena toimivaa rakenneputkiristikkoa ei mallinnettu, 

vaan se korvattiin kytkentäpalkilla. FEM -laskennan perusteella taipuma oli sallittujen ra-

jojen sisällä eli tässä case-tapauksessa alle 71 mm, kun mastopilareiksi valittiin HEA 400 

pilarit. Kattoristikon korvaaminen pelkällä kytkentäpalkilla saattaa aiheuttaa tarpeen suu-

remmalle teräspilarille kuin todellisuudessa on tarve. Taipuman arvoksi saatiin 63 mm 

murtorajatilassa, kun kuormituksena huomioitiin tuulikuorma määräävänä sekä lumi-

kuorma. FEM laskennan tuloksia on esitetty liitteessä 5. 

6.2 Case 2, paaluperustukset koheesiomaassa 

Toinen tarkasteltava esimerkki on paaluperustaminen koheesiomaassa. Kohee-

siomaissa usein joudutaan perustamaan rakennukset paaluperusteisesti johtuen maan 

heikommasta kantokestävyydestä verrattuna esimerkiksi kitkamaalle perustamiseen. 

Paaluperustuksissa maan ja rakenteen yhteistoiminta tapahtuu paalujen ja maan välillä. 

Tämän vuoksi tarkastellaan paaluperustuksen ja maan kestävyyttä vaakakuormitusten 

vaikuttaessa. Tarkastelussa tuuliolot pidettiin vastaavana kuin 1. casessa, eli rakennuk-

seen vaikuttavat tuulikuormat muodostuvat maastoluokan 2 mukaan. Tuulikuorma on 

esitetty liitteessä 6. Pystysuorien paalujen kestävyys vaakasuuntaisia kuormia vastaan 

ei ole suuri, joten tarkastetaan pystysuorien paalujen ja maan kestävyys vaakakuormi-

tuksessa, sillä maan lujuusominaisuuksien lisäksi siirtymät rakenteessa vaikuttavat paa-

lua tukevaan sivuttaisvastukseen. 

6.2.1 Laskenta 

Paaluja tukeva maan sivuttaisvastus kuvataan alustalukumenetelmän avulla, jossa 

maan ominaisuudet otetaan huomioon jousilla, joiden jäykkyys perustuu maaperän jäyk-

kyyteen. Alustaluvut on laskettu laskentapohjassa suunnitteluohjeen RIL 254-1-2016 

mukaan. Paaluperustuksen kuuluessa geotekniseen luokkaan 2, voidaan alustaluku 
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määrittää koheesiomaan leikkauslujuuden 𝑐𝑢 mukaan. Esimerkkilaskennassa maaperän 

suljettu leikkauslujuus 𝑐𝑢 on 10 kPa.  Liitteessä 7 esitetyn laskennan mukaan maan alus-

taluvuksi lyhytaikaisessa kuormituksessa saadaan 3571,429 𝑘𝑁 𝑚3⁄ . Saadun alustalu-

vun avulla voidaan laskea paalua tukevien sivuttaisjousien jousivakiot. Saatuja alustalu-

kuja tulee kuitenkin redusoida vähennyskertoimilla, mikäli paalun halkaisijan ja paaluvä-

lin suhde on liian pieni. Tässä esimerkkilaskennassa paalut on kuitenkin sijoitettu riittä-

vän etäälle toisistaan, jolloin alustalukuja ei tarvitse redusoida.  

Laskennassa jousivakiot määritetään erikseen paaluperustuksen kahdelle ensimmäi-

selle metrille jousivälin ollessa 0,5 m, jonka jälkeen jousiväliä pidennetään 1 metriin. 

Paalun yläosan jousivakion arvoiksi saadaan 250 𝑘𝑁 𝑚⁄  ja paalun alaosassa jousivakio 

on 500 𝑘𝑁 𝑚⁄ . Saadut jousivakioiden arvot syötetään FEM-malliin, joka laskee syötetyille 

jousille yläpuolisten kuormien aiheuttaman tukireaktion. 

