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S ILLANRPKENNUSTÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS 
3400: PAALUTUSTYÖT 

1. YLEISTX 

Tätä sillanrakennustöiden yleisen työselityksen osaa 
noudatetaan siltojen ja muiden vastaavien rakenteiden 
paalutustöissä, joissa käytetään puisia, teräsbetoni-
sia tai teräksisiä lyöntipaaluja, erilaisia suurpaa-
luja tai muita, lähinnä teräksisiä erikoispaaluja. 

Tästä työselityksestä käytetään lyhennystä "SYT 3400: 
Paalutustyöt" tai vain "SYT 3400". 

Leveällä palstalla ovat työn toteutusta sitovat oh-
jeet ja määräykset ja kapealla palstalla on esitetty 
yksi hyväksyttävä työmenetelmä, josta voidaan valvo-
jan luvalla poiketa. 

Paalutustyöstä on laadittava tässä työselityksessä 
mainitut työsuunnitelmat ennen paalutustöiden aloit-
tamista. Työsuunnitelmat luovutetaan valvojalle tar-
kastettavaksi. 

SYT 3000:ssa on lisäksi esitetty töitä koskevat ylei-
set laatuvaatimukset ja ohjeet, joita noudatetaan 
myös tämän työselityksen mukaisissa paalutustöissä. 

2. TE}ÄSBET0NIPAALUJEN LYÖNTIPAALUTUS 

2.1 	Yleistä 

2.11 	Käsitteiden määrittely 

Työselityksen tässä kohdassa noudatetaan Suomen Geo-
teknillinen Yhdistys r.y.:n julkaiseinien "Lyöntipaa-
lutusohjeet 1987:n mukaisia käsitteitä ja määritel-
miä. Ohjeista käytetään myöhemmin lyhennystä LPO-87 

2.12 	Noudatettavat ohjeet ja asiakirjat 

Lyöntipaalutustöissä noudatetaan tämän työselityksen 
lisäksi LPO-87:ssä ja muissa ohjeissa ja normeissa 
annettuja ohjeita niiltä osin kuin niihin on viitat-
tu. 

Tässä työselityksen kohdassa annetaan määräyksiä ja 
ohjeita paalutustöistä käytettäessä teräsbetonisia 
lyöntipaaluja. 

2.13 	Paalutustyön johtaminen 

Paalutustyönjohtajan ja hänen apulaistensa pätevyys-
vaatimukset ja tehtävät on esitetty LPO-87:n kohdassa 
5.2. 



Omana työnä tehtävissä paalutustöissä paalutusta joh-
taa vastaava rakennusmestari tai työtä johtamaan mää-
rätty paalutustyönjohtaja. Omaksi työksi katsotaan 
myös paalutus, jossa lyöntityö tehdään vuokratulla 
koneella, mutta työnjohto on rakennuttajalta. 

Urakaila tehtävissä paalutustöissä paalutusta johtaa 
työtä johtamaan nimetty paalutustyönjohtaja ja hänen 
nimetty apulaisensa. paalutustyönjohtaja voi olla e-
simerkiksi pääurakoitsijan rakennusmestari. 

	

2.14 	Työn lopputulokseile asetetut vaatimukset 

Paalutus tehdään suunnitelmassa esitetyllä tavalla 
paalutusluokan IB tai II mukaisesti. Paalutustyö on 
tehtävä siten, että suunnitelmassa asetetut vaatimuk-
set saavutetaan. Paalutusluokan II edellyttämät paa-
luja, paalutarvikkeita, lyöntikalustoa sekä työnsuo-
ritusta ja valvontaa koskevat yleisvaatimukset on e-
sitetty LPO-07:n kohdassa 3.33 ja paalutusluokan 113 
vaatimukset kohdassa 3.34. 

Ellei suunnitelmassa ole toisin määrätty, yksittäinen 
paalu saa poiketa teoreettisesta sijaintipaikastaan 
korkeintaan 200 mm mielivaltaiseen suuntaan kuitenkin 
siten, ettei samansuuntaisten paalujen muodostaman 
rivin tai ryhmän painopisteen poikkeama yhtä 100 mm. 

paalukaltevuuksien suurin sallittu poikkeama yksit-
täisessä paalussa on ± 0,04 (40 mm/m) ja samansuun-
taisten paalujen ryhmässä keskimäärin ± 0,02. Kalte-
vien paalujen horisontaalisuunta (projektio vaakata-
sossa) saa poiketa korkeintaan ± 10 0  suunnitelmassa 
esitetystä suunnasta. 

Jos paalujen sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat ylittä-
vät edellä mainitut arvot, on paalutuksen kelpoisuus 
osoitettava hisäselvityksin ja tarvittaessa lyömällä 
lisäpaaluja. 

KatkaisUtasOn alapuolelle painuneiden paalujen jatka-
minen on tehtävä liitteiden 1, 2 tai 3 mukaisesti el-
lei suunnitelmassa ole muuta esitetty. 

	

2.15 	paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 

LyöntipaalUtUStYöfl kelpoisuus osoitetaan paaluja ja 
paalutarvikkeita koskevien dokumenttien ja tarkastus-
ten, paalutuksen aikana tehtyjen havaintojen, paalu-
tuspöytäkirjojefl, tarkastustoimenPiteiden sekä paalu-
jen sijainti- ja kaltevuuspoikkeamien mittaustulosten 
perusteella vertaamalla tuloksia suunnitelmassa esi-
tettyihin vaatimuksiin. 

Kaikki kelpoisuutta osoittava aineisto on liitettävä 
kelpoisuuskir jaan. 
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2.2 	Paalut ja paalutarvikkeet 

	

2.21 	Materiaalit 

Lyöntipaalujen materiaalien on täytettävä SYT 
3600:ssa esitetyt vaatimukset. 

Paalun vetolujuuden varmistamiseksi on beto-
nin runkoaineena käytettävä murskattua kivi- 
ainesta. 

	

7.22 	Valmistus 

	

2.221 	Paaluen laatuvaatimukset 

Siltatöissä on käytettävä Suomen Betoniteollisuuden 
Keskusjärjestön (SBK) julkaisun 1.6, Teräsbetoninen 
siltapaalu, mukaisia paaluja. Paalut on varustettava 
valmistajan tunnusmerkillä, valmistuspäivämäärällä, 
painon ja pystyynnostopaikan osoittavalla merkinnällä 
sekä siltapaalua koskevalla merkinnällä "Sp". Tar-
vittaessa paaluihin on tehtävä myös lämpökäsittelyä 
koskeva merkintä. 

Paalujen poikkileikkauksen sivumittojen ja pinta-alan 
poikkeama saa olla korkeintaan + 10 1 -5 %, paalujen 
yläpään vinous enintään 1:100 ja jatkosten päätetaso-
jen vinous enintään 1:150. Paalujen käyryys saa olla 
enintään 2 %c, mittausvälistä tai jos mittausväli On 

5000 mm, enintään 10 mm. Paalujen pituuden poikkea-
ma saa olla enintään 	100 mm. 

Pääterästen betonipeitteen tulee olla 30 mm. Betoni-
peitteen sallittu poikkeama on -5/+15 mm. Hakateräs-
ten betonipeitteen tulee olla 25 mm. Se saa alittua 
enintään 5 mm. Pääterästen etäisyyden paalun päästä 
tulee olla 50 mm. Etäisyyden poikkeama saa olla e-
nintään 	20 mm. Paalun jatkosten ja kärkien tulee 
sijaita keskeisesti paalun ja sen pääterästen suh-
teen. 

Paalun valunaikaisen yläpinnan tulee olla tasainen. 
Muottia vasten valettujen pintojen tulee täyttää he-
tonipintojen luokitusohjeen (by 13) kohdan 2.4 luokan 
3 vaatimukset. Paalun kulmissa ei saa olla niin suu-
ria lohkeamia, että teräkset joutuvat korroosiolle 
alttiiksi. 

Paaluissa ei saa esiintyä halkeamia, joiden koko on 
suurempi kuin 0,2 mm paalun ollessa tuettuna kanden 
käsittelvkoukun kohdalta. Käsittelykoukkujen (2 kpl) 
etäisyyden paalun päistä tulee olla 0,18 x paalun pi- 
tuus. 

SBK:n julkaisun 1.5 Teräshetoninen normaali-
paalu, mukaisten paalujen käyttö voi tulla 
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kysymykseen paalutukseen kuuluvissa koepaa-
lutuksissa. Nämä paalut voidaan hyväksyä 
lopullisen siltarakenteen osaksi ainoastaan 
suunnitteli jan luvalla. Normaalipaalujen 
laatuvaatimukset on esitetty SBK:n julkai-
sussa 1.5. 

Kalliokärkien on täytettävä LP0-7:n kohdassa 4.322 
esitetyt vaatimukset. 

Paalujatkosten on oltava TVH:n hyväksymää iävkkäjat-
kostyyppiä. 

TVH edellyttää jäykkäjatkokselta, että: 

- vetolujuus 	> 540 kN, 
- jäykkyys 	2900 kNm 2 (taivutusmomentb) 

- 	ollessa 10. ..40 kNm), 
- myötömentti > 	51 kNm, 
- kulmanmuutos . 1:600 (vrt. LPO-07, 

kohta 4.3321) 

Paalujen betonin lujuuden tulee olla työmaalle toimi-
tettaessa vähintään 95 % betonin nimellislujuusvaati-
muksesta. Paalujen iän tulee olla lyöntihetkellä y-
leensä vähintään 14 vrk. 

