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RMYTL  9  Pylväsperustukset  

9.0  YLEISTÄ  

9.0.1  Ohjeen tarkoitus  ja soveltamisala  

Tätä RMYTL:n osaa  9  Pylväsperustukset  noudatetaan rautatiealueella 
tehtävissä pylväsperustustöissa,  jos työkohtaisessa työselityksessä  ei työn 
suorittamisesta muuta määrätä. Yleisen työselityksen tarkoitus  on 

 varmistaa, että valmiin rakenteen laatu täyttää sille asetetut vaatimukset. 
Tässä esitettyä laatua aiempaa laatua ei sallita ilman Ratahallinto-
keskuksen (R}{K) lupaa. Yleisessä työseityksessä esitetään rautatien 
pylväsperustusten perustamistöiden, laatuvaatimusten  ja  laadun varmistuk

-sen  yleiset periaatteet. Työkohtaisessa työseityksessä esitetään yleisestä 
työselityksestä poikkeavat  tai  sitä täsmentävät  ja  täydentävät työohjeet  ja 

 laatuvaatimukset. 

Pylväsperustusten perustamistöiden,  laatuvaatimusten  ja  laadun  varmis-
tuksen  yleiset periaatteet ovat aikaisemmin olleet Sähköistyksen kiinteiden 
laitteiden suunnittelu  ja  rakentaminen SSR -ohjeen mukaiset  /2/.  Tämä 
ohje korvaa seuraavat SSR:n kappaleet:  2.551, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.15, 4.2, 
4.41, 8.315, 8.3 17, 8.318, 8.319  sekä rakennustyöohjeet 1.2ja  1.4. 

9.0.2  Noudatettavat  asiakirjat 

Päivitetty  luettelo noudatettavista asiakirjoista  on  esitetty RHK:  n Internet- 
sivuilla osoitteessa  www.rhk.fi .  

9.0.3  Alustavat työt 

Ennen rakennustöiden aloittamista  on  varmistettava, että alustavat työt  on 
 tehty. Näitä töitä ovat  mm.  rakenteiden  ja kaapeleiden purku-,  siirto-  ja 

suojaustyöt, raivaustyöt  sekä muut maarakennustöiden edellyttämät 
etukäteen tehtävät työt. Nämä työt tehdään RMYTL:n osan  2  Alustavat 
työt  /1/  sekä työkohtaisen työselityksen mukaan.  

fl  
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RMYTL  9  PylvLspenistukset  

9.1  POHJARAKENNUS 

 9.1.1  Yleistä  

Maankaivutöiden  aikana tarkistetaan, ovatko pohjasuhteet suunnitelma- 
asiakirjojen mukaiset. Poikkeamat merkitaan pohjatutkimusleikkaukseen 

 tai perustuskorttiin.  Mikäli pohjaolosuhteet eivät vastaa työkohtaisessa 
työselityksessä esitettyä, suunnitelmia  on  tarkistettava vastaavasti.  

Jos perustuskaivannot  ovat paikoissa, joissa  on  yleistä  tai  rautatien omaa 
 tai jalankulkuliikennettä tai  mihin verrattavaa liikennettä, auki olevat 

. 

	

	 perustuskaivannot  on aidattava  ja  merkittävä. Merkintätavoista  on 
 sovittava rakennuttajan kanssa. 

Pylväsperustukset  jaetaan kolmeen ryhmään: maanvaraiset perustukset,  

S  kallioperustukset  ja paaluperustukset. Maanvaraiset  perustukset ovat maan 
 tai  kallion päälle tehtävän tasauskerroksen varaan asennettavat perustukset 

sekä ankkuroimattomat, kallion päälle tehtävät perustukset. Kallio- 
perustukset ovat kallioon ankkuroituja perustuksia. Paaluperustukset ovat 
lyöntipaaluihin  tai porapaaluihin tukeutuvia  perustuksia.  