Laskentapohjilla lasketaan seuraavaksi maan murtokuorma sivuvastuksen ääriarvon 

avulla lyhytaikaisessa kuormituksessa. Liitteen 7 laskentapohjassa on suunnitteluohje 

RIL 254-1-2016:n mukainen kaava sivuvastuksen ääriarvon laskentaan muokattu niin 

että sen avulla voidaan laskea maan murtokuorma yksittäiselle jouselle. Lisäksi lasken-

tapohjalla on mahdollista ottaa huomioon paalujen välisestä etäisyydestä johtuva vähen-

nyskerroin, joka siis kerrotaan alustalukuun sekä sivuvastuksen ääriarvoon. FEM-mal-

lista saatuja jousien tukireaktioiden arvoja verrataan laskentapohjilla laskettuihin yksit-

täisten jousien murtokuormiin. Mikäli FEM-mallista saadut jousien tukireaktiot ovat suu-

remmat kuin laskentapohjasta saadut murtokuormat, voidaan todeta, että maa murtuu 

rasituksen vuoksi eikä se enää tue paaluja ja paaluperustus siirtyy. Tässä tilanteessa 

voidaan kytkeä rakennuksen anturat toisiinsa, esimerkiksi kantavan alapohjan avulla. 

Tällöin voidaan hyödyntää molempien anturoiden ja paalujen sivuvastukset ja jakaa 

kuorma molemmille perustuksille ja saada maa kestämään ja rakennus pysymään pai-

kallaan. Mikäli kytkentärakenteellakaan ei saada maan sivuttaistukien tukireaktioita 

maan murtokuormaa pienemmiksi, niin joudutaan lisäämään vinopaaluja, joilla saadaan 

vietyä vaakakuormat maaperän kantavaan pohjaan.  

FEM-mallin tukireaktiot paalujen yläosassa ylittävät sivuvastuksen ääriarvon ilman kyt-

kentärakennetta, joten maa murtuu ja ei tue paalua. Tämän vuoksi mallinnetaan perus-

tusten välille kytkentärakenne, jolla voidaan yhdistää perustukset ja näin ollen hyödyntää 

molempien paaluperustusten kapasiteettia. FEM-mallista, liite 7, ilman kytkentäraken-

netta nähdään, että vaakakuormittamattomalla puolella rakennusta paalujen sivuvastuk-

set ovat huomattavasti pienemmät kuin vaakakuormituksen puolella, joten kapasiteettia 
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on hyvin käytettävissä. Mallinnetaan perustusten välille 1 m levyinen 30 cm paksu beto-

nilaatta, joka yhdistää perustukset toisiinsa. Mallinnettu betonilaatta on kantavan alapoh-

jan betonilaatta, joka yhdistää perustukset toisiinsa. Liitteestä 7 nähdään, että paalujen 

maasta saamat tukireaktiot eivät ylitä sivuttaisjousien ääriarvoja ja maa kestää raken-

teista tulevat vaakakuormat.  

Liitteen 7 tuloksista huomataan myös, että jousien saamat tukireaktiot ovat suuremmat 

ei–kuormitetulla puolella. Tämä tarkoittaa sitä, että kytkentärakenne siirtää kuormaa te-

hokkaasti myös ei–rasitetun puolen paaluille. FEM-laskennalla on määritetty myös vaa-

karasitusten aiheuttama mastopilareiden taipuma. Se on esitetty liitteessä 8. Taipuma-

kuviosta voidaan nähdä, että mastopilareiden taipuma on sallituissa rajoissa määrää-

vimmällä kuormitusyhdistelmällä eli tuulen ja lumen vaikuttaessa samaan aikaan.   

6.2.2 Tulokset 

FEM-mallia tarkasteltaessa huomattiin, että osalla paaluista pystysuuntaiset tukireaktiot 

olivat negatiivisia, eli niihin muodostui vetoa. Paaluille aiheutunut veto on mahdollista 

poistaa esimerkiksi vetoankkureilla tai injektoimalla paalut kallioon, tässä opinnäyte-

työssä ei kuitenkaan perehdytä kyseisiin menetelmiin. Paaluperustuksissa pyritään kui-

tenkin välttämään vedettyjä paaluja, koska vedetyt paalut eivät pysy paikallaan ilman 

ankkurointia.  

Tarkasteltaessa FEM-mallia huomattiin, että mallinnuksessa ei ollut huomioitu paaluan-

turaan vaikuttavia pysyviä pystykuormia, kuten sokkelielementtien painoa, paaluanturan 

päällä olevan maakerroksen painoa tai kytkentärakenteena olevan kantavan alapohjan 

painoa. Pysyvät pystykuormat ovat paaluanturan tasapainon kannalta oleellisessa ase-

massa. Huomion jälkeen pysyvät pystykuormat lisättiin laskentaan, minkä jälkeen paa-

lujen saamat tukireaktiot olivat positiivisia eli paalut toimivat puristettuina rakenteina.  