Paalun lyönti-ikää voidaan tarvittaessa pie-
nentää LPO-87:n kohdan 4.3121 mukaisesti. 
Alle 7 vuorokauden ikäisiä paaluja ei saa 
kuitenkaan käyttää. 

Paalujen valmistus 

Paalujen valmistuksessa on noudatettava seuraavassa 
annettuja sekä soveltuvin osin myös SYT 3600:n mää-
räyksiä ja ohjeita. 

Paalujen toimittajan on esitettävä TVH:n hyväksymä 
kirjallinen valmistussuunnitelma valvojan tarkastet-
tavaksi ennen paalujen valmistuksen aloittamista. 
Suunnitelmassa tulee esittää soveltuvin osin 
SYT 3600:ssa esitetyt betonityösuunnitelmaa koskevat 
asiat. Suunnitelma tulee uusia, jos paalujen valmis-
tustapa muuttuu. 

2.223 	Paalujen kelpoisuuden osoittaminen 

Paalujen betoniterästen, raudoitteiden ja paaluun tu-
levien teräsosien, kuten paalu- ja kalliokärkien sekä 
jatkosten kelpoisuus osoitetaan soveltaen SYT 3600:n 
määräyksiä ja ohjeita. Kalliokärkien kelpoisuuden o-
soittamisessa on lisäksi noudatettava LPO-F7:n kohtaa 
4.32250 ja jatkosten kelpoisuuden osoittamisessa 
LPO-R7:n kohtaa 4.33210. 

Betonin osa-aineiden kelpoisuus osoitetaan SYT 3600:n 
mukaisesti. 



Betonin kelpoisuus puristuslujuuden osalta osoitetaan 
paalujen valmistussuunnitelman mukaisesti joko normi-
koekappaleiden, rakennekoekappaleiden tai ainetta 
rikkomattoinien tutkimusmenetelmien avulla. Jos kel-
poisuuden osoittamisessa käytetään normikoekappalei-
ta, on betonin sitoutumisen ja kovettumisen aikaisen 
lämpötilan ja sen nousun vaikutus betonin lujuuteen 
selvitettävä. Paalujen toimituslujuuden toteamiseksi 
tehtyjen puristuslujuuskokeiden tuloksia voidaan 
käyttää betonin kelpoisuuskokeina puristuslujuuden 
osalta, jos valmistussuunnitelmassa on voitu luotet-
tavasti osoittaa, että paalujen betoni ennen raken-
teen käyttöönottoa saavuttaa suunnitelman mukaisen 
lujuuden. Kaikkien normikoekappaleiden on täytettävä 
asetettu vaatimus. Jos jokin koekappaleista alittaa 
vaatimuksen, todetaan kelpoisuus rakennekoekappalein 
BN-87 mukaisesti. 

Paalujen toimittajan on luovutettava kirjallinen sel-
vitys paalujen lujuudenkehityksestä pur istuslujuus- 
ja lämpötilanmittaustuloksineen valvojalle (vrt, koh-
ta 2.43). 

Paalujen kelpoisuus osoitetaan koetulosten,mandollis-
ten tarkistusmittausten ja silmämääräisen tarkastuk-
sen perusteella. 

	

2.23 	Varastointi. ja kuljetus 

Paalut saa siirtää varastoon kun ne ovat saavuttaneet. 
riittävän siirtolujuuden eli vähintään 60 % betonin 
nimellislujuudesta. Jos paalut varastoidaan talvella 
ulos ja varaston lämpötila on alle -5 ° C, on paaluilla 
oltava jo varastoon siirrettäessä lyöntilujuus ja 
riittävä ikä. Muussa tapauksessa on lujuuden jatko- 
kehittymisestä varmistuttava sopivalla lämmittämisme-
nettelyllä. Talvella pakkaselta suojattuja tai läm-
pökäsiteltyjä paaluja ei saa siirtää lämpiminä suo-
raan kylmään varastoon, vaan niiden lämpötilan on an-
nettava tasaantua vähintään puoli vuorokautta ennen 
siirtoa pakkaseen. Valmistajan on esitettävä valmis-
tussuunnitelmassa menetelmä, jolla paalujen riittävä 
lujuus todetaan siirto- ja varastointihetkellä. 

Paalut on nostettava merkit.yistä nostokohdista ja 
tuettava varastoon ja ajoneuvoon käsittelykoukkujen 
kohdalle sijoitettuja välipuita käyttäen. Paalujen 
vääntyminen varastoinnin ja kuljetuksen aikana on es-
tettävä. 

	

2.3 	Paalutustyösuunnitelina 

	

2.31 	Lähtötiedot 

Paalutustyöstä on laadittava paalutustyösuunnitelma 
ennen paalutustyön aloitusta. Suunnitelman tulee ni-
veltyä rakennussuunnitelmaan ja hankkeen työsuunni-
telmaan. Siinä otetaan huomioon ntkser kan: 
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vallitsevat todelliset olosuhteet (vrt. LPO-A7, kohta 
3 .63) 

Osa paalutustyösuunnitelman perustana ole-
vista lähtötiedoista ilmenee rakennussuunni-
telmasta. Tällaisia seikkoja ovat yleensä 
(vrt. LPO-87, kohta 3.631): 

- rakennuskohteen laatu ja sijainti, 
- pohjasuhteet ja topoqrafia, 
- vesistötiedot, 
- paalutuspiirustukset, 
- paalutyypit, 
- paalutusluokka, 
- sallitut sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat, 
- tarvittavat koepaalutukset ja koekuormi-

tukset 
- töiden yleisjärjestelyjä koskevat ohjeet 

ja vaatimukset ja 
- varottavat rakenteet ym. ympäristöhaitat. 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tulee 
ottaa huomioon mm.: 

- tieyhteydet, 
- rakentamisajankohta, 
- paalutuskoneet, 
- täsmennetyt paalujen lyöntiohjeet (vrt. 

LPO-87, kohta 3.632), 
- työmaan tilankäyttömandollisuudet, 
- työn aikataulu ja 
- täririävaikutus. 

2.32 	Suunnitelman sisältö 

paalutustyösuunnitelmaSSa on käsiteltävä riittävän 
yksityiskohtaisesti paalutukseen liittyvät rakennus- 
kohteen tekniset olosuhteet. Paalutustyösuunnite1Ifa 
sisältää tarvittavat piirustukset ja työselityksen. 
Se tulee esittää vähintään viikko ennen työn aloitus- 
ta valvojalle tarkastettavaksi. 

paalutustyösuunnitelmaSsa tulee käsitellä tarvitt a-
vilta osiltaan ainakin seuraavat asiat: 

a) Yleiset työmaajärjestelyt: 

- työmaateiden, koneiden, varastoalueiden ym. toi-
mintojen sijoitus ja tilantarve. 

Työn suunnittelussa tulee ottaa riittävästi 
huomioon mm. paalutuskoneen mandollisesti 
tarvitsema kokoamispaikka, paalutuskoneen 
pääsy kaivantoon ja työn päätyttyä kaivan-
nosta pois, paalujen varastointi sekä paalu-
kuljetusten pääsy rakennuspaikalle 
paalutustyön eri vaiheissa. 
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- työalusta kuten esimerkiksi ruokamullan poisto, la-
vat, sora-anna, massanvaihto, pengerrys, apusillat 
ja lautat yms., 

- pengerryksistä, apusilloista ja lautoista yms. on 
laadittava tarvittaessa yksityiskohtaiset erityis-
suunnitelmat (piirustukset), 

- paalujen sijainnin sekä kaltevuuden mittaus ja mer-
kintä, 

- talvityöstä johtuvat edut ja erityisvaatimukset ku-
ten esimerkiksi roudan tai jään nostovoiman huomi-
oonotto rakennustyön aikana, 

- sääsuhteiden vaikutus. 

b) Tutkimusten täydennystarve ja työjärjestys 

- pohjatutkimusten täydennystarve, 
- koepaalutusten ja koekuormitusten tarve ja suon-

tuspaikat, 
- paalutustöiden ja muiden pohjarakennustöidenteko-

järjestys, 
- paalujen keskinäinen lyöntijärjestys (vrt. 2.45). 

Paalujen lyönti on yleensä pyrittävä teke-
mään perustuksen vaatimien kaivutoimenpitei-
den jälkeen, erityisesti silloin, kun paalut 
jäävät lyhyiksi. 

c) Apupaalun käyttö 

Eräissä tapauksissa on työteknisesti välttämätöntä 
tai edullista tehdä paalutustyö paalujen katkaisuta-
saa ylemmältä työtasolta (lähinnä vesistöpaalutukset 
sekä tapaukset joissa kaivutyö on edullista tehdä 
vasta paalutustöiden jälkeen). Tällöin paalutustyö 
voidaan tehdä joko ylipitkiä työnaikaiseen paalutus-
tasoon saakka ulottuvia paaluja tai apupaalua käyttä-
en. Apupaalun käyttö on sallittua, jos se on jo 
suunnitelmassa esitetty tai suunnitelma on laadittu 
käyttäen paalutusluokkaa III. Muussa tapauksessa a-
pupaalun käyttämiselle on saatava suunnittelijan lu-
pa. Apupaalua ei saa käyttää luokan IB paalutuksissa. 

Apupaalun käyttö ei tässä tapauksessa koske yksit-
täisten paalujen "sukeltamista" (vrt, kohta 2.471 k) 

d) Paalutuskoneet ja niiden varusteet: 

- käytettävä lyöntikone (tyyppi, ikä, paino ja kunto) 
- järkäleen paino, pituus ja poikkileikkauspinta-ala, 
- iskutyynyn paino ja rakenne (mm. puuosan ja isku- 

suojan eli pehmikkeen materiaali ja mitat), 
- apupaalun paino, pituus, materiaali ja poikkileik- 
kauspinta-ala. 



e) Paaiur 1yönoieiden tarkists 

Paalutustyösuunnitelmaa laadittaessa tulee arvioida 
odotettavissa olevat lyöntivaikeudet sekä suunnitella 
menettelyohjeet niiden varalta. 