9.1.2  Kaivutyöt 

Peruskaivannon  reunat tehdään yleensä mandollisimman jyrkiksi kaivu-
töiden minimoimiseksi. Luiskankaltevuudet voidaan valita ohjeellisten 
kaltevuuksien mukaan  (kuva  1). 

fl  
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RMYTL  9  Py1vspenistukset  

Löyhä  ja  keskitiivis siltti 
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20 0 _45 0  
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Syvyys 
 >2 m  

cl  
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Kuva  1.  Yleensä turvalliset luiskankaltevuudet karkearakeisilla maalajeil
-la  (Sosiaali-ja  terveysministeriö: Työsuojeluohjeita-ja  oppaita  15;  kapeat 

kaivannot)  /3/  

Muilla kuin karkearakeisilla maalaj eilla turvallinen luiskankaltevuus  on 
määritettävä  erikseen. Mikäli kaivannon syvyys  on  suurempi kuin  2 m, 

 vaadittava luiskankaltevuus  on  arvioitava paikallisten olosuhteiden 
perusteella. Kaivannossa havaittavan vedenpinnan vaikutus luiskan-
kaltevuuteen  on  arvioitava erikseen. Yli  3 m  syvien kaivantojen vakavuus 

 on  tarkastettava laskelmin. 

Ajojohdinpylvään  perustus sijaitsee rataan nähden siten, että kaivannon 
 radan  puoleisen luiskan  on  oltava lähes pystysuora  (kuva  2).  Kun 

kaivannon viereinen raide  on kaivutyön  ajan liikennöimätön  ja  muuten 
tärinästä vapaa, kaivannon  radan  puoleinen luiska voidaan tehdä 
tilapäisesti tukemattomana pystysuoraksi enintään syvyyteen  Kv-2,5 m 

 asti. Kaivannossa ei saa työskennellä alueella, johon kaivannon seinän 
sortuminen voi aiheuttaa maan vyörymistä. Luiskan voidaan olettaa 
sortuvan siten, että sortumattoman osan kaltevuudeksi  jää  noin  60°. 

 Sortunut maa-aines voi kuitenkin vyöryä kaltevuuteen  30°. 

RMYTL9 	 2001-11  

I 

I  



RMYTL  9  Pytväsperustukset  
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S Kuva  2.  Maanvaraisen  perustuksen vaatima kaivanto 

Tuenta  

Mikäli kaivannon luiskat  on  tuettava, tuennasta  on  tehtävä tuenta-
suunnitelma, joka  on hyväksytettäva rakennuttajalla  ennen rakennustöiden 
aloittamista. Tuentaan voidaan käyttää tukiseinäelementtejä  tai  teräspontti

-seiniä. Tukiseinäelementit ovat yleensä terästä  ja  koostuvat seinälevystä 
sekä säädettävistä tukitasoista. Ennen tukiseinäelementtien asennusta 
kaivanto kaivetaan haluttuun syvyyteen. Asennuksen jälkeen tukiseinä-
elementit tuetaan paikoilleen säädettävillä tukitasoilla. Teräsponttiprofiulit 
tärytetään  tai  lyödään maahan ennen kaivutyön aloittamista. Tuenta 
rakennetaan kaivutyön yhteydessä. 

Kaivu  
Kaivutyö  tehdään kaivinkoneella, jossa  on tasapäinen kauha.  Pohjan 
lopullinen tasaus tehdään kaivinkoneella  ja  tarvittaessa lapiolla. Kaivu 
pyritään tekemään siten, että perustus voidaan asentaa suoraan perusmaan  

5  varaan. Ylisyvää kaivua  on  vältettävä. Perustussyvyyden sallittu 
poikkeama määräytyy perustusten  ja  haruspalkkielementtien  sallittujen 
sijaintipoikkeamien perusteella (kohta  9,1.5). Kaivannosta poistettavaa 
tukikerrosmateriaalia  ei saa käyttää uudelleen tukikerrosmateriaalina. 

Perustustason  yläpuolelle kohoavat  kivet,  lohkareet  ja  kallio  on  poistettava 
vähintään  100 mm perustustason  alapuolelle asti. Pohja tasataan kaivu-
maalla  tai  paikalle tuodulla soralla. Tasauskerroksen maksimi raekoko  on 
63 mm. Tasauskerros tiivistetään kaivinkoneen  kauhalla  tai tärylevyllä 

 siten, että haluttu tiiviys saavutetaan. 
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RMYTL  9 Pylväsperustukset  

Kuivatus  

Peruskuopan kuivanapito  tehdään avokaivannosta pumppaamalla  tai 
pohjavedenpintaa  alentamalla. Kuivanapito  on  suunniteltava  ja  hyväksy-
tettävä rakennuttajalla ennen toimenpiteen aloittamista. Kaivannon pohja 
ei saa löyhtyä kuivatuksen aikana.  