FEM-mallista saadut tukireaktiot on esitetty liitteessä 7. Lisäksi samasta liitteestä näh-

dään, että paalun ja maan väliset tukireaktiot, eivät ylitä sallittua maan murtokuormaa, 

joten maa tukee paalua ja rakennus pysyy paikallaan.  
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6.3 Case 3, paaluperustukset mäen päällä 

Seuraava mitoitustilanne on korkean mäen päällä meren läheisyydessä. Tässä tilan-

teessa meren läheisyys korottaa tuulen aiheuttamaa vaakakuormaa, maastoluokan 0 

mukaisesti. Myös rakennuksen sijainti mäen päällä lisää tuulikuormaa, koska tuulen ko-

hotessa maastonkohoumaa pitkin, nousee myös tuulikuorma. Tilanteessa pyritään simu-

loimaan vaarallisinta perustustilannetta vaakakuormien kannalta, kun vaakakuormien ai-

heuttajana on tuuli. Suurin haaste huomattavan vaakakuorman vaikuttaessa rakennuk-

seen on saada rakenteille riittävästi pysyvää kuormaa, jotta vaakakuorman aiheuttama 

kaatava momentti ei nosta perustuksia ja paaluja maasta. Aiempien laskentaesimerkkien 

mukaisesti myös tässä tilanteessa perustukset kytketään toisiinsa, kantavan alapohjan 

avulla. Näin voidaan hyödyntää molempien paaluperustusten kapasiteetti vaakakuormia 

vastaan.  

6.3.1 Laskenta  

Rakennukseen vaikuttava tuulikuorma on laskettu laskentapohjalla, jossa otetaan huo-

mioon myös maastonkohoumat ja maastoluokka. Näillä lähtötiedoilla rakennukseen vai-

kuttavaksi tuulikuormaksi saadaan meren puolelta liitteen 9 mukaisesti 14,354 kN/m, kun 

tuulen vaikutuksen keräävien mastopilareiden kehäjako on 5 m. Ensin kokeiltiin perustaa 

halli pelkästään pystysuorilla paaluilla, niin että rakennukseen vaikuttava vaakakuorma 

otetaan vastaan paaluja tukevilla sivuttaisjousilla. Saaduista liitteen 10 tuloksista kuiten-

kin nähdään, että vaikuttava vaakakuorma on liian suuri otettavaksi vastaan paalua tu-

kevilla sivuttaisjousilla, sillä sivuttaisjousien saamat tukireaktiot ylittävät paalujen ylä-

osassa sivuvastuksen ääriarvon, joten maa murtuu ja ei tue paalua. Näin ollen paalupe-

rustuksessa on hyödynnettävä vinopaaluja, joilla voidaan lisätä perustuksen vakavuutta 

ja siirtää vaakakuormat suoraan kantavaan pohjaan.  

Seuraavaksi kokeiltiin lisätä FEM-malliin yksi vinopaalu kahden pystysuoran lisäksi. Se 

ei kuitenkaan ollut riittävästi, joten anturaa levennettiin ja lisättiin ensin toinen vinopaalu. 

Tilanne ei kuitenkaan parantunut huomattavasti, joten useiden erilaisten perustusratkai-

sukokeilujen perusteella päädyttiin lopulta tilanteeseen, jossa anturassa on kaksi vino-

paalua ottamassa vaakakuormia. Vinopaalujen kaltevuudeksi määritettiin 4:1 kaltevuus, 

joka on suurin suositeltu kaltevuus vinopaaluille. Tässä kaltevuudessa suuri osa vaaka-

kuormista kulkee vinopaalujen kautta kantavaan pohjaan. Vinopaalujen lisäksi anturassa 
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on kaksi pystysuoraa paalua ottamassa vastaan pystysuuntaisia kuormia. Mitoituksessa 

vaakakuormien vastaanottamiseen tarkoitettujen vinopaalujen kapasiteetti riitti ottamaan 

vastaan niille aiheutuneen kuorman. Kuitenkin paaluperustuksen pystysuoriin paaluihin 

muodostui huomattavan suuri pystysuuntainen veto. Tämä tarkoitti sitä, että kyseiset 

paalut olisivat nousseet maasta vaakakuormituksessa.  