Esimerkkejä edellä tarkoitetuista vaikeuk-
sista ovat: 

- vaikeudet paalujen pituuden arvioirinissa, 
- täytteen, roudan tai tiiviin maakerroksen 
läpäisy (vrt. LPO-7, kohdat 6.3 ja 6.-), 

- maan kivisyydestä ja lohkareisuudesta joh- 
tuva paalun rikkoutumisvaara, 

- tavallista suurempi jousto (esim. suurempi 
kuin o,OOixpaalupituus + 5 mm) 

- paalun jatkaminen betonoimalla, 
- paalujen rikkoutuminen lyöntityön aikana 
- yksittäisten paalujen tunkeutuminen odo- 
tettua huomattavasti syvemmälle ja apup 
lun käyttö ja 

- mandollinen työnaikana todettava kallio-
kärkien tarve, 

- paalutuksen aiheuttama huokospaine, maape-
rän häiriintyminen, luiskien vakavuus. 

Käytettävän paalutuskoneen perusteella määritetään: 

- järkäleen pudotuskorkeus paalun eri lyöntivaiheis- 
sa, mikäli on tarpeen poiketa LPO-87:n yleisoh- 
jeista (vrt. LPO-87, kohdat 5.55 ja 5.56), 

- paalun lyönnin lopettarnisohjeet ja 
- jouston mittaustapa. 

f) Paalutustyön vaikutus ympäristöön 

paalutustyösuunnitelmasta tulee käydä ilmi toimenp.i-
teet, joihin ryhdytään,mikäli työskentelypaikan lä-
heisyydessä on mm.: 

- varottavia rakenteita (painuma, nousu, sivusiirty- 
mä), 

- johtoja maassa tai ilmassa, 
- sortumisalttiita luiskia (siirtymä, huokospaineen 

nousu) tai 
- melu- tai tärinähaitoista kärsiviä rakenteita, 

laitteita yms. 

Siirtymien ja huokospaineen muutosten ha-
vaitsemista ja estämistä on käsitelty Poh-
j anvahvi stustöiden laadunvalvontaohjei ssa 
TVH 732177, kohta 4.2. 

paalutuksesta aiheutuvaa tärinää voidaan 
varsinkin koheesiornaassa ja löyhärakentei-
sessa kitkamaassa vähentää käyttämällä pai-
navaa järkälettä ja pientä pudotuskorkeutta. 



Pehmeän savikerroksen päällä olevan routa-
kerroksen tai tiiviin maakerroksen puhkaisu 
esimerkiksi poraamalla vähentää tehokkaasti 
paalun lyönnistä aiheu tuvaa maanpinnan hei- 
lahtelua. 

Melua voidaan vähentää myös: 

- käyttämällä tarkoitukseen sopivaa iskutyy-
nyä (esim.lautasjousityyny), 

- ympäröimällä paalu ja iskutyyny sekä mah-
dollisesti myös järkäle sopivilla suojuk-
sula ja 

- rajoittamalla melun leviämistä ympäris- 
töön meluaidoilla yms. esteillä. 

g) Työturvallisuus 

Vakavimpia paalutustöissä sattuvia onnettomuuksia o-
vat paalutuskoneen kaatumiset. Tällaisten onnetto-
muuksien välttämiseksi tulee kiinnittää erityistä 
huomiota paalutuskoneen ja sen alustan vakavuuteen ja 
kantavuuteen. 

Tavallisimpia paalutustyössä sattuvia henki-
lövahinkoja ovat: 

- polvivammat jalkineiden juuttuessa saveen, 
- puristusvammat, 
- melusta ja tärinästä johtuvat vammat ja 
- yksipuolisista liikkeistä johtuvat nivel- 

vammat. 

Henkilövahinkoja voidaan vähentää esimerkik-
si alustan sorastuksella, tarkoituksenmukai-
sella paalujen käsittelyllä ja varastoinnil-
la sekä suojavälineillä. 

Paalutustyö 

Pohjatutkimusten täydennys ja paalupituuden tarkistus 

Rakennusaikana saatetaan joutua tekemään täydentäviä 
maaperätutkimuksia tai koepaalutuksia (vrt, kohta 
2.42) paalupituuksien tarkistamiseksi. 

Pohjatutkimusten ja maaperätietojen tarkis-
tamisessa käytettäviä menetelmiä on käsitel-
ty LPO-f7:n kohdassa 2.2. 

Paalupituus ja maakerrosten paalutettavuus 
arvioidaan yleensä alustavasti paino- ja 
lyöntikairausten perusteella.Paalupituus 
tarkistetaan lukumäärältään riittävillä hei-
jarikairauksilla. 

2.4 

2.41 
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Huolellisesti suoritetulla hei jarikairauk-
sella saavutetaan yleensä suurin syvyys, mi-
hin paalu saattaa tunkeutua. Osa paaluista, 
varsinkin paaluryhmissä jää usein ylemmäksi 
kuin hei jarikairauksella saavutettu syvyys. 

Epäselvissä tapauksissa paalupituus tarkiE 
tetaan koepaalutuksiila. Koepaalutusta k 
tetään usein paksuissa, tiivisrakenteisissa 
silttimaakerroksissa sekä yleensä aina kivi-
sissä ja lohkareisissa maakerroksissa. 

2.42 	Koepaalutus 

Vaadittaessa tulee tehdä koepaalutussuunnitelma, Jos-
sa esitetään mandolliset poikkeamat jäljempänä esi-
tettyyn koepaalutusmenettelyyn. 

Koepaalutus paalujen pituuden tarkistamisek-
si tehdään joko erillisenä toimenpiteenä en-
nen varsinaista paalutustyötä tai paalutus-
työn alkuvaiheessa aloittamalla työ koepaa-
lutuksenluonteisesti. Koepaalutuksen laajuus 
esitetään suunnitelmassa. 

Koepaalutuksen paikkaa valittaessa tulee ot-
taa huomioon: 

- pohjasuhteiden vaihtelevuus rakennuspai-
kan eri osissa, 

- paalujen hyväksikäyttö tulevassa raken-
teessa, 

- rakenteen asettamat vaatimukset ja 
- paalutihevden vaikutus. 

Koepaalu]efl tulee olla, mikäli mandollista, 
samanlaisia kuin rakenteeseen suunnitellut 
paalut (vrt. kohta2.221). Koepaalut varus-
tetaan tarvittaessa tarkastusputkella. Ta-
kastusputken tulee olla saumatonta teräsput-
kea, jonka seinämän paksuus on noin 2 mm. 
Tarkastusput-ken läpimitta riippuu mittaus- 
toimenpiteistä, joita putken läpi tullaan 
suorittamaan; ylensä se on noin 40 mm (vrt. 
LPO-87, kohta 5.72). 

Koepaalun pituus mitataan paalun kärjestä 
alkaen + 10 mm tarkkuudella. Pi.tuusmitta 
merkitän paalun kylkeen 0,2 metrin välein. 

Eri kohteissa tehtyjen koepaalutusten tulos-
ten vertailukelpoisuuden parantamiseksi koe-
paalut lyödään aina standardimenetelmällä 
käyttämällä 0,3.. .0,4 m pudotuskorkeutta ko-
ko lyöntipituudella paitsi pehmeissä kerrok- 
si ssa. 
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Tuki- ja kitkapaalun jousto mitataan paalun 
loppulyöntien aikana tai lyönnin loppuvai-
heessa. Jousto mitataan Lyöntipaalutusoh-
jeessa (LPo-7, sivu 34, kuva 1) esitetyllä 
tavalla. Joustomittauksen onni stumiseksi 
koepaalujen tulee olla riittävän pitkiä. 

Paalun lyönnistä ja painumasta yms. pidetään 
paalukohtaista pöytäkir jaa koko lyöntivai-
heen ajalta. P5ytäkirjaan merkitään mm.: 

- täytteen, kuivakuoren ja roudan läpäisy-
toimenpiteet, 

- paalun painuma oman painon tai paalun ja 
järkäleen yhteenlasketun painon vaikutuk-
sesta, 

- pehmeissä maakerroksissa yhden metrin pai- 
numaan tarvittavien lyöntien lukumäärä ja 

- tiiviimmissä maakerroksissa 0,20 m painu-
maan tarvittavien lyöntien lukumäärä (nor-
maali menettely) ja 

- joustomittausten tulokset. 

Kun paalun lyöntivastus on noin 100 lyön-. 
tiä/0,20 m painuma, tarkistetaan sopivin vä-
lein paalun painuma 10 lyönnin lyöntisar-
joilla. Lyönti päätetään aina normaalien 
loppulyöntiohjeiden mukaisesti 3.. .5:llä 
kymmenen lyönnin lyöntisarjalla. 

Rinnan paalun painumiseen tarvittavien lyön-
tilukujen kanssa merkitään paalutuspöytäkir-
jaan myös paalun kärjen syvyys maanpinnasta 
paalun kyljessä olevan pituusmitan perus-
teella. (Paalun kärjen syvyyttä ei saa mää-
rittää laskemalla yhteen havaitut painumat). 
Lyönnin päätyttyä paalun pään korkeus vaai-
taan ja merkitään pöytäkirjaan. 