9.1.3 Elementtiperustusten asennus 

9.1.3.1  Maanvaraiset  perustukset 

Ennen perustuksen asennusta maanpinta tasataan kaivinkoneen kauhalla 
 tai lapiolla.  Pinnan tasaisuusvaatimus  on ±20 mm. Perustuselementti 

 nostetaan paikoilleen,  sen  suunnitelman mukainen sijainti tarkistetaan 
mittauksin  ja  tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. Perustuksen etäisyys 
raiteesta ei saa auttaa aukean tilan ulottuman (ATU) vaatimuksia.  

9.1.3.2  Kallioperustukset  

Ennen kallioperustuksen asentamista kallion  pinnan  asema, nkkonaisuus 
 ja rapautuneisuus  tarkistetaan perustuksen kohdalla. Rikkonainen kallio 

poistetaan perustuksen alta esimerkiksi rusnaamalla. 

Kallioperustusten ankkuripulttina  käytetään kierteistettyä harjaterastankoa. 
Ankkuripulttien  koko ja korroosionestovaatimus  esitetään perustus-
piirustuksessa. 

Ankkuripultille  porataan kallioon pystysuora reikä, jonka pituus  on 
 vähintään  50 mm ankkurointipituutta  suurempi  ja  halkaisija vähintään 

ankkuripulttien halkaisija  +15 mm.  Reiän kuivuus tarkistetaan silmä-
määräisesti. Mikäli reikään vuotaa vettä, juotosta ei saa tehdä tämän 
ohjeen mukaan vaan juotostyöstä  on  tehtävä erillinen suunnitelma. Juotos-
työ aloitetaan huuhtelemalla reikä paineilmalla. Reikä täytetään SILKO-
hyväksytyllä juotoslaastilla  /7/  (maksimi raekoko  on 2-3 mm)  alkaen reiän 
pohjalta. Täyttöletku vedetään reiästä tasaisesti  ja  yhtäjaksoisesti siten, 
että reiän täyttyminen  on  jatkuvaa. Puitti työnnetään oikeaan syvyyteen 
tasaisesti  ja  yhtäjaksoisesti. 
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RMYTL  9  Pylväsperustukset 

9.1.3.3 Paaluperustukset 

Paalutustöissä  noudatetaan  soveltuvin  osin  RMYTL:n  osan  3 Perustamis
-ja  vahvistamistyöt  kappaleen  3.2 /1/  sekä  työkohtaisen työselityksen 

 määräyksiä  ja  ohjeita.  

Paalut  suositellaan tehtäväksi ennen  kaivutöitä. Paalut  voivat olla kitka-  ja 
 tukipaaluja. Kitkapaalut  lyödään oikeaan syvyyteen  apupaalun  avulla. 

 Tukipaalut  katkaistaan lyönnin jälkeen tasolta  k.s.k. (kiskon  selän 
korkeus)  -100 mm,  mikäli  paalut  ovat  ATUn  sisäpuolella  ja  rata  otetaan 
käyttöön ennen  perustuskaivannon  tekoa.  Perustusta  varten tehdään 
kaivanto, joka ulottuu vähintään  paaluanturan  tai  perustuksen  alla  olevien 

 muottirakenteiden alapintaan. Tukipaalujen katkaisu  lopulliseen tasoon 
tehdään  perustuskaivannon aukikaivun  jälkeen.  

9.1.4  Paikalla  valettujen perustusten  rakentaminen 

Paikalla  valettujen perustusten  muotti-,  raudoitus-  ja  betonitöissä  on 
 noudatettava  soveltuvin  osin  Tiehallinnon  julkaisussa  Sillanrakentamisen 
 yleiset laatuvaatimukset:  Betonirakenteet  SYL  3  esitettyjä ohjeita  ja  vaati-

muksia  ja  näitä täydentäviä  R1-IK:n hyväksymiä  SYL  3-R  ohjeita  /4/. 
Maanvaraiset  perustukset tehdään yleensä  elementtirakenteisina. Paalu

-perustukset  ja  kallioperustukset  tehdään yleensä  paikallavaluna.  

9.1.5  Sallitut  sijaintipoikkeamat  

Rautateiden  pylväsperustukset, haruspalkit  ja  paalut  on  rakennettava siten, 
että niiden lopullinen sijainti ei poikkea  suunnitteluarvoista  taulukoissa  1-
3  esitettyjä sallittuja  sijaintipoikkeamia  enempää. 

