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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS 

POHJA- JA MAARAKENNUSTYÖT 

	

1. 	YLEISTÄ 

	

1.1 	Soveltamisalue 

Tätä työselitystä noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen 

silta- ja lauttalaituritöihin sisältyvissä maarakennus-

töissä. 	sekä omana työnä että urakalla rakennettaessa. 

Rakentajaa sitovat määräykset on kirjoitettu leveäpalstai-

sella tekstillä. 

0 	Suositukset ja ohjeet on kirjoitettu kapeapais- 

taisella tekstillä ja merkitty kirjaimella 0. 

Ohjeet esittävät erään hyväksyttävän ratkaisun. 

Rakentajan ei tarvitse pitäytyä ohjeellisena ku-

vattuihin työmenetelmiin, vaikka ne on osaltaan 

tarkoitettu määrittelemään työn laatutasoa. 

V 	Valvontaohjeet on merkitty kirjaimella V ja myös 

ne on esitetty kapeampipalstaisella tekstillä. 

	

1.2 	Työ s sä noudat et tavat asiakirjat 

Jäljempänä on esitetty vuoden 1985 alussa voimassa olleet 

luokitukset ja ohjeet. Myöhemmin ilmestyvät uudet luoki-

tukset ja ohjeet korvaavat aina ko. vanhat julkaisut. 

Omana työnä rakennettaessa on eri asiakirjojen pätemis-

järjestys seuraava: 
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(1.2) 	- lait, asetukset ja vesioikeuden ptLLitökset, joita ovat mm: 
-- vesilaki (2614/61), muutokset (453I63, 1427/70, 6 149/76, 

)4L1/77) 

-- vesiasetus (284/62), muutokset (289/63, 1428/70) 
-- laki rLijähdysvaarallisista aineista 263/53,  muutos 

l43/73 
-- räjähdysaineasetus n:o 696/1971 muutoksirieen (n:ot 

1 143/73, 9 146/1973, 927/1975 ja  973/1977) 
-- asetus räjäytystyön valvojien pätevyyskirjoista n:o 

386/1966 
- valtioneuvoston ja eri ministeriöiden määräykset ja ohjeet, 

joita ovat mm: 
-- Suomen rakentamismääryskokoelma (OSA B3 pohjarakennus) 

sisäasiainministeriö 
-- valtioneuvoston päätös n:o 27 14/1969, joka sisältää 

rakennustyössä noudatettavat järjestysohjeet rnuutok-

sineen (1496/1972, 821/77) 
-- valtioneuvoston päätös n:o 362/1965,  joka sisältää 

räjäytystyössä noudatettavat järjestysohjeet muutok-
sineen 68 14/65 

-- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysaineis-
ta n:o 972/1971 

-- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysainei-
den kuljettamisesta tiellä (735/73) 

-- sosiaali- ja terveysministeriön vahvistarnat teknilliset 
turvallisuusohjeet n:o 16:0 ja 16:2 

- siltakohtainen työselitys 
- piirustukset 
- tie- ja vesirakennushallituksen antamat määräykset ja 

ohjeet 
- tämä työselitys ja muut TVH:n yleiset työselitykset (tien- 

rakennustöiden yleinen työselitys) 
- rakennusalan järjestöjen ja tutkimuslaitosten julkaisemat 

epäviralliset normit ja ohjeet, joita ovat mm: 
-- pohjarakennusohjeet 1979,  RIL 121 
-- lyöntipaalutusohjeet 1979 (LPO-79) 
-- suurpaaluohjeet 1978  (SFO-78) 
-- rakenteiden kuormitusnormit 1975,  RIL  59e, 79b 

- pohjarakennustbiden laadunvalvontaohjeet 1984, SGTY 
(PRV-84) 
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(1.2) 	-- VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonannot 

-- rakennusalan kallioluokitus, tiedonanto 12 
-- geotekninen maaluokitus, tiedonanto l4 

-- rakennusgeologisen kallioluokituksen soveltaminen, 

tiedonanto 25 
-- pienten kaivantojen tukeminen, tiedonanto 28 
-- johtokaivantojen tukeminen, tiedonanto 29. 

Urakalla rakennettaessa asiakirjojen pätemisjärjestys esite-

tään urakka-asiakirjoissa. 

1.3 	Yleiset laatuvaatimukset 

Rakennustyössä on käytettävä hyväksyttäviä rakennusaineita 

ja työtapoja sekä pätevää työvoimaa. Työ on suoritettava 

siten, että lopputulokselle asetetut vaatimukset saavutetaan. 

Työselityksen useissa kohdissa viitataan suunnitelmaan, jol-

la tarkoitetaan piirustuksia ja siltakohtaista työselitys-

tä. 