Tarkastusputkella varustettujen paalujen 
käyryys tarkistetaan lyönnin päätyttyä luo-
taamalla tai inkilinometrillä (vrt. LPO-87 
kohta 5.72). 

Koepaalutuksesta laaditaan liitteen 4 mukaiset diaq-
rammit. 

2.43 	Paalujen hankinta ja käsittely työmaalla 

Paalujen tilauspituus määritetään suunnitelmassa il-
moitettujen tai koepaalutuksessa saatujen tietojen 
perusteella. 

Tilauspituus on tarkoituksenmukaista valita 
siten, ettei paaluja tarvitse jatkaa beto-
noimalla (ks. liitteet 1, 2 ja 3) eli 1-2 
metriä arvioitua lopullista paalupituutta 
suuremmaksi. 
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Paalukuljetuksen saapuessa työmaalle on tehtävä vas-
taanottotarkastus. Paalujen on oltava työmaalle tuo-
taessa lyöntikelpoisia (vrt, kohta 2.221) ja niiden 
on täytettävä kohdissa 2.21 ja 2.221 mainitut laatu-
vaatimukset. Paalujen kelpoisuus on osoitettava koh-
dassa 2.223 esitetyll tavalla ja kelpoisuusaineisto 
luovutettava vastaanottotarkastuksessa paalujen t i- 
laajalle. 

Paalut tulee nostaa kuljetusautosta pehmeäs-
ti ja nykäyksittä tarkoitukseen osoitetuista 
nostokohdista (kanden pisteen nosto). 

Paalut on nostettava autosta ja varastoitava 
yhteen tasoon. Vain olosuhteiden pakottaessa 
voidaan paalut varastoida päällekkäin paalu-
tustyösuunnitelmassa esitetyllä tavalla. 
Paalujen välipuiden tulee tällöin sijaita 
tarkasti toistensa kohdalla, koska alimmat 
paalut saavat muuten liian suuria taivutus- 
jännityksiä. 

Lyönnin alkaessa paalut on nostettava varas-
tokasojen ylemmistä kerroksista maanpinnal-
le. Paaluja ei saa pudotella eikä vetää 
toistensa yli. Pitkiä paaluja ei saa myös-
kään laahata epätasaisella maanpinnalla, 
missä ne saattavat joutua tuetuiksi pelkäs-
tään keskeltä tai päistään. Paalujen siir-
rossa on tarvittaessa käytettävä apukoneita 
(nosturia yms.). 

Paalu tulee nostaa paalutuskoneeseen paaluun 
merkitystä nostokohdasta (yhden pisteen nos-
to) paalun ympäri kierrettyä ketju- tai vai-
jerilenkkiä käyttäen. Nostaminen nostosil-
mukasta on kielletty. 

Järkäleen tulee olla alhaalla, kun paalua 
vedetään paalutuskoneelle. Näin vähennetään 
paalutuskoneen kaatumisriskiä. 

Järkäle ja iskutyyny nostetaan vähintään 
niin korkealle, että paalu muodostaa maan-
pinnan suhteen noin 60. . .700 kulman, ennen-
kuin tyyny lasketaan paalun päähän. Muutoin 
paaluun saattaa kohdistua liian suuri taivu-
tusrasitus. 

2.44 	Paalujen sijainnin ja kaltevuuden merkitseminen 

Mittaustyö tehdään SYT 3000 kohdan 2.3 mukaisesti. 

Paalujen sijainti merkitään maastoon selvästi tarkis-
tettavissa olevilla merkeillä 20 mm tarkkuudella. 
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2.45 	Paalujen lyöntijärjestys 

Paalun lyönti aiheuttaa maakerroksissa muutoksia, 
jotka saattavat vaikeuttaa jäljellä olevien paalujen 
lyöntiä, johtaa lähellä sijaitsevien rakenteiden vau-
rioitum.iseen ja siirtymiseen tai luiskien sortumi-
seen. Paalutuksesta aiheutuva tärinä saattaa myös 
toimia lähellä sijaitsevien rakenteiden vaurioitumis-
ta laukaisevana tekijänä. Haittatekijöiden vähentä-
miseksi paalujen lyöntijärjestys tulee suunnitella 
tarkoituksenmukaiseksj (liite 6). 

Kitkamaassa, joka yleensä tiivistyy paalu-
tuksen aikana, tulee ensimmäiseksi lyödä lä-
hinnä vaurioitumiselle altista rakennetta 
olevat paalut. 

Koheesiomaassa paalut syrjäyttävät maata, 
jolloin paalun lyönti häiritsee ympäröiviä 
maakerroksia ja pienentää niiden leikkauslu-
juutta. Tällaisissa olosuhteissa lyödään 
yleensä ensin 1-2 lähinnä varottavaa raken-
netta (johtokaivanto, tukiseinä yms.) si-
jaitsevaa paaluriviä. Sen jälkeen maa jäte-
tään rauhoittumaan ja paalutusta jatketaan 
kauempana ko. kohteesta. Kun paalutusta 
myöhemmin jatketaan vaurioalttiin kohteen 
lähellä, häiriövaikutus jää tällä työjärjes-
tyksellä mandollisimman pieneksi. 

Paaluryhmissä viimeiseksi lyödyt paalut py-
sähtyvät yleensä korkeammalle kuin ensin 
lyödyt paalut. Täiiiän vuoksi tukipaalutuk-
sessa lyödään yleensä samansuuntaisten paa-
lujen rivistä ensin keskimmäiset paalut ja 
edetään asteittain ulommaksi. Kitkapaalu-
tuksessa lyödään ensin uloimmat paalut ja 
edetään asteittain sisemmäksi, ellei suunni-
telmassa ole annettu muita ohjeita. 

Siltapaalutusryhmi ssä, joissa vaakasuoria 
kuormituksia otetaan vinopaaluilla, lyödään 
uloimmat vinopaalut ensin, jotta ne varmasti 
tunkeutuvat riittävän syvälle. 

Siltojen maatukien taustaan tulevat penger-
paalut lyödään yleensä valmiiksi ennen maa- 
tuen paaluja. 

Luiskissa voidaan luiskan juuren tukemiseksi 
lyödä ensin alimmat paalurivit, jolloin ne 
saattavat siirtyä tai kallistua ylempiä paa-
lurivejä lyötäessä. Jos paalujen tulee 
lyönnin jälkeen sijaita mandollisimman tar-
kasti suunnitelluilla paikoillaan, voidaan 
lyönti suorittaa uomaa kohti edeten, mikäli 
luiskan vakavuus lyönnin aikana varmistetaan 
tarvittaessa paalutuksen etenemistä hidasta- 
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en tai muihin tarkoituksenmukaisiin toimen-
piteisiin ryhtymällä. 

Merkittävimmät häiriötekijät (painumat, 
siirtymät yms.) rajoittuvat ylensä sekä kit-
ka- että koheesiomaassa vyöhykkeeseen, jok:: 
jää paalun kärjestä ylöspäin kaltevuudessa 
1:1 piirrettyjen linjojen sisäpuolelle. 

2.46 	Paalutuskone 

Paalutuskoneerl eri oltava rakerteeitaari selin i een, CL 

tä paaluntunkeutumista maahan voidaan riittävän tar-
kasti seurata, lyönti voidaan haluttaessa keskeyttää, 
ja että lyönnin voimakkuutta voidaan tarvittaessa 
säätää. Koneen tulee täyttää myös työturvallisuuden 
asettamat vaatimukset. 

Luokan IB paaluja saa lyödä vain vapaasti putoavaa 
pudotusjärkälettä käyttävällä paalutuskoneella. 

Järkäleen yleiset laatuvaatimukset on es-
tetty LPO-87:n kohdissa 5.521 ja 5.522. Y-
limääräisten tehohäviöiden poistamiseksi tu- 
lee lisäksi tarkistaa, että 

- järkäleen massa on hyväksyttävässä suh-
teessa paalun massaan eli pitkissäkin paa-
luissa vähintään puolet paalun massasta, 

- vaijerikoneessa järkäleen nostovaijerin 
pituus on kohtuullinen. (Vaijerissa saa 
olla ylipituutta enintään niin paljon, et-
tä vai jerin kiinnitys järkäleeseen voidaan 
uusia 2-3 kertaa katkaisemalla viottunut 
osa vai jerin päästä), 

- järkäleen kokoamiseen käytetyt pultit oh 
kiristetty ja lukittu, 

- järkäleen alapinta on tasainen, 

- järkäleen ohjaimet liukuvat johteissa mah-
dollisimman liukkaasti varsinkin kaltevia 
paaluja lyötäessä ja että 

- ohjaimet eivät ole kuluneet liian väljiksi 
aiheuttaen epäkeskisiä iskuja. 

Iskutyynyn laatuvaatimukset on esitetty 
LPO-7:n kohdassa 5.53. Tämän lisäksi tulee 
huolehtia siitä, että 

- iskutyynyn puuosa (yläosa) v,aihdetaan, jos 
se on rikkoutunut ("luutaantunut"), 

- puuosan ja iskusuojan eli pehmikkeen väli-
nen teräslevy oikaistaan, jos se on taipu- 
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nut. (Taipunut välilevy rikkoo n6peasti 
iskusuojan ja paalun pään) ja että 

- jos iskusuoja joudutaan vaihtamaan paalun 
lyönnin aikana, on se tehtävä vähintään 
200 iskua ennen loppulyöntisarjojen alka-
mista. 

Iskusuojaa vaihdettaessa vanhan iskusuojan 
jätteet tulee poistaa ennen uuden iskusuojan 
asentamista. Talviaikana iskusuojat tulee 
säilyttää kuivassa paikassa. 