Taulukko  1. Perustusten sal/itu! s/aint,poikkewnat  

Mitattava suure Sallittu 
poikkeama  

Jänteen  pituus  SR7O  ja  SR65 ratajohdoilla ±  1 m 
Jänteen  pituus  SR7  1  ratajohdolla ±  0,5 m  
Paikalla  valetun  perustuksen  yläpinnan  korkeus  ±  50 mm 
Elementtiperustuksen yläpinnan  korkeus  +  100... -50 mm 
Portaalin  eri  perustusten yläpinnan korkeuspoikkeamien  erotus  ±  50 mm  
Perustuksen etäisyys  raiteen keskilinjasta  +100...-30 mm 
Portaalin perustusten  välimatka  ±30 mm 
Jäykkänurkkaisen portaalin perustusten  välimatka  ±  10 mm 
Portaalin perustusten kiertymä  eri perustuksia  yhdistävältä  suoralta  ±0,5° 
Pystysuoruus  1:100 

RMYTL  9 
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RMYTL  9 Pylväspenistukset  

Taulukko  2.  Haruspalkkien sa/lit,i syaintipoikkeamat  

Mitattava suure Sallittu 
poikkeama  

Haruspalkin kaltevuus ±  100 
Kaksoissilmukan kaltevuus  ±4°  
Haruksen  etäisyys pylvaastä  +5 m. .-0,5 m 
Haruksen  etäisyys raiteen keskilinjasta  +1,5 m...-0,0 m 
Kaksoissilmukan  etäisyys raiteen keskilinjasta verrattuna pylväan  
perustuksen keskiviivan etäisyyteen  radan keskilinjasta 

+3 m. .-0,0 m  
_______________  

Taulukko  3.  Paalujen sal/itu! syaintipoikkeamat  

Mitattava suure Sallittu 
poikkeama  

Kohtisuoraan  rataa vastaan  ±50 mm  
Radan  suunnassa toistensa suhteen ±  50 mm 
Kaltevuuspoikkeama  40 mmlm 
Paalujen  keskinäinen poikkeama suoralta linjalta ±  100 mm 

9.1.6 Täyttötyöt 

9.1.6.1 Routaeristeen  asentaminen  

Routaeriste  asennetaan vaakasuoraan tasatun hiekka-  tai sorakerroksen 
 (maksimi raekoko  on 63 mm)  päälle. Eristeenä saa käyttää ainoastaan 

RHK:n hyväksymiä routalevyjä. Perustus asennetaan suoraan eristelevyjen 
päälle. Eristelevyjen ala-  ja  yläpuolelle tulevien kerrosten paksuudet  on 

 esitetty suunnitelmissa. Reuna-alueilla eristelevyn päälle tulevan sora- 
kerroksen paksuus  on  vähintään  300 mm  levyjen paljastumisen 
estämiseksi. Eristelevyn alapuolelle tulevan kerroksen paksuus  ja 	5  materiaali  on  esitetty suunnitelmissa.  

9.1.6.2  Täyttö  

Maanvaraisia pylväsperustuksia  varten tehdään perustuskaivanto, jonka 
syvyys määräytyy yleensä routasyvyyden perusteella. Perustuskaivanto 
sijaitsee pääasiassa  radan eristyskerroksen  kohdalla  (kuva  2).  Perustuksen 

 alle  mandollisesti tehtävä massanvaihto ulottuu yleensä penkereeseen  tai 
pengerpohjaan.  

Uusilla radoilla täyttä  on  tehtävä yhtäaikaisesti  radan rakennekerrosten 
 rakentamisen kanssa. Kaivannon täyttä tehdään materiaalilla, joka täyttää 

RMYTL:n osan  5  Maaleikkaus-  ja pengerrystyöt  kohdassa  5.3.2.2 eristys-
kerrokselle  asetetut vaatimukset /  1/.  Kaivannon täyttä ratapenkereen 
eristyskerroksen alapuolisilta osin voidaan tehdä materiaalilla, joka täyttää 
RMYTL:n osan  5  kohdassa  5.2.3 maapenkereelle  asetetut vaatimukset  /1/. 
Täytössä käyteuävän  materiaalin maksimi raekoko ei saa olla enempää 

S  
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RMYTL  9  Pylväsperustukset  

kuin puolet kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. Täytössä 
käytettävän materiaalin maksimi raekoko  on 63 mm. Täyttötyöt on  tehtävä 
siten, että perustukset pysyvät paikoillaan. 