Vaihtoehtoja, joilla paaluperustus voitaisiin saada pysymään paikallaan, olivat pysyvien 

pystykuormien lisääminen, vetoankkureiden lisääminen tai tuulikuormaa keräävän alan 

pienentäminen kaventamalla mastopilareiden kehäjakoa. Kehäjaon kavennuksella saa-

daan tehokkaasti vähennettyä yksittäisen mastopilarin keräämää vaakakuormaa. Veto-

ankkureiden mitoitukseen ei perehdytty tässä opinnäytetyössä, joten paalujen vetorasi-

tus pyrittiin poistamaan lisäämällä pysyviä kuormia. Pysyviä pystykuormia lisättiin pak-

suntamalla anturaa ja kasvattamalla sen reunamittoja.  

Perustussyvyyden lisäämisellä saatiin myös anturan päällä oleva maanpaino suurem-

maksi. Laskennassa huomioitiin myös kantavan alapohjan sekä perusmuurin painot. Py-

syvien pystykuormien lisäys ei kuitenkaan vielä riittänyt vaan myös pilareiden kehäväliä 

täytyi pienentää 5 metristä 3 metriin. Tällöin mastopilarille kertyvän tuulikuorman suuruus 

saatiin pienemmäksi liitteen 11 mukaan. Kuormitukset syötetään aiempien esimerkkien 

mukaisesti FEM-malliin, jonka avulla tarkastettu rakennuksen vaakasiirtymä tuulesta, ei 

ylitä raja-arvoja. Rakennuksen FEM-mallin mukainen vaakasiirtymä on esitetty liitteessä 

13. 

6.3.2 Tulokset 

Pitkällisen mitoituksen jälkeen paaluperustus saatiin vakaaksi ja paaluihin ei enää koh-

distunut vetoa. Vetorasituksen poistoon paaluista ilman vetoankkureita tarvittiin huomat-

tava määrä pysyviä pystykuormia sekä myös pilareiden kehävälin kavennus. Lisäksi pe-

rustamissyvyyttä piti lisätä. Riittävät pystykuormat saatiin, kun anturan paksuudeksi va-

littiin 1 m, anturan leveydeksi 2,5 m kuorman suunnassa ja kuormaa vastaan poikkisuun-

nassa anturaperustus muunnettiin perusmuurianturaksi, mutta FEM-mallissa tarkastel-

tiin kehäjaon mukaista 3 m levyistä aluetta, jolta kuorma siirtyy anturan alapuolisille paa-

luille. Suuren vaakakuorman vuoksi perustamissyvyydeksi valittiin 2,5 m, jotta voitiin hyö-

dyntää anturan päällä olevan maanpaino vakauttavana kuormana. Myös massiivinen 

paaluantura vakauttaa rakennetta. Lisäksi suurentamalla anturaa saatiin siirrettyä paa-

lurivejä kauemmas toisistaan, jolloin perustuksen vakavuus lisääntyi. Perustukset 
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toisiinsa kytkevän kantavan alapohjan paaluanturalle tuoma pysyvä kuorma on myös 

oleellinen osa pysyviä pystykuormia eikä paaluperustuksen vakavuus riittäisi ilman sitä. 

Pysyvien pystykuormien suuruuksia on laskettu liitteessä 14. Lasketut kuormat mallin-

nettiin FEM-malliin ominaisarvoina ja niiden mitoitusarvot huomioitiin kuormitusyhdistel-

missä kuormakertoimilla. Saadut tulokset esitetään liitteessä 12. 

6.4 Case 4, paaluperustukset rinteessä 

Neljännessä mitoitustilanteessa rakennus sijoitetaan rinteeseen, jolloin tuulen aiheutta-

man vaakakuorman lisäksi rakennukseen vaikuttaa rinteestä maanpaine, joka pyrkii saa-

maan perustukset liikkumaan. Maastonkohouma ei kuitenkaan aiheuta tuulikuormaan 

korotusta, kun tuulee maastonkohouman laelta. Tuulikuormaa korotetaan vain, kun tuu-

lee maastonkohoumaa ylöspäin. Korotettu tuulikuorma vaikuttaa rakennukseen vastak-

kaiselta puolelta kuin maanpaine. Mitoittavin kuormitustilanne on tuuli kesällä maaston-

kohouman päältä, koska rakennukseen vaikuttaa tuulikuorman lisäksi pysyvä maan-

paine. Kuormitustilanne on mitoittavin vaakakuorman suhteen, sillä kesällä ei vaikuta 