Jäljempänä eri työvaiheiden yhteydessä esitettyjä vaatimuk-

sia eri rakenteiden toleransseista, täyttöjen tiivistämi-

sestä, käytettävistä materiaaleista jne. on noudatettava, 

ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty. 

1.4 	Po hj at ut kimu s t en ja maap e rät ± e - 

toj en tarkistaminen 

l.4l 	Maaperä 

Maalajit voidaan luokitella joko geoteknisen tai rakennus- 

teknillisen luokituksen mukaisesti. Luokitusperusteet, 

nimitykset ja lyhennykset ilmenevät geoteknisen luokituksen 

osalta VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonannosta 

n:o 14, vuodelta 1974 ttG eot ekninen maaluokitus" ja raken-

nusteknillisen luokituksen osalta TVL:n maarakennusalan 

tutkimus- ja suunnitteluohjeiden (TVH 732660) osasta 1 
sivuilta 90...94 ja 3l4...321. Suunnitelma-asiakirjoista 
ilmenee, kumpaa maalajiluokitusta on käytetty. 
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(1.141) 	Sillan maankaivu- ja perustamistöiden aikana on tarkkail- 

tava, ovatko pohjasuhteet suunnitelma-asiakirjojen mukai-

set. Erityisesti on varmistauduttava siitä, että maapohjan 

laatu ja kantavuus perustamistasolla ovat suunnitelman 

mukaiset. 

V 	Tavallisesti riittää kaivutyön yhteydessä tapahtuva 

maan laadun ja vaihteluiden silmämLiäräinen tar-

kistus. 

1.142 	Vedenpinnan korkeus 

Rakennustyön aikana on tarkistettava, vastaako vesistösil- 

tojen kohdalla vesistön vedenpinnan korkeus ja kuivan 

maan siltojen kohdalla pohjavedenpinnan korkeus suunnit-

teluvaiheessa lähtötietoina käytettyjä arvoja. 

V 	Erot vedenpinnan korkeuksissa on selvitettävä mah- 

dollisimman varhaisessa työvaiheessa, koska muu-

tokset korkeustiedoissa voivat vaatia suunnitelman 

muuttamista. 

1.143 	Kallio 

Myös kallion pinnan aseman ja kallion kelpoisuuden toteaminen 

sekä mandolliset poikkeamat suunnitelma-asiakirjoissa esite-

tystä on tarkistettava mandollisimman tarkoin ja ajoissa. 

Normaalisti ei vaadita suoritettavaksi erillisiä tarkistus- 

toimenpiteitä ennen töiden aloittamista, vaan tarkistus 

tapahtuu työn edistymisen mukaan. Kallion laatu tarkistetaan 

aina kallion pinnan puhdistamisen jälkeen ennen perustusten 

laudoitusta. 
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0 	Jotta suunnitelma-asiakirjojen perusteella voitai- 

siin työmaalla arvioida, onko tarpeen ennen töiden 

aloittamista suorittaa tarkistustoimenpiteitä kal-

lion korkeusaseman varmistamiseksi, on alla mainit-

tu ne tutkimusmenetelmt, joilla kallion pinnan 

asema voidaan määrittää tarkasti tutkimuspisteen 

kohdalla: 

- avokalliohavainnot 
- koekuopat 

- porakonekairaukset. 

Muilla pohjatutkimusmenetelmj 	ei yleensä voida 
luotettavastj selvittää, onko tutkimus ulottunut 
kallion pintaan asti. 

V 	Työn aikana suoritettavien tarkistustoimenpiteiden 

tarve on arvioitava ottaen huomioon paikalliset 

olosuhteet, perustettava rakenne ja suunnittelu-

vaiheessa suoritettujen tutkimusten määrä ja laatu. 
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1.5 	Töiden y 1eintri jär'jestely silta- 

paikal 1 a 

SiltatyL5maalla on öljyt, polttonesteet yms. säilytettävä 

riittävän tilavissa si1iöissä ja huolehdittava siitä, 

ettei näitä aineita pääse valumaan maahan tai veteen. 

Vesioikeuden lupa-asiakirjoissa esitettyjä määräyksiä on 

noudatettava ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ve-

sistön samentumis- ym. haittojen estämiseksi. 

Sillan pohjarakennustyöt tulee niveltää tietöihin ottaen 

huomioon ne määräykset, joita on annettu tienrakennustöiden 

yleisissä työselityksissä sekä tien- ja sillanrakennustöi-

den työkohtaisissa työselityksissä. 