Vanhoilla radoilla kaivanto voidaan täyttäa kaivumaalla, mikäli kaivumaa 
 on routimatonta  materiaalia  ja  valmiin täytön kantokyky vastaa olemassa 

olevan penkereen kantokykyä. Urakoitsijan  on  osoitettava kaivumaan 
soveltuvuus täyttömateriaaliksi ennen täyttöä.  

9.1.6.3  Tiiviyden  valvonta  

S 	 Täytössä  oleva maa-aines tiivistyy parhaiten vesipitoisuuden ollessa 
lhellä optimivesipitoisuutta.  Uusilla radoilla tiiviystarkkailu tehdään 
yhdessä rakennekerrosten rakentamisen yhteydessä tehtävän tiivistys- 
tarkkailun kanssa.  

S 	 Täytön tiiviyttä  tarkkaillaan työkohtaisessa työselityksessä esitettyjen 
ohjeiden mukaisesti. Ellei työkohtaisessa työselityksessä ole muuta 
esitetty, penkereiden tiiviyttä tarkkaillaan sekä työmenetelmätarkkailuna 
että kokeellisena tarkkailuna seuraavassa esitetyn mukaisesti. 

Työmenetelmätarkkailu 

Tiivistystyössä  on  noudatettava erityistä varovaisuutta radanpuoleisen 
luiskan läheisyydessä, mikäli  se on  tehty suosituksista poiketen pysty- 
suoraksi. Tiivistyslevyä käyttävä henkilö ei saa työskennellä alueella, 
johon kaivannon seinän sortuminen voi aiheuttaa maan vyörymisen. 

Kokeellinen tarkkailu 

Valmiiden täyttöjen tiiviystarkkailu tehdään painokairauksen avulla. 
Painokairaus tehdään joka viidennen perustuksen kohdalta, korkeintaan  

5 	1,5 m  etäisyydeltä perustuksen pilariosasta. Painokairaus 
vähintään  1,0 m perustustason  alapuolelle. Vaadittu kairausvastus maa- 
lajin  ja tiiviyden  mukaan  on  esitetty taulukossa  4. Vähimmäis

-vaatimuksena  on pylväsperustuksen ympärystäytön  tiivistäminen keski- 

5 
9.1.6.4  Tu kirakenteiden  purkaminen 

Väliaikaiset tukirakenteet puretaan, ellei suunnitelmissa ole muuta esitetty. 
Maan sisään  tai  veden alle jätettävistä apurakenteista  on  tarvittaessa 
laadittava piirustukset, jotka liitetä.än kelpoisuuskirjaan. 
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Taulukko  4.  Karkean si/tin, hiekan, soranja moreenin lujuus-ja  muodon-
muutosominaisuuk.sien arviointi puristin,- paino-  ja heijarikairaus-
vastusten  perusteella (Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa, TIEL 

 2172068) /5/  

Kitkakulman Kairausvastus 
huippuarvo Puristin- Painokai- Heijari- 

Maalaji (°) kairaus raus kairaus 
______ ______ _________  q  (MPa) Pk/0,2  m  LI0,2  m  

Löyh  
28 <10 20.50 <lo  

Karkea Keski- 
siltti  tiivis  

30 
___________ 

10... 20 
_________ 

50... 100 
________ 1O...25  _________  

Tiivis  
32 >20 >100 >25  

LÖyhä  
30 <10 20...50 5...15  

Hieno  
tiiekka  Keski-  

33 10 	20 50 	100 15...30  tiivis ___________ ...  _________ ...  ________ ________  
d 10<0,06  