Kestävämpien materiaalien (vrt. LPO-87, koh-
ta 5.531) puuttuessa iskusuojana voidaan 
käyttää 1" mäntylaudasta ristikkäin naulat-
tua, 3-kerroksista iskusuojaa, joka on help-
po vaihtaa ja joka tulee vaihtaa riittävän 
usein. Iskusuojan alapinnan tulee olla ta-
sainen, jotta paalun pää säilyisi ehjänä. 

Apupaalun laatuvaatimukset on esitetty 
LPO-27:n kohdassa 5.54. 

	

2.47 	Lyöntityö 

	

2.471 	Paalun lyönti 

Paalut lyödään LPO-R7:n kohdissa 5.5 ja 5.6 esitetty-
jen ohjeiden sekä paalutustyösuunnitelman mukaisesti, 
jos paalutustyö poikkeaa jäljempänä esitetystä työme-
netelmästä. 

Lyönnin aikana noudatetaan seuraavia ohjei-
ta: 

a) Paalu täyttää käsittelyvaiheiden jälkeen 
sille asetetut laatuvaatimukset. Jos 
paalussa havaitaan lyönnin aikana tai sen 
jälkeen halkeamia, on niiden syy selvi-
tettävä ja paalun kelpoisuus selvitettävä 
kussakin tapauksessa erikseen. 

b) Paalu lyödään suunnitelman tarkoittamaan 
kohtaan ja kaltevuuteen. 

c) Järkäleen johteet pysyvät lyönnin aikana 
paalun suunnassa.Jos paalun pää pyrkii 
siirtymään, niin sitä ei saa kammeta ta-
kaisin, vaan johteiden suuntaa tulee kor-
jata niin, että järkäle aina iskee paalun 
päähän keskeisesti ja paalun pituusakse-
lin suunnassa, koska epäkeskiset lyönnit 
rikkovat paalun pään. 

d) Järkäleen pudotuskorkeus on annettujen 
ohjeiden mukainen (vrt. LPO-87, kohta 
5.55) varsinkin paalun kärjen lähetessä 
kiinteätä pohjaa ja vapaasti putoavalla 
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j ärkäleellä varustett ua paalutuskonetta 
käytettäessä. Jos paalu osuu kiveen tai 
lohkareeseen tai jos paalu kohtaa kalli-
on, on normaali lyönti heti keskeytettä-
vä. Lyöntiä jatketaan LPO-87:n kohtien 
5.5621 ja 5.5622 ohjeiden mukaan. 

Hiekka- ja silttimuodostumissa paalun 
lyöntivastus saattaa nousta niin suurek-
si, että tarvitaan useita tuhansia lyön-
tejä ennen kuin paalu saavuttaa tavoite- 
tason. Tällaisissa ososuhteissa paalu 
tulee lyödä suhteellisen pienellä eli ta-
vallista vai jerikonetta käytettäessä noin 
0,3 - 0,4 m pudotuskorkeudella ja vapaas-
ti putoavalla järkäleellä varustettua ko-
netta käytettäessä 0,25-0,35 m, jotta 
paalun betoni ei rikkoonnu. 

Kivisissä ja lohkareisissa maakerroksissa 
sekä kaltevalla kallion pinnalla paalut 
saattavat taipua tai siirtyä, jolloin 
niiden lyönninkestävyys pienenee ja jär-
käleen pudotuskorkeutta tulee pienentää 
paalun rikkoutumisen välttämiseksi. 

e) Jatkaminen ja liitoselinten lukitseminen 
tehdään huolellisesti. 

Paalua jatkettaessa epätasaiset pinnat 
asetetaan vastakkaisille puolille paalua. 

f) i\pupaalua käytettäessä järkäleen ja paa-
lun väliin asetetaan vain yksi iskusuo-
j us. 

g) Iskusuojusta ei vaihdeta välittömästi en-
nen loppulyöntien alkamista (vrt, kohta. 
2.46). 

Ii) Suunnitelman edellyttämät jouston mit-
taukset tehdään. 

i) Loppulyönnit tehdään suunnitelman mukai-
sesti (vrt. LPO-87, kohta 5.5621 ja tau-
lukko 5.5622 a ja b. 

j) Paalun pään korkeus vaaitaan välittömästi 
maahan ly'önnin jälkeen. Kun ryhmän kaikki 
paalut on lyöty, tehdään uusi vaaitus. 
Jos paaluryhmän paaluista muutamat yksit-
täiset paalut tunkeuvat oletettua syvem-
mälle ja ne joudutaan lyömään apupaalua 
käyttäen, ei paaluluokkaa tarvitse muut-
taa, mikäli paalun yl'äpään asema voidaan 
luotettavasti mitata. 
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k) Suunnitelman edellyttämät tarkastusput-
kien luotaukset, siirtymämittaukset ym. 
tarkastustoimenpiteet suoritetaan (vrt. 
LPO-87 kohta 5.7). 

1) Mandollisesti tarvittavien lisäpaalujen 
lyöntiin on varauduttava sen jälkeen kun 
lisäpaalujen tarve on selvitetty. 

m) paalutuspöytäkirjaa pidetään suunnitelman 
edellyttämällä tavalla (vrt, kohta 2.48 
ja LPO-87 kohta 5.8). 

n) Paalun lyönti keskeytetään, jos ilman 
lämpötila laskee alle -25 ° C. 

2.472 	Tarkastuslyönti ja jälkilyönti 

Tarkastuslyönti (vrt. LPO-87, kohta 5.742)tehdään en-
nen paalutuskoneen siirtymistä uuteen asemaan. Sen 
tarkoituksena on varmistaa, että tukipaalut eivät ole 
menettäneet kosketusta kantavaan pohjakerrokseen. 
Tarkastuslyönti käsittää tavallisesti 10 lyöntiä lop-
pulyöntien aikana käytetyllä pudotuskorkeudella. 

Tarkastuslyönti suoritetaan jälkilyöntitar-
peen vähentämiseksi ja se saattaa tulla ai-
heelliseksi mm. seuraavissa olosuhteissa: 

- Talvella savimaassa maanpinnan ollessa 
roudassa, jolloin saven syrjäytymisestä 
johtuva "noste" vetää aikaisemmin lyötyjä 
paaluja ylös. 

- Koheesiomaan ulottuessa kallioon aikaisem-
min lyödyt paalut nousevat syrjäytyvän sa-
ven mukana. 

- Paalu tunkeutuu kitkamaakerroksissa syvem-
mälle kuin viereinen, aikaisemmin lyöty 
paalu, jolloin jälkimmäisen paalun kärki- 
vastus sattaa pienentyä. Jos paalun kärki- 
en syvyysero on suurempi kuin paalujen 
välimatka, on yleensä suoritettava tarkas-
tuslyönti. 

- Paalut ovat lyhyitä, jolloin paaluryhmän 
ensimmäiset paalut helposti nousevat tai 
siirtyvät ryhmän viimeisiä DaaluJa lyötä-
essä. 

Jälkilyönti (vrt. LPO 87, kohta 5.743) on tehtävä tu-
ki- tai kitkapaalujen kantavuuden varmistamiseksi, 
jos tarkastustoimenpiteet osoittavat, että paalut 
ovat nousseet tai muuten menettäneet kantavuutensa 
loppulyöntien jälkeen. 

Jälkilyöntitarve johtuu osittain edellä tar-
kastuslyönnin yhteydessä mainituista sei- 
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koista. Jälkilyönti sattaa tulla tarpeelli-
seksi myös seuraavista syistä: 

- Paalut liikkuvat loppulyöntien jälkeen 
suoritettavien kaivu- ym. töiden aikana. 
Maan jäätyminen paaluun kiinni lisää ris-
kiä. 

- Paalun lyönt.ivastus silttimaassa saattaa 
tulla niin suureksi, että loppulyöntivaa-
timukset täyttyvät, vaikka paalun staatti-
nen kantavuus on vielä vähäinen. Muutaman 
tunnin kuluttua paalu painuu jälleen nor-
maalilyönneillä.TällaiSiSSa olosuhteissa 
paalun jousto on usein tavallista suurem-
pi. 

	

2.48 	paalutuspöytäkirja ja tulosten taltiointi 

Paalutustyöstä on aina pidettävä pöytäkirjaa. Lyönti-
paalutuspöytäkirja (liite 5, TVH nro 732512) liite-
tään toteutumapiirustukseen ja edelleen kelpoisuus- 
kirjaan. paalutuspöytäkirjan täyttää paalutustyönjoh-
taja tai hänen nimeämänsä kohdan 2.13 pätevyysvaati-
mukset omaava apulainen. paalutuspöytäkirjan tarkas-
taa ja hyväksyy valvoja. 

Tulosten taltiointia varten laatu paalutustyöntekijä 
paalutustyöstä toteutumapiirustukset. Toteutumapii-
rustus muodostuu yleensä tasopiirustuksesta ja eri-
koistapauksissa lisäksi leikkauspiirustuksista. Mal-
lipiirustukset liitteinä nro 6 ja 7. 

	

2.49 	Koekuormitus 

Koekuormituksia käytetään rakentamisvaiheissa yleensä 
jo maahan lyötyjen paalujen kantavuuden tarkistami-
seen. KoekuormituS on tehtävä, jos paalutuksen kanta-
vuudesta ei ole riittävää varmuutta eikä sitä voida 
muuten tarkistaa ja aina käytettäessä luokan IB paa-
luja (vrt. LPO-87 kohta 3.34, 8.2 ja 8.3). Koekuormi- 
tukset voivat olla dynaamisia tai staattisia. 