Kaivutöihin ryhdyttäessd on otettava huomioon viereisten 

tieosuuksien ja muiden rakenteiden sillan maankaivu- ja 

perustamistöille asettamat rajoitukset. Tällaisia ovat esim. 

kaivutyöjärjestys, ylipenkereiden painuma-aikavaraukset ja 

poistoajankohta, massanvaihtotyöt ja johtotyöt, uoman siir-

to ja putkitus. Ellei siltasuunnitelmassa ole muuta esitet-

ty, noudatetaan seuraavassa esitettyjä määräyksiä. 

Paaluttamalla perustettavan sillan maatuen liittyessä mas-

sanvaihdon varaan tehtävään tiepenkereeseen tulee massan- 

vaihto tehdä ennen sillan paalutustöitä. Paalutustyä voidaan 

aloittaa vasta sen jälkeen, kun työkohtaisessa työseli-

tyksessä tai siltapiirustuksessa määrätyt painuma- ja siir-

tymämittaukset osoittavat suunnitelman mukaiseen tasoon ja 

laajuuteen rakennetun penkereen painumisen päättyneen. Pai-

numa- ja siirtymämittaukset suoritetaan kohdassa 1.7 esite-

tyllä tavalla. 



(1.5) 	Tierakennustöidefl yleisen työselityksen kohdan 1210 mukai- 

sesti siltoihin liittyvillä paalutetuilla pengerosilla 

tulee lyödä olosuhteista riippuen sillan paalutettua tukea 

lähinnä olevat 	- fl niv- 	nerpaai.u. 	ennen siltapaa 

... 1 

1 	 Jk 	y 

suunnittelua varten annettu arvio, johon on varau-

duttava. Lopullinen painuma-aika määräytyy painu-

ma- ja siirtymämittausten perusteella. 

1.6 	Kiertotiet ja varasillat 

Kiertotie tulee suunnitella niin etäälle rakennettavasta 

sillasta, että sen vakavuus peruskuoppien ollessa kaivet-

tuna on riittävä. Kiertotietä suunniteltaessa on myös otet-

tava huomioon varsinaisen tiepenkereen mandolliset vahvis- 

tustavat esim. massanvaihtokaivanto tai pengertämällä 

tehtävän massanvaihdon aiheuttama pohjamaan nousu ja siir-

tyminen ympäristössä. 

Mikäli peruskuoppa tehdään tuettuna ja kiertotie tulee tuki- 

seinän välittömään läheisyyteen, on kiertotien aiheuttama 

kuormitus otettava huomioon tukirakenteita mitoitettaessa. 

0 	Kun kiertotie tehdään luiskatun peruskuopan vie- 

reen, on peruskuopan seinämien ollessa kitkamaata 

tai moreenia lujskan kaltevuuden oltava riittävän 

laiva (vrt, kohta 3200/1.31 Peruskuopan luiskaami-

nen). Koheesiomaissa luiskan pysyvyys on tarkis-

tettava geoteknisin selvityksin. 

V 	Ennen peruskuopan kaivamisen aloittamista on vai- 

vojan tarkastettava kaivannon tuentasuunnitelma. 

Tässä yhteydessä tulee myös tarkastaa, että mandol-

lisen kiertotien aiheuttama kuormitus on otettu 

huomioon tukirakenteiden mitoituksessa. 
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(1.6) 	Koko rakennustyön ajan on tarkkailtava kiertotiessä 

mandollisesti esiintyviä liikkeitä ja mikäli niitä 

ilmenee, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 

esim. peruskuopan tuennan vahvistamiseen. 

Varasiltapaikka tulee valita siten, ettei varasillan vakavuus 

vaarannu sillan maatukikaivantojen kaivusta, tulopenkerei-

den teosta, ponttiseinien ja paalujen lyönnistä. 

Samoin on varmistettava, että varasillan kokoaminen ja 

siirtäminen lopulliselle paikalleen on mandollista, ja että 

maapohja kestää nostokoneen aiheuttaman lisäkuormituksen, 

ja että koneen pääsy siltapaikalle on esteetön. 

Lisäksi tulee varmistaa, että näkyvyys varasiltapaikalla on 

vähintään TVH:n normaalimääräysten mukaisen vähimmäispysäh-

tymismatkan pituinen. (Esim. ohjenopeudella 50 km/h on ko. 

matka 60 m). 

Mikäli rakennettavan sillan pohjatutkimukset eivät riitä 

varasillan suunnitteluun tai perustamistöiden toteuttamiseen, 

tulee pohjatutkimuksia varaslflan kohdalla täydentää. 