Tiivis  
36 >20 >100 >30  

LÖyh  
32 <6 10... 30 5... 12  

Hiekka Keski- 
tiivis  35 6  ...  14 30  ...  60 12. ..25 

d10>0,06  ___________ ________ ________  

Tiivis  
38 >14 >60 >25  

LÖyhã  34 <5,5 10  ...  25 5... 10  

Sora  
Keski- 

.. 	.  37 5,5... 	12 25... 50 10...20  tiivis  

_____  Tiivis  40 >12 >50 >20  

Hyvin  
34 <10 <40 <20  lOyh___________ ________ ________ ________ 

Löyha ...  36  >  10 40  ...  100 20. ..60  
Moreeni  

Keski- 
tiivis ____________ .38  -  _____ >100 _________ 60.140  _________ 

_______  Tiivis  ...  40  -  Lyömällä  >  140 

9.1. 6 5  Perustusten  läheisyydessä olevat rakenteet 

Perustukset joudutaan rakentamaan joskus radalla olevien rakenteiden 
(esimerkiksi  sillan  siirtymälaatat)  välittömään läheisyyteen.  Perustusten 
minimietäisyys  eri rakenteista  mä.äritetään  tapauskohtaisesti. Perustukset 

 on  suunniteltava ottamalla huomioon tavanomaisten kuormien lisäksi 
myös kaikki perustuksen läheisyydessä olevilta  rakenteilta  tulevat 
kuormat.  

S 

C  
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9.2  LAADUN  VAL VONTA  

9.2.1  Radan painumat ja  siirtymät 

Pohjarakennustyöt  on  tehtävä siten, että niistä aiheutuvat poikkeamat 
 (kuva  3)  eivät yhtä  virheluokan  D  mukaisia  radan  tarkastuksen  raja-arvoja 

(taulukko  5)  yhden vuoden aikana  pohjarakennustöiden  valmistumisen 
jälkeen.  

b)  

Kuva  3.  Ratageomeirisetperussuureet  a)  kallistus,  b)  korkeuspoikkeama,  
c)  nuolikorkeuspoikkeama,  d)  kierous (RAMO  osa  13  Radan  tarkastus)  /6/  

Taulukko  5.  Virheluokan  D  mukaiset  radan  tarkastuksen  raja-arvot  (RAMO  osa 
 13  Radan  tarkastus)  /6/  

Ratageometnnen 
 suure  

Mitta- 
kanta  

Yksikkö  
_________ 

Kunnpitotaso  
lA  1 2 3 4 5 6 

Kallistus -  mm 5 6 7 8 10 13 15  
Korkeus-  
poikkeama  

5 m 
______ 

mm 
________ 

4 5 6 7 8 9 10  
- 

Nuolikorkeus-  
poikkeama  

20m 
______ 

min 
________ 

6 7 9 10 14 21 28  
- 

Kierous  
______________ 

3,5 m 
______ 

Viiste- 
 lukulmm 

500/ 
7 

440/ 
8 

390/ 
9 

350/ 
10 

290/ 
12 

250/ 
14 

220/ 
16 

RMYTL  9 
	

2001-11 



12  

RMYTL  9  PylvLsperustukset  

9.3  TYÖ-  JA LAATUSUUNNITELMA 

Urakoitsijan  on  laadittava kaivu-  ja tayttötöistä  seka peruselementtien 
asennuksesta työ-  ja laatusuunnitelma,  joka  on hyväksytettävä rakennutta

-jaha  ennen töiden aloittamista. 

Työ-  ja laatusuunnitelmassa  esitetään perustusten rakentamisen osalta aina 
vähintään: 
- 	työn liikenneturvallisuudesta vastaavan yhteystiedot 
- 	asennustöistä  vastaavat henkilöt 
- 	kaapeleiden  siirto  ja suojaus 
- 	työjärjestys 
- 	aikataulu 
- 	kaivukalusto 
- 	kaivumaiden  käyttö  ja läjitys 
- 	pohjan tasaus 
- 	perustuselementtien  paikalleen mittaus 
- 	tiivistyskalusto 
- 	tiivistystarkkailun  toteutus 
- 	laadunvalvontamittaukset.  

Edellisen lisäksi esitetään tarvittaessa: 
- 	kaivannon tuenta 
- 	kaivannon kuivatus 
- 	kalliotartuntojen  teko. 

Paalutustöiden  osalta työ-  ja laatusuunnitelmaan  sisältyy soveltuvin osin 
RMYTL:n osassa  3 Perustamis-  ja vahvistamistyöt  kappaleessa  3.236 

 esitetyt  asiat  /1/. 