Dynaamiset kuormitukset ovat hyvin lyhytai-
kaisia (järkäleen isku) ja niitä voidaan 
tehdä koepaalutuksen tai paalujen varsinai-
sen lyönnin aikana. Dynaamiseen koekuormi-
tukseen tarvitaan erikoislaitteet. 

Staattinen koekuormitus tehdään yleensä e-
rillisen suunnitelman mukaan. Staattista 
koekuormitusta on käsitelty LPO-87:n kohdas- 
sa 8.3. 



	

3. 	TFRSPJJ\LUJEN LYÖT'JTIPAALUTUS 

	

3.1 	Yleistä 

	

3.11 	Käsitteiden määrittely 

Työselityksen tässä kohdassa noudatetaan Suomen Geo-
teknillinen Yhdistys r.y. :n julkaisemien "Lyöntipaa-
lutusohjeet 1987:n mukaisia käsitteitä ja määritelmiä 
niiltä osin kun ne koskevat lyötäviä teräspaaluja. 
Ohjeista käytetään myöhemmin lyhennystä LPO-87. 

	

3.12 	Noudatettavat ohjeet ja asiakirjat 

Lyöntipaalutustöissä noudatetaan tämän työselityksen 
lisäksi LPO-87:ssä ja muissa ohjeissa ja normeissa 
annettuja ohjeita niiltä osin kuin niihin on viitat-
tu. 

Tässä työselityksen kohdassa annetaan määräyksiä ja 
ohjeita paalutustöistä käytettäessä teräksisiä lyön-
tipaaluja. 

	

3.13 	Paalutustyön johtaminen 

Tämän kohdan paalutustyön johtamisessa pätee se, mitä 
kohdassa 2.13 on sanottu. 

	

3.14 	Työn lopputulokselle asetetut vaatimukset 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.14 on sanottu, lu-
kuunottamatta katkaisutason alapuolelle painuneiden 
paalujen jatkamista. Teräspaalut jatketaan työkohtai-
sen työselityksen ja materiaalin valmistajan ohjeita 
noudattaen hitsaamalia, muhvilla tai muulla hyväksy-
tyllä menetelmällä. 

	

3.15 	Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 

Tässä noudatetaan kohdan 2.15 määräyksiä. 

	

3.2 	Paalut ja paalutarvikkeet 

	

3.21 	Materiaalit 

Paalujen materiaalien on tytettävä standardin 
SFS 2378 mukaiset vaatimukset väsymisen suhteen. 

Materiaalien muiden ominaisuuksien suhteen noudate-
taan mitä LPO-87:n kohdassa 4.421 on määrätty. 

	

3.22 	Paalujen laatuvaatimukset 

Teräspaalun jäykkyyden (EI) tulee olla heikoimmassa 
suunnassa paalutusluokissa IB ja II vähintään 
150 kNm2 . Jos paalu lyödään yli 20 m paksun pehmeän 
maakerroksen tai lohkareisen tai erittäin kivisen 



20 

maan läpi, tulee sen jäykkyyden olla vähintään 
500 kNm2 . 

Paalut on aina mitoitettava myös nurjandukselle stan-
dardin SFS 200 kohdan 3. mukaisesti ellei riittävästä 
sivutuennaSta ole varmuutta. 

Paalujen käyryys saa olla enintään 5 mm neljän metrin 
matkalla mitattuna paalutusluokassa IB ja enintään 
7 mm paalutusluokassa II. 

Paalujatkosten tulee omata vähintään sama lyönti-, 
puristuslujuuS- ja taivutuskestävyYS kuin jatkamatto-
man paalun. Paalun kulmanmuutOs jatkoksessa saa olla 
enintään 1:200 paalutusluokassa IB ja enintään 1:150 
paalutusluokassa II. Jatkosmateriaalifl tulee olla ai-
nekoostumukseltaan sellaista, ettei korroosiovaara 
paalussa lisäänny eikä jatkokseen synny ns. galvaa-
nista paria. Jatkostyypin tulee olla tyyppihyväksyt- 
ty. 

TeräspaalU varustetaan kohtisuoraan katkaistulla, 
vahvistetulla kärkikappaleella, ellei suunnitelmassa 
toisin ole sanottu. Kalliokärkien käytössä noudate- 
taan mitä LPO-87:n kohdassa 4.44 on sanottu. 

	

3.23 	Paalujen kelpoisuuden osoittaminen 

Paalujen kelpoisuuS osoitetaan ainestodistusten ja 
virallisen aineenkoetuslaitoksen tekemien kokeiden 
perusteella. 

	

3.3 	PaalutustyöSUUnnitelma 

	

3.31 	LähtötiedOt 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.31 on määrätty. 

	

3.32 	Suunnitelman sisältö 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.32 on määrätty. 

	

3.4 	paalutustyö 

	

3.41 	KoepaalutuS 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.42 on määrätty. 

	

3.42 	Paalujen hankinta 

Paalujen tilauspituus määritet.ääfl suunnitelmassa ii-
moitettujen tai koepaalutukSesSa saatujen tietojen 
perusteella. 
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3.43 	Paalujen sijainnin ja kaltevuuden merkitseminen 

Mittaustyö tehdään SYT 3000 kohdan 2.3 mukaisesti. 
Paalujen sijainti merkitään maastoon selvästi tarkis-
tettavissa olevilla merkeillä 20 mm tarkkuudella. 

	

3.44 	Paalutuskone 

Paalutuskoneen on oltava rakenteeltaan sellainen, et-
tä paalun tunkeutuminen maahan voidaan riittävän tar-
kasti seurata, lyönti voidaan haluttaessa keskeyttää, 
ja että lyönnin voimakkuutta voidaan tarvittaessa 
säätää. Koneen tulee täyttää myös työturvallisuuden 
asettamat vaatimukset. 

poikkileikkaukseltaan kotelomaisia teräspaaluja lyö-
täessä noudatetaan järkäleen valinnassa soveltuvin 
osin mitä kohdassa 2.46 on määrätty teräsbetonipaa- 
luille. 

Hoikkia, massiivisia tai putkimaisia teräspaaluja pu-
dotus- tai paineilmajärkäleellä lyötäessä on järkä-
leen massan oltava 10. . .30 kertaa paalun massa metriä 
kohti, ja paineilmajärkäleen massan vähintään kaksi 
kertaa paalun massa metriä kohti. 

Iskutyynyn laatuvaatimukset on esitetty LPO-87:n koh-
dassa 5.53. Iskutyynyä ei tarvitse käyttää, jos paa-
lun pää on muulla tavoin ohjattu. 

	

3.45 	Lyöntityö 

	

3.451 	Paalun lyönti 

Paalut lyödään LPO-R7:n kohdissa 5.5 ja 5.6 esitetty-
jen ohjeiden sekä paalutustyösuunnitelman mukaisesti 
paalun nurjandusmandollisuus huomioiden, jos paalu-
tust.yö poikkeaa jäljempänä esitetystä työmenetelmäs- 
tä. 

Lyöntikalusto ja lyöntitapa on oltava TVH:n hyväksy-
miä ennen lyöntityön aloitusta. 

Paalu lyödään suunnitelman tarkoittamaan 
kohtaan ja kaltevuuteen. 

Lyönnin aikana järkäleen on aina iskettävä 
keskeisesti paalun päähän ja paalun pituus- 
akselin suunnassa. Tarvittaessa johteiden 
suuntaa on lyönnin aikana korjattava. 

Paalut lyödään niin, että järkäleen pudotus- 
korkeus on LPO-87 kohdan 5.553 ohjeiden mu-
kainen. 

Loppulyönnit on tehtävä suunnitelman mukai-
sesti (vrt. L.PO-A7 kohdan 5.5624). Paalutus-
luokassa IB lyöntivoiman suuruus tarkiste 
taan koepaalutuksessa dynaamisella ja/tai 
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staattisella koekuormituksella (vrt. LPO-87 
kohdat 8.2 ja 8.3) 

Putkipaalujen loppulyönnit määritetään kuten 
luokan IB paaluilla. 

Muilla luokan II teräspaaluilla loppulyönnit 
määritetään LPo-87 kohdan 5.5624 mukaisesti. 

Kallioon päättyvää paalua lyötäessä kallion- 
pintaa lähestytään pienennetyllä pudotuskor-
keudella tai pienennettyä iskulukua käyttäen 
(paineilmajärkäle). Kallion pinnan tavoitta-
misen jälkeen jatketaan LPO-87 kohdan 
5.56241 mukaisesti. 

Paalutustyö keskeytetään, jos ilman lämpöti-
la laskee alle -25 ° . 

	

3.452 	Tarkastuslyönti ja jälkilyönti 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.472 on määrätty. 

	

3.46 	Paalutuspöytäkirja ja tulosten taltiointi 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.48 on määrätty. 

	

3.47 	Koekuormitus 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.49 on määrätty. 

	

4. 	SUt1RPAALUTUS 

	

4.1 	Yleistä 

	

4.11 	Käsitteiden määrittely 

Tämän työselityksen suurpaalutusta koskevassa kohdas-
sa noudatetaan Suomen Geoteknillinen Yhdistys r.y:n 
julkaisemien "Suurpaaluohjeet 1978:n mukaisia käsit-
teitä ja määritelmiä. Ohjeista käytetään myöhemmin 
lyhennystä SPO-78. Raudoitus- ja betonointitöiden 
osalta noudatetaan SYT 3500:n mukaisia käsitteitä. 