lumikuormaa, joka pystykuormana tasapainottaisi rakennetta. Rakenteiden tulee kuiten-

kin kestää ilman lumikuormaakin, joten mitoituksessa lumikuormaa ei voida kuitenkaan 

hyödyntää tasapainottavana pystykuormana. Maanpaine vaikuttaa rakennukseen maan-

vastaisen betoniseinän kautta, joka siirtää kuormat mastopilareille, jotka taas siirtävät 

kuorman paaluanturan välityksellä paaluille. Paalujen kautta kuormat siirtyvät maape-

rään ja sen kantavaan pohjaan. Pystysuorien paalujen lisäksi tässä esimerkkilaskel-

massa käytetään vinopaaluja, sillä rakennukseen vaikuttavat vaakakuormat ovat edellis-

täkin laskentaesimerkkiä suuremmat, joten rakennus ei voi pysyä paikallaan ilman vino-

paaluja.   

6.4.1 Laskenta 

Laskenta aloitettiin vaakakuormien, eli tuulikuorman ja maanpaineen, laskennalla. 

Maanpaine laskettiin maaperässä valitsevan lepopaineen mukaan. Maanpaineen las-

kennassa huomioitiin pintakuormana 10 𝑘𝑁 𝑚2⁄  sekä kitkamaatäytön aiheuttama lepo-

paine maanvastaiseen betoniseinään. Maanpaineen laskenta on esitetty liitteessä 17. 

Tuulikuorma laskettiin erikseen vaikuttamaan maastonkohouman päältä, jolloin arvoksi 

saatiin liitteen 16 mukaan 3, 418 𝑘𝑁 𝑚⁄ . Maastonkohouma ei korota tuulikuormaa, kun 
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tuulee maastonkohouman päältä. Maastonkohoumaa pitkin nousseen tuulen arvoksi 

saatiin liitteen 15 mukaan 5,141 𝑘𝑁 𝑚⁄ . Tuulikuormia laskettaessa mastopilareiden ke-

hävälinä oli 5 m.  Maastonkohouma saa siis tuulikuorman nousemaan 1,5-kertaiseksi 

verrattuna ilman maastonkohoumaa laskettuun arvoon. Saadut kuormitukset mallinnet-

tiin FEM-malliin, johon määritettiin myös kuormitusyhdistelmät, joissa huomioitiin niin 

tuulen, lumen ja maanpaineen kuin myös pelkän tuulen ja maanpaineen yhdistelmät tuu-

len vaikuttaessa sekä mäkeä ylös että myös laelta alaspäin. Rakennuksen sijaitessa rin-

teessä, sijaitsevat rinteen puoleiset paaluanturat syvällä maassa, joten niiden päällä ole-

vaa maanpainoa voidaan hyödyntää tasapainottamaan perustuksia.  

6.4.2 Tulokset 

Aiempien laskentaesimerkkien perusteella arvioitiin, että maanpaineen ja tuulikuorman 

yhteisvaikutus on liian suuri otettavaksi vastaan pystysuorien paalujen avulla. Tämän 

vuoksi paaluanturaan mallinnettiin kolmen pystysuoran paalun lisäksi 3 vaakasuuntaista 

paalua, joiden tehtävänä oli viedä perustuksiin aiheutuva vaakakuorma kantavaan poh-

jaan. FEM-mallilla tehdyn tarkastelun perusteella mitoittavimmaksi kuormitusyhdistel-

mäksi tuli tuuli mäen laelta yhdistettynä rinteen aiheuttamaan maanpaineeseen perus-

tuksille. Perustuksien mallinnus aloitettiin tarkastelemalla paaluanturoita 5 m kehävälillä 

mastopilareiden tapaan. Tarkasteluissa kuitenkin todettiin, että paaluanturoiden 5 metrin 

kehäväli on liian suuri, sillä sen keräämä maanpaineen suuruus oli yli 200 𝑘𝑁 𝑚⁄ . Maan-

paineen ja tuulikuorman vaikuttaessa osaan paaluista muodostui vetoa, mikä ei ole paa-

luperustuksissa tavoiteltava tilanne. Sen vuoksi paaluanturat muutettiin yhtenäisiksi ja 

kuormaa keräävä kehäväli muutettiin 2,5 metriin. Kehävälin muutoksella maan lepopaine 

saatiin liitteen 17 mukaisesti 92,8  𝑘𝑁 𝑚⁄ , kun huomioitiin myös paaluanturoiden sisä-

puolisen täytön aiheuttama vastapaine.  

