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Kohteet

►As Oy Hippoksenpuisto, Turku

►As Oy Brahenlinna, Turku

►Tikkurilan vanha silkkitehdas



As Oy Hippoksenpuisto, Turku

►Rakennettu v. 1963

►Puupaalut hiekka-/sorakerrokseen

►Perustusten alla noin 2 m kerros vanhaa täyttöä 
=> paikalla on ollut aikoinaan maankaatopaikka

►Painumaton vuoteen 2007 asti, 2010 lähtien 
painuma kiihtyvää, loppuaikana 5…8 mm/vuosi

►Puupaaluissa ei ole havaittu lahoa

►Täyselementtirakenteinen, ainoastaan 
anturat ja väestönsuojat paikallavalua



As Oy Hippoksenpuisto, Turku

►Porapaalut RDs140/8, yhteensä 102 kpl, paalupituudet 21 m

►Käytetyt paaluelementtipituudetL=1,2m

►Kosketukset puupaaluihin vähäisiä

►Painuma työnaikana runsasta. Rakennuksen toinen pääty                                  
painui ensimmäisen kahden viikon aikana n. 40 mm.                                     
Paalujen asennus oli em. johdosta pysähdyksissä viikon, kun                           
paaluja otettiin väliaikaiseen kannatukseen

►Tällä hetkellä jokainen paalu esijännitetään mahdollisimman 
pian ja otetaan myös kannatusvastuuseen. Lopulliset kuormansiirtorakenteet 
tehdään tämän jälkeen

►Esijännityksen aikana havaittu rakenteissa halkeilua, tarkistuslaskennan 
perusteella kuormat huomattavasti pienemmät kuin vanhojen paalujen määristä 
arvioitu

►Epätasainen painuma aiheuttaa täyselementtirakenteella saumojen liikettä ja 
halkeamia



As Oy Hippoksenpuisto, Turku

►Olisiko painumia voitu ehkäistä toisella paalutusmenetelmällä?
ilmeisesti ei, suihkuinjektoinnin häiriövaikutus hiekkakerroksessa tuntematon, 
puristuspaaluilla ei olisi päästy riittävän syvälle kitkamaakerroksiin, 
täyttökerroksen läpäisy muilla menetelmillä hankalaa

►Pääurakoitsija: Suomen Teräspaalutus Oy
Geosuunnittelija: Ramboll Finland Oy
Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka Oy



As Oy Brahenlinna, Turku

►Rakennettu v. 1957

►Jatketut puupaalut moreenin pintaan 

►Pientä epätasaista painumaa, 
viime vuosina noin 0…4 mm/v

►Puupaaluissa ei ole havaittu lahoa



As Oy Brahenlinna, Turku

►Porapaalut RD140/8, RD140/10, RDs170/10 ja RDs170/12.5, yhteensä 103 kpl, 
paalupituudet 29…30 m

►Käytetyt paaluelementtipituudet L=1,0m ja L=1,2m

►Kosketuksia puupaaluihin runsaasti, hukkapaaluja noin 14%

►Painumassa ei ole havaittu muutosta työnaikana, painumanopeus                  
ennen paalujen esijännitystä on ollut sama kuin ennen työtä



As Oy Brahenlinna, Turku

►Pääurakoitsija: Skanska Infra Oy
Geosuunnittelija: Ramboll Finland Oy
Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka Oy



Tikkurilan vanhan silkkitehtaan kunnostus

►Tikkurilan Silkki on vuonna 1934-1965 
rakennettu kortteli. Nyt korjattava osuus on 
valmistunut 1951-1954. 

►Rakennus on suojeltu ja se sijaitsee Keravanjoen 
varrella Vantaan Tikkurilassa

►Kiinteistön omistaa Renor Oy, joka investoi ja on 
sopinut asuntotontin kehittämisestä yhdessä 
Skanskan kanssa

►Työt aloitettiin Silkin B-rakennuksesta. Tiloihin 
tulee toimisto- ja työtiloja



Tikkurilan Silkki

►Kohde on perustettu kantavien rakenteiden osalta puupaaluille

►Alapohja ja kaikki väliseinät puretaan

►Rakennuksen ulkoseinät ja pilareiden perustukset vahvistetaan

►Nykyiset puupaalut korvataan teräspaaluilla

►Seinien ja pilareiden kuormat siirretään teräspaaluille 
kuormansiirtorakenteiden avulla



Tikkurilan Silkki

►Paalutus

− Lyötävät RR-paalut. Yhteensä noin 5,0 km, paalupituudet 
12…18 m

• Sisäpaalut: RR115/8, yhteensä 197 kpl ja RR140/10, 
yhteensä  44 kpl

• Ulkopaalut: RR115/8, yhteensä 81 kpl

►Vapaa korkeus sisätiloissa noin 4,0-5,0 m. 

►Käytetyt paaluelementtipituudet olivat L=2,4 m ja L=3,0m 
(ulkotiloissa L=6,0m)



Tikkurilan Silkki

►Osassa paalupisteitä jouduttiin ensin poistamaan 
hieman kiviä/täytettä

►Paalutus onnistui hyvin. Ei mitään moitittavaa

►Ei yhtään hukkapaalua, kaikki paalut suoria

►Puupaalut vältettiin sijoittamalla paalut nykyisten 
anturalinjojen ulkopuolelle. Anturat kaivettiin esiin 
ennen paalutusta



Tikkurilan Silkki

Perustukset kaivettu esiin 
seinälinjalta



Tikkurilan Silkki

Kuormansiirtorakenteita



Tikkurilan Silkki

Kuormansiirtorakenteita



Tikkurilan Silkki

Perustukset vahvistettu ja 
korjattu seinälinjan ulkopuolelta



Tikkurilan Silkki

Investoija ja toteuttaja: Renor Oy
Geosuunnittelija: Ramboll Finland Oy
Paalutusurakoitsija: Suomen teräspaalutus Oy



Yhteenvetona

►Perustusten vahvistamisia tehdään koko ajan, kuitenkin vähemmän kuin n. 10 
vuotta sitten

►Syynä ei nykyään enää ole niin selkeästi puupaalujen lahoaminen, vaan 
painumaongelmat, kuormitusten muutokset, lisärakentaminen…

►As Oy Brahenlinna ja Hippoksen puisto, porapaalut. Sopiva vahvistusmenetelmä, 
koska kohteissa melko suuret paalukuormat ja perustukset vielä melko hyvässä 
kunnossa

►Tikkurilan silkki, lyöntipaalut. Melusta ja tärinästä ei haittaa asukkaille tai 
ympäristölle. Lisäksi  perustukset vielä melko hyvässä kunnossa



Yhteenvetona

►Porapaalutuksen osuus kasvanut eri paalutusmenetelmistä

►Lyönti- ja puristuspaaluissa nopea ja kustannustehokas jatkostekniikka

►SSAB:n tarjoamat perustusten vahvistusmenetelmät
− Lyötävät RR-paalut

− Porattavat RD-paalut

− Puristuspaalut (myös jälki-injektoitavat)

►Lujempien S550J2H terästen hyödyntäminen myös perustusten vahvistuskohteissa