	

4.12 	Noudatettavat ohjeet ja asiakirjat 

Suurpaalutustöissä noudatetaan SPO-78:ssa ja muissa 
ohjeissa ja normeissa annettuja määräyksiä ja ohjeita 
niiltä osin kuin niihin on viitattu. 

Tässä työselityksessä annetaan määräyksiä ja ohjeita 
käytettäessä kaivinpaaluja, paikalla valettavia Fran-
ki-paaluja tai ns.Franki-mixte-paaluja, joissa paalun 
vartena käytetään elementtejä. 
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4.13 
	

Paalutustyön johtaminen 

4.14 

4.15 

Paalutustyönjohtajan pätevyysvaatimukset ja tehtävät 
on esitetty SPO-78:n kohdassa 5.3. Paalutustyöhön 
liittyvien hetonitöiden johtamisessa on lisäksi nou-
datettava SYT 3500:n määräyksiä.Paalutustyön ja beto-
nitöiden johtaja voi, olla myös sama henkilö. 

Työn lopputulokselle asetetut vaatimukset 

Suurpaalutustöissä on noudatettava SPO-78:n kohdissa 
5.1 ja 5.2 esitettyjä yleisperiaatteita. Paalujen ja 
niiden rakenneosien tulee täyttää rakennussuunnitel-
massa ja tässä työselityksessä esitetyt laatuvaati-
mukset. 

Ellei suunnitelmassa ole toisin määrätty, paalujen ja 
paaluryhrnien sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat eivät 
saa ylittää SPO-78:n kohdassa 3.351 mainittuja enim-
mäisarvoja. 

Jos paalujen sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat ylittä-
vät edellä mainitut arvot on aalutuksen kelooisuus 
osoitettava lisäselvityksin.Tarvittaessa on tehtävä 
lisäpaaluja. 

Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 

Suurpaalutustyön kelpoisuus osoitetaan samaan tapaan 
kuin lyöntipaalutustyön kelpoisuus (kts. kohta 2.15). 

Betonin ja raudoituksen kelpoisuus osoitetaan SYT 
3500 mukaisesti. FrankiMixte-paalujen varsielement-
tien kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan kohdan 
2.223 määräyksiä ja ohjeita. 

Kaikki kelpoisuutta osoittava aineisto on liitettävä 
kelpoisuuskirjaan. 

Paalujen materiaalit ja tarvikkeet 

Suurpaaluihin käytettävän betonin osa-ainesten tulee 
täyttää SYT 3500 vaatimukset. 

Betoniterästen ja muiden paaluihin tulevien teräso-
sien, kuten tarkastus- ja vaippaputkien sekä kallio-
tappien ja -ankkurien on täytettävä suunnitelmaan 
merkittyjen lujuus- ja laatuluokkatunnusten perus-
teella määräytyvien standardien mukaiset vaatimukset. 

4.3 	Paalutustyösuunnitelma 

Siltasuunnitelmaan sisältyvää geoteknillistä ja ra-
kenteellista paalutussuunnitelmaa (vrt. SPO-78 kohta 
3.4) täydennetään ennen paalutustyön alkua ottamalla 
huomioon työmaan erikoisolosuhteet ja paalutuskalus-
to. Näin syntyvään paalutustyösuunnitelmaan tulee 
liittää betonityösuunnitelma ja tarvittaessa mittaus.- 
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ja työtelinesuunnitelma sekä kallioankkureiden jän-
nittämis- ja injektointisuunnitelma. 

Paalutustyösuunnitelmassa tulee käsitellä myös mm. 
seuraavia asioita (vrt, kohta 2.32): 

- paalujen tekotapa ja käytettävät koneet 
- työmaajärjestelyt - 
- työjärjestys ja aikataulu 
- tarkastustoimenpiteet 
- paalutustyön vaikutus ympäristöön 
- työturvallisuus. 

Betonityösuunnitelmaa laad ittaessa noudatetaan sovel-
tuvin osin SYT 3500:n ohjeita. 

Paalutustyö 

Kaivinpaalutus 

Kaivinpaalujen teossa on noudatettava rakennus- ja 
paalutustyösuunnitelmaa sekä SPO-7R:n kohdan 5.6 mää-
räyksiä ja ohjeita seuraavin täsmennyksin ja lisäyk-
sin: 

Paaluja tehtäessä on varottava, etteivät viereiset 
paalut vaurioidu. Tarvittaessa paalutus on tehtävä 
telineiltä tai paalutusalusta on muuten vahvistetta-
va. Telineistä ja vahvistuksista on laadittava suun-
nitelma (vrt, kohta 6). 

Kaivinpaalujen tukeutuessa kallioon on kallion pinta 
puhdistettava huolellisesti ennen paalun betonointia. 

iiltraäänitarkastusta varten varustetaan kaikki kai-
vinpaalut kolmella, alapäästään vesitiiviisti sulje-
tulla 	60 mm:n tarkastusputkella, jotka sijoitetaan 
tasavälein hakojen sisäpuolelle. Putket ulotetaan 
paalun alapään tasoon. Jos ultraääniluotauksen tulok-
set osoittavat kallioon tukeutuvien paalujen alapääs-
sä mandollisesta huonosta kalliokontaktista, porataan 
putkien läpi kallioon ulottuvat reiät ja kalliokon-
takti tarkastetaan luotauksella ja/tai vesipaineko-
keella. Putket täytetään tarkastuksen jälkeen sement-
tilaastilla ellei suunnitelmassa tai TVH:n tienraken-
nustoimiston tarkastami ssa luotauspöytäkir joissa ole 
toisin määrätty. 

Betonimassan valmistuksessa ja paalun betonoinnissa 
on noudatettava SYT 3500:n määräyksiä ja ohjeita. 

Kaivinpaalutuksen paalutuspöytäkirja (TVH 732513) on 
tehtävä liitteen nro 8 mukaisesti. Paalutuspöytäkir-
ja liitetään kelpoisuuskirjaan. 
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4.41 



2.5 

4.42 
	

Franki-paalutus 

Frankipaalujen teossa on noudatettava rakennus- ja 
paalutustyösuunnitelmaa sekä SPO-7:n kohdan 5.7 mää-
räyksiä ja ohjeita. 

Paalutuksesta on tehtävä pöytäkirja SPO-7R:n kohdan 
5.7P mukaan. Paalutuspöytäkirja liitetään kelpoi-
suuskir jaan. 

5. 	MUUT PAALUTUKSET 

5.1 
	

Puupaalujen lyöntipaalutus 

Käytettäessä puisia lyöntipaaluja noudatetaan tämän 
työselityksen kohtaa 2 soveltuvin osin sekä LPO-87:n 
kohtia: 

- 4.2 puupaalut, 
- 5.523 ja 5.552, puupaalujen lyönti, 
- 5.5623, puutukipaalujen lyönnin lopettaminen. 

Paalutustyöstä pidetään liitteen nro 5 mukaista pöy-
täkirjaa. Paalutustyöstä laaditaan tarvittaessa to-
teutumapiirustus (liite nro 6). Paalutuspöytäkirja ja 
toteutumapiirustus liitetään kelpoisuuskirjaan. 

5.2 
	

Pengerpaalutus 

Puisia ja teräsbetonisia pengerpaaluja koskevat mää-
räykset ja ohjeet on esitetty tienrakennustöiden y-
leisessä työselityksessä. 

5.3 
	

Er ikoi spaalutus 

Erikoispaalujen laatuvaatimukset ja kelpoisuuden o-
soittaminen on esitettysuunnitelmassa. Työssä on 
noudatettava työkohtaisen työselityksen ja SPO-78:n 
määräyksiä ja ohjeita. 

r 	 PAALUTUSTYÖTEL INEET 

Jos paalutuskone on siirrettävä telineelle, on teli-
neen oltava tukeva, jotta sen liikkuminen ei aiheuta 
paalujen siirtymistä pois paikoiltaan eikä niiden 
taipumista tai vaurioitumista paalutustyön aikana. 

Paalutustelineistä ja uivan kaluston käytöstä on vaa-
tivammissa kohteissa laadittava suunnitelmat, jotka 
on esitettävä valvojan tarkastettavaksi. Uivan ka-
luston käyttöön on aina saatava valvojan lupa. 

Tärisevä teline ei saa koskettaa jo valettu- 
ja paaluja niiden betonin sitoutumisen aika-
na. 



VI ITELUETTELO 

Tie- ja vesirakennushallitus 

- Sillanrakennustöiden yleinen työselitys 
- SYT 3000: Yleisiä ohjeita, TVH 732218 
- SYT 3500: Paikalla valetut 
betonirakenteet, TVH 732215 

- SYT 3600: Betonielementtirakenteet, 
TVH 732207 

- Tienrakennustöiden yleinen työselitys 
- Vahvistustyöt, 1200, TVH 732458 

- Sillan kelpoisuuskirja, TVH 73223). 

- Lyöntipaalutuspöytäkirja, TVH 732512 

- Kaivinpaalutuspöytäkirja, TVH 732513 

Suomen rakentamismääräyskokoelma 

- Betonirakenteet, ohjeet B 4 

Suomen Geoteknillinen yhdistys r.y. 

- Lyöntipaalutusohjeet 1987, LPO-87 
- Suurpaaluohjeet 1978, SPO-78 
- Pohjarakennustöiden valvontaohjeet, PRV-84 

Suomen Betoniyhdistys r.y. 