E  
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RMYTL  9  Py1vsperustukset  

9.4  KELPOLSUUSKIRJA 

Urakoitsijan  on  laadittava kaivu-  ja  täyttötöistä  sekä peruselementtien 
asennuksesta kelpoisuuskirja yleisessä  ja  työkohtaisessa työselityksessä 

 esitettyjen yksityiskohtaisten vaatimusten mukaisesti. Suunnitelma- 
piirustukset tehdään toteutumapiirustuksiksi siten, että suunnitelma- 
poikkeamat sekä sallittua suuremmat sij aintipoikkeamat merkitään 
suunnitelmapiirustuksiin. Toteutumapiirustukset tehdään välittömästi työn 
edistymistä seuraten. 

Kelpoisuuskirjassa  esitetään aina vähintään: 
- 	tiivistystarkkailun  tulokset 
- 	toteutumapiirustukset 
- 	perustuskortti  (lute 1) 

O 	 Paalutustöiden  osalta kelpoisuuskirjaan sisältyy soveltuvin osin RMYTL:n 
osassa  3 Perustamis-  ja  vahvistamistyöt  kappaleessa  3.237  esitetyt  asiat 

 /1/. 
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RMYTL  9  Pyivspenastukset 	 LuTE  1  

PERUSTUSKORTTI  

RATAOSA  I  LIIKENNEPAIKKAVÄLI: 

PERUSTUS  

'YLVAAN  NUMERO  PYLVAÄN  KM  -  LUKEMA MITATUT  KOORDI- 	X  =  

NAATIT 	 Y  

TARVITTAESSA 	Z  

SUUNNITELTU 	PERUSTUSTYYPPI  ASENNETTU 	PERUSTUSTYYPPI 	(MUUTOS) MUUTOKSEN  MAARAAJA  

______________ 

SENNUS  PVM.  MPAPER  A  SUUNNIT.  TODETTU MAAPERÄ VALU  I  JUOTOS  PVM  

ERUSTUKSEN  MITATTU  +  KORKEUS  

fARVITTAESSA 	 m 
LISATAYTEMAAN  TARVE  

ON 	[JE1 

ASENTAJAN KUITTAUS 

_________________________ 

HARUS 
ODETTU MAALAJI  

__________________ 

TYYPPI  

1MAA 	[KALLIO  

ASENNUSSWYYS 

m  
SILMUKAN  ETÄISYYS  

RAIT. KESK 	m  
ILMUKAN  ETÄISYYS  

PERUST  KESKELTÄ 	m 
TAYTEMAAN  TARVE  

10N 	riEl  
ASENTAJAN KUITTAUS  JA  PVM  

______________________________ 

HUOM.JA 
LISATIEDOT 
- PAALUTIEDOT 

-  POIKKEAMAT 

MUUTOKSET 

KAAPE  LIT  

-KIVET  

-PUTKISTOT 

-YM. 

PERUSTUSKORTTI  

RATAOSA  I  LIIKENNEPAIKKAVÄLI: 
YLVMN  NUMERO  PYLVAAN  KM  -  LUKEMA MITATUT  KOORDI- 	X  =  

NAATIT 

TARVITTAESSA 	Z  

PERUSTUS _____________ 

SUUNNITELTU 	PERUSTUSTYYPPI  ASENNETTU 	PERUSTUSTYYPPI 	(MUUTOS) 

_________________________________________________ 

MUUTOKSEN  MAARAAJA  

SENNUS  PVM.  MUPER  A  SUUNNIT.  TODETTU  MMPER  A  VALU  I  JUOTOS  PVM.  

ERtJSTUKSEN  MITATTU  +  KORKEUS  

ARVITTAESSA 	 m 
LISATAYTEMAAN  TARVE  

]ON 	[]EI 

ASENTAJAN 

________________________________ 

KUITTAUS 

HARUS 
ODETTU MAALAJI  

____________________  

TYYPPI  

MAA 	E1KALLIO  

ASENNUSSYVYYS 

m  
SILMUKAN  ETÄISYYS  

RAIT KESK 	m  
SILMUKAN  ETÄISYYS  

ERUST  KESKELTÄ 	m 
TAYTEMAAN  TARVE  

]ON 	r]EI  
ASENTAJAN KUITTAUS  JA  PVM  

________________________________ 

HUOM.  JA  
USATIEDOT 
- PAALUTIEDOT 

-  POIKKEAMAT 

MUUTOKSET 

KAAPE  LIT  

-KIVET  

-PUTKISTOT 

-YM. 
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