Paaluanturoiden kehävälin pienennyksen lisäksi paaluanturan pituutta jouduttiin lisää-

mään 3,5 metriin. Näin paalut ovat kauempana toisistaan ja perustusten vakavuus kas-

voi. Paaluanturan pituuden lisäämisellä saatiin myös enemmän pysyvää pystykuormaa 

anturan päälle, mikä tasapainotti anturaa. Myös paaluanturan paksuuden muutoksella 

pyrittiin saamaan lisää pysyvää pystykuormaa. Pysyvät pystykuormat muutosten jälkeen 

on esitetty liitteessä 19. Laskelmien perusteella pysyvien pystykuormien lisäämisellä 

saadaan riittävästi tasapainottavia pysyviä pystykuormia, jotka tasapainottavat paaluan-

turan. Saatujen tulosten perusteella paaluanturan tasapainottamiseksi pysyvillä 
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pystykuormilla tarvitaan kuitenkin massiiviset paaluanturat, joten on suositeltavampaa 

käyttää esimerkiksi vetoankkureita, joilla voidaan poistaa paalujen vetorasitus. Vetoank-

kureiden mitoitusta ei kuitenkaan käsitellä tässä työssä.  

Rakennuksen taipumat ja siirtymät on esitetty liitteessä 18. Tulosten perusteella masto-

pilareiden taipuma ei ylitä sallitun taipuman rajaa, kun rakennukseen vaikuttaa taipuman 

kannalta kuormittavin kuormitusyhdistelmä tuulesta mäen laelta, lumesta sekä maanpai-

neesta. Kuitenkin liitteen 18 tuloksista voidaan huomata myös, että maanpaine saa paa-

luanturat ja paalut siirtymään eli rakennus ei pysy paikallaan. Se tarkoittaa, että ilman 

rakennuksen ankkurointia tai materiaalien vaihtoa raskaampiin, ei saada rakennusta pe-

rustettua maanpaineen vaikuttaessa rinteestä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn teoriaosassa on käsitelty laajasti rakennesuunnittelun ja geosuunnittelun kannalta 

oleellisia asioita. Laaja-alaisella pohjustuksella saatiin kokonaiskuva maaperästä ja sii-

hen liittyvistä tarpeellisista tarkasteluista sekä yläpuolisista rakenteista vaakakuormituk-

sen alaisena. Teoriaosuudessa esitellyt aiheet toimivat pohjana, jonka perusteella opin-

näytetyötä hyödyntävät suunnittelijat voivat perehtyä aiheeseen. Lisäksi työn avulla ra-

kennesuunnittelijat pystyvät paremmin ottamaan huomioon myös geosuunnittelijoiden 

tarpeita ja suunnittelijoiden välinen yhteistyö voi olla sujuvampaa. Näin voidaan saada 

aikaan tehokkaampaa työskentelyä ja laadukkaampia suunnitelmia, jotka eivät ole risti-

riidassa keskenään.  

Teoriaosan aiheiden perusteella voidaan todeta, että maaperän ja rakenteen yhteistoi-

minnan tarkastelu erilaisissa kuormituksissa on erittäin laaja kokonaisuus, joten kaikkien 

aiheiden käsittely opinnäytetyössä ei ollut mahdollista. Opinnäytetyöhön pyrittiin kuiten-

kin keräämään oleellisimpia tarkasteltavia asioita. Laskentaosuudessa pyrittiin havain-

nollistamaan vaakakuorman siirtymistä rakenteesta maaperään. Lisäksi laskennassa 

esitettiin yleisimpien rakennukseen vaikuttavien vaakakuormien muodostuminen ja las-

kennan eteneminen. Esimerkkilaskujen perusteella voidaan huomata, että etenkin tuuli-

kuorman aiheuttaman vaakakuorman suuruus vaihtelee huomattavasti rakennuspaikan 

mukaan. Lisäksi maaperän ollessa kestävyydeltään suhteellisen heikkoa ja vaakakuor-

mitusten ollessa huomattavia, tulee vaakakuormien siirtoon maaperään kiinnittää enem-

män huomiota. Laskennan perusteella nähdään myös, että maan sivuvastuksen ääriarvo 

vaihtelee huomattavasti koheesiomaan leikkauslujuuden mukaan. 