26 

- Betonipinnat, luokitusohjeet, by 13 
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6I2 _______ ____ 

____ __ 

ii 

TERSBETONIALUN JATKAMINEN 	Betoni' Sama kuin perus lootossa 
JctkvoIu 300 mm 	 Terös: A 400 H 

Betonipelte; 100 mm 
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TERÄSBETONIPAALUN JATKAMINEN 	Betoni: Sama kuin peruslaatossa 
JctkosvoIuI5OO mm 	 Teräs: 4400H 

Betonipeite: 35 mm 
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'.: 

.( D 6OO(pcou 3OOx3OO 
D 550(poolu25Ox 250 

TERÄSBETONPAALUN JATKAMINEN 	Betoni' Sama ku pri.aatso 

Jatkosvalu 1500 mm 	 Teros: A 400 H 
Beöni>eite 3 rr 
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KOEPAALUTUSPI 1 RUSTUS 

Paino kairaus 

kN 	 pk/0,2m 
t.i2. 1 	20 60 60 80 

5647 

•J' 
100 	500L 

+95  

Heijarikairaus 

t/0,2m Ly9nh.n 
Iikum6dr 

2 	60 60 80 2000 1000 
269 
291 

- . 90 

Jarkaleen masw 63.5 kg 
Lyöntikorkeue 	5m  

Koepaalutus 
paatu 535 

Lyön t ii u k u / 0,2 m 
20 60 60 80 100 

* 	, 	 ' 	 1 

Paalutugkone LAl'.OT 
Jrkä1e 3t 
IBkutyyrty Azobe 	2 Paalu 250 x 250 ri 

paa1ukCflk 	laatikko 

Loppulyönt i: 
- pudotuakorkeus 0.25m 
- 	• 10mn/10 1yOnti 

r 
1 

Jh. 

1. 
1650 

- 

1667 

+ 90 

4' -'.5 
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1(2) 

LYÖNTI PAALUTUSPÖYTÄKI RJA 

PÖYTÄKIRJA NO_____________________ 

TYÖKOHDE __________________________ 

EI KOEPAALUTUS EI LOPULLINEN PAALUTUS 

PAALUN OMINAISUUDET 

EI BETONI EI PUU 	fi] ___________ JATKOSTYYPPI ______________________ 

LUJUUSLUOKKA 	K ______________ 	PAALUKENKÄ ______________________ 

POIKKILEIKKAUS 	L] ________ mn 	EI KALLIOKÄRJELLINEN ______________ 

LATVA 0 	 EI 	mm 	SUUNNITELTU- 	[1] PYSTY 

VALUPÄIVÄ __________________________ KALTEVUUS 	 VINO 	:1 

VALMISTAJA -_______________________ 

PAALUTUSKONEEN LÄHTÖTIEDOT 

EI VAIJERI KÄYTTÖINEN JÄRKÄLE TYYPPI _____________________________ 

EI VAPAASTI PUTOAVA JÄRKÄLE VUOSIMALLI ________________________ 

OSA AINE PAINO (kN) POIKKILEIKK.(mm) PITUUS (m) 

JÄRKÄLE 

ISKUTYYNY 

APUPAALU 

LAATINUT __________________________________ PVM _________ 
, 

TARKASTANUT ________________________________ PVM _________ 

HYVÄKSYNYT___________________________________ 	_________ ,PVM 

LIITTYY TOTEUTUMAPIIR. NO 



PAALU NO PAALUN LYÖNTIPÄIVÄ 

PUDOTUS- 

KORKEUS 
(cm) 

ISKWA 

(kpl) 
_________ 

PAINUMA JOUSTO 

(mm) 

_________ 

KÄRJEN SYVYYS 

MITTAUSTASOS-

TA (m) 

KUO 

__________________ 

mm. 

_____ 

mm/ISKU 

_________ 

PAALUN PÄÄN KORKEUSTASO 	 PAALUN KÄRKI, TAVOITETASO 

PAALUN PITUUS _________________ m 	PAALUN KÄRKI, SAAVUTETTU TASO__________ 

TARKISTUKSET, PVM 	 , KORKEUS 
SULJNNI- POIKKEAMA 
TELTU MITATTU ARVO PAALUN PÄÄN KORK.TASO LYÖNNIN JÄLKEEN 

SIJAINTI 	 X 	mm PAALUN KATKAISUTASO 

__________ 	 mm TARKISTUS/ JÄLKILYÖNTI, PVM ______________ 

UUNTA 	D 	 KORKEUS 

KALTEVUUS 	 1 ISKUJEN LUKUMÄÄRÄ 	 KPL 



____ 	 pystypoutu 

______ 	 vinopaulu, kaUevuus 35 

PAALUJEN 	 ___ 
LUKUM&APAT 	pystyp. 	vnop 	yht. 	j 
Ti 	 _13 	._2 	. 55 

12 	 - 	 22. 	22 

T3 	 L 	..T_ 

TL+ 	 12 	 12 	21+ 

yht. 	 91. 	H29 

D 
PAALUT 	 TuWs 11 -T3 	SBK n sItapoolujc 30C3GC mn2 	1un 

13 	paWut 	varustettu 	kohokorjiIla 
Tuen 11. 	paatut 	teraksisio 	X-paaluja ie0 	2L. 	VOhTI 

Smedjeoac<en -Boxholm Ab) Poatujen terastaatu 	SIS 

1312 (Fe37C ) Paalut ovat jatkamattomia 	ja ne varu'- 

tetaan 	kattiokarjittä 

Paa un 

ira 

Sijointipoikkeoma Toteutunut 
koltevuus 

Poolun kär- 
jen 	taso 

Poalun 
kotkaisutaso tX y 

8. 

ri 

ILI. 

LI1 

Li 2  

11111. 

J 	J/. 

1 	1" 

1 

___ 

L1/5- 

L1'. 

Ii1IJ' - 

c c 

c c 

H- 

Q0 23EO 1100 1?50 800 700 - 

1500 - 

- 

5200 

6700 
__________ 

D 

PAALUTLR(SEN 

TLP(J__ 
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PAALUTUKSEN TOTEUTUMAPI IRROS. ESIMERKKI LEIKKAUS- 

P1 IRROKSESTA. 

Kairaustinja 8 - B 

Poolujen 
katkaisufciso +14OO 

It- 

Si 

II 
II 
II 

4 Ei'. 

uunnifeLfu poolulen 

Si 

( 

Hk 
SiHk,kjy. 

toso 

1- 
1 

JSi, kiv.\ 

.x 
•.—t-- . 

g 

- lik ,Mr 
Si,kv. 

II 

Pautujen tunkeufumistaso 	 rivissä 6, 7 

11.1Q,9$ 



KAI VINPAALUTUSPÖYTÄKIRJA 
	

SILTA NO R 15/ 
TYÖKOHDE - 
	

PAALUN TUNNUS 

PAALUTTAJA 	 KALUSTO: 

PAALUN MITAT 

NIMELUSMJTTA 	__________ 	mm 	 KALTEVUUS 	 : 1 

PAALUN YLÄPÄÄ 
SUUNNITELTU TOTEUTUNUT VAIPPAPUTKI D2 ______ mm ________ mm 

MATERIAALI __________ __________ 
PAALUN ALAPÄÄ 
KALTEVUUSLISA 
PAALUN PITUUS 

_________ __________ YLÄPÄÄ 	 m1 
ALAPÄÄ 	 ml 
PITUUS 	 ml 

__________ __________ 
m m 

MAAPERÄTIEDOT JA TYÖAJAT. KAIVU 
KERROS- 
PAKSUUS 

MAALAJIEN 
RAJAT 

MAALAJI 
__________ 

TEHOKAS 
TYÖAIKA 

(NÄYTTEET, LOHKAREET 
KESKEYTYKSET YMS.) 

______ 
MITTAUSTASO - 

______ 
__________ 

h 
___________________________ 
________________ 

______ ______ h ________________ 
m____________ h. ________________________________ 

______ ______ h _______________ 

Ii _______________ m_____ 
POHJA __________ __________ h __________________________ 

RAUDOITUS 
TARKASTUSPUTKET, 3 0 60,ASENNUS 
TEHOKASTYÖAIKA YHT. _____________ 
KOKONAISTYÖAIKA 

__________ ____________________________ 

_________ ________________________ 

KALLION KALTEVUUS: ENNEN KÄSITTELYk KÄSITTELYN JÄLKEEN: 
KALLIONPINNAN PUHDISTUS 

BETONOINTI ALKOI KLO 	PÄÄTTYI KLO 	LÄMPÖTILA C 
BETONIN VALMISTAJA _______________________________LUJUUSLUOKKA K_______ 
SEMENTTIMÄÄRÄ ______kg m 3  SUURIN RAEKOKO ______ mm NOTKEUS _______ sVB 
VESISEMENTTISUHDE _______LISAAINEET__- 
BETONIMENEKKI, TOD: 	m3  TEOR 	m3  KOEKAPPALEET (TUNNUS):____________ 
BETONOINTITAPk 
BETONOINNISSA KESKEYTYS KLO 	 KORKEUSTASOSSA+ _______________ 
SYY KESKEYTYKSEEIt 

PAALUN SIJAINNIN TARKASTUS 
ASEMAPOIKKEAMA dx _______mm, dy 	mm 
KALTEVUUSPOIKKEAMA 	mm/m SUUNTAPOIKKEAMA 	 mm/m 

ERIKOI STOI MENPITEET 

FIKJÄYTYKSET: 
• flhUt%UJ J! 	fl fl1SP •• 
INJEKTOINNIT _________ 
KALLIOANKKURIT 1 -TAPIT: 
ULTRAÄÄNI LUOTAUS: PVM. 

PAALUTUSTYÖNJOHTAJA 

TARKASTANUT 

KORJAUSTOIMENPITEET - 

PV 

PVM. 	LIITTEITÄ KPL 

TVH no73 2513 TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1988 
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