FEM-laskennasta sen sijaan nähdään, että vaakakuormituksen vaikutus on suurimmil-

laan paalun yläosan maaperässä. Siellä maaperän kestävyyttä kuvaavat jouset saavat 

suurimmat tukireaktiot ja hyvin nopeasti liikuttaessa alaspäin, putoavat jousien tukireak-

tiot huomattavasti. Se tarkoittaa, että maaperän ominaisuuksilla paalun yläosassa on 

suuri merkitys paalun kestävyyteen vaakakuormien vastaanottamisessa.   

Lisäksi tarkastelujen perusteella voidaan todeta, että vinopaaluilla voidaan lisätä huo-

mattavasti paaluperustuksien vakavuutta. Kuitenkaan merkittävien vaakakuormien vai-

kuttaessa paaluperustukseen edes vinopaalut eivät riitä tasapainottamaan rakennusta, 

mikäli rakennuksella ei ole riittävästi pysyvää pystykuormaa.  
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Jatkotarkasteluja voitaisiin tehdä esimerkiksi kitka- tai koheesiopaaluista vaakakuormi-

tuksessa. Näissä tarkastelut olisivat varmasti tarpeen, sillä kun paalu ei ylety kantavaan 

pohjaan ja se tukeutuu kokonaan paalua ympäröiviin maakerroksiin, korostuu entises-

tään maaperän kestävyys vaakakuormia vastaan. Lisäksi voitaisiin tarkastella maanva-

raisperustuksia koheesiomaalla vaakakuormituksessa. Työssä myös keskityttiin mataliin 

rakennuksiin, mutta korkeammilla rakennuksilla on yleensä suurempi pinta-ala, joka ke-

rää kuormaa. Lisäksi tuulikuormien määrityksessä yli 15 m korkeille rakennuksille, ote-

taan huomioon kuormituksen erilaiset tuulikuorman suuruudet rakennuksen eri korkeuk-

silla.  

Kokonaisuutena voidaan todeta, että työ opetti huomattavan paljon ja opittuja asioita on 

mahdollista hyödyntää tulevassa työssä rakennesuunnittelijana. Työn aikana tehtyjä las-

kentapohjia on myös mahdollista hyödyntää tulevissa suunnitteluprojekteissa, jolloin 

saadaan nopeasti laskettua tarvittavia kuormia ja niiden siirtymistä maaperään.    
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Liite 1 

 

 

Tarkasteltavan teräshallin poikkileikkaus 

 

Yllä olevassa kuvassa on periaatekuva tarkastelujen kohteena olleessa teräsrunkoisesta 

hallista. Tarkasteluissa hallia on yksinkertaistettu huomattavasti laskennassa, jotta las-

kenta olisi sujuvaa. Lisäksi hallin perustusratkaisuista yllä on kuvattu ainoastaan maan-

varainen perustustapa. Kaikissa mitoitustilanteissa paaluanturat ovat eri suuret johtuen 

erilaisista kuormitustapauksista. Perustusratkaisuja ei kuitenkaan esitellä kuvin opinnäy-

tetyön yhteydessä.  
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Tuulikuorma case 1 
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MAANVARAISEN ANTURAN KANTOKESTÄVYYS 
KITKAMAASSA 
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MAANVARAISEN ANTURAN LIUKUMISKESTÄVYYS 
KITKAMAASSA 
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MASTOPILAREIDEN TAIPUMA CASE 1 
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TUULIKUORMA CASE 2 
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PAALUJEN SIVUTTAISKUORMAKESTÄVYYS CASE 2 
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Paaluperustus ilman kytkentärakennetta 

 

Kytkentärakenteella yhdistetyt paaluperustukset 
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MASTOPILAREIDEN TAIPUMA CASE 2 
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TUULIKUORMA CASE 3 
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PAALUJEN SIVUTTAISKUORMAKESTÄVYYS CASE 3 
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TUULIKUORMA CASE 3 
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CASE 3 VINOPAALUPERUSTUS 3 M KEHÄVÄLILLÄ 
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MASTOPILAREIDEN TAIPUMA CASE 3 
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PYSYVÄT KUORMAT PAALUANTURALLE CASE 3 
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TUULIKUORMA CASE 4  
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TUULIKUORMA CASE 4, TUULI MÄEN LAELTA 
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MAANPAINE CASE 4 
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MASTOPILAREIDEN TAIPUMA CASE 4  
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