0 	Koheesiomaassa tulee varasillan päätytukien vaka- 

vuus tarkistaa geoteknisin selvityksin. Kitkamaa- 

ja moreenipohjalla päätytukien vakavuus varmistetaan 

käyttämällä riittävän loivia luiskia. Päätytukien 

vakavuuslaskelmissa voidaan soveltaa PTL:n ohjetta 

"Siltojen päätytukien suunnittelua ja rakentamista 

koskeva suositus", TVH 2.028. 

V 	Ennen varasillan rakentamisen aloittamista tulee 

tarkastaa siitä laadittu suunnitelma. Tarkastuk-

sessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että 

pätytukien perustamissuunnitelrna perustuu luotet-

taviin maaperätietoihin ja tarvittaessa geotek-

nisiin selvityksiin. 



(1.6) 	Varasillan tukien painumia tulee seurata ja mah- 

dollisesti syntyvät painumat korjata tarvittaessa. 

1.7 	P a i n u m a- j a s 1 1 r t y m ä m 1 t t a u k s e t 

1.71 	Penkereiden painuma- ja siirtymämittaukset 

Kun työkohtaisessa työselityksessä tai siltapiirustuksessa 

* 	on penkereelle määrätty seisonta-aika, tulee penkereen 

liikkeitä seurata penkereeseen asennettujen painuma-

ja/tai siirtymämittareiden avulla. Painuma- ja siirtymä- 

mittarit asennetaan työkohtaisessa työselltyksessä esitet-

tyihin paikkoihin. Painumamittaukset tehdään, ellei 

suunnitelmassa muuta määrätä, tienrakennustöiden yleisen 

työselityksen kohdan 1550 ja pohjanvahvistustölden laadun- 

valvontaohjeiden (TVH 732177) kohdan 4.2 ohjeita soveltaen. 
Mittaustulokset esitetään graafisesti aikapainumakäyrinä. 

Jos painumista aiheuttavaa kuormitusta lisätään painuma-

mittausten aikana pengertä korottamalla, on aikapainuma-

käyrään liitettävä myös aikakuormituskäyrä (ks. pohjavah-

vistustöiden laadunvalvontaohje TVH 732177). 

Siirtymämittaukset suoritetaan työkohtalsen työselityksen 

ja pohjanvahvistustöiden laadunvalvontaohjeiden mukaisesti. 

Mikäli penkereen havaitaan vielä liikkuvan suunnitelmassa 

esitetyn painuma-ajan loppuessa, on otettava yhteyttä piirin 

maatutkimusinsinööriin, joka tarvittaessa neuvottelee maa-

tutkimustoimiston kanssa jatkotoimeripiteistä. 

- 	1.72 	Perustusten painuma- ja siirtymämittaukset 

1.721 	Normaalikohteet 

Välittömästi kalliolle perustettuja siltoja lukuunottamatta 

on kaikkiin siltoihin asennettava vaaituskiiritopisteet 



(1.721) (sinkitty terListappi tai -pultti 0 10 mm). Vaaituspisteet 

sovitetaan valuvaiheessa sillan kannen korkeuteen seuraa-

vasti: 

- maatuilla siipimuurien uloimpiin nurkkapisteisiin (yht. 

4 kpl/tuki) 

- kunkin välipilarin kohdalla siltakannen molempiin reunoi-

hin (yht. 2 kpl/tuki) 

0 	Tarkkailumittausten suorittaminen 

Vaaituspisteiden korkeudet mitataan kertaalleen vä-

littömästi sillan valmistuttua tarkkavaaituskojeella. 

Kiintopiste tulee valita siten, että vaaitukset 

voidaan tehdä samasta koj een asemasta mandollisimman 

lyhyttä tähtäysmatkaa käyttäen. Ellei vaaituskiinto-

pistettä voida sovittaa kallioon, on kiintopiste 

vaaituksia varten tehtävä peruskallioon tai kovaan 

pohjaan lyötävästä pyöröteräksestä tai roudattomaan 

syvyyteen ulottuvasta betonipyykistä. 

Maatukien myöhempien liikkeiden tarkkailemiseksi 

mitataan liikuntasaumalla varustetuissa silloissa 

päällysrakenteen ja laakeritason takaseinän välinen 

liikuntavara päällysrakenteen alapinnan tasossa sen 

ulkoreunoista. Mittauspisteet merkitään maalimer-

killä. Ilman lämpötila varjossa luetaan mittaus- 

pisteen läheisyydessä. 

Korkeus- ja etäisyysmittaukset tulee suorittaa mah-

dollisimman tarkasti (virhe pienempi kuin 1 mm). 

Mittaustulokset säilytetään piirin arkistossa. 

Mittaukset voidaan myöhemmin sillan käyttöaikana 

suorittaa uudestaan, mikäli tämä osoittautuu tar-

peelliseksi. 
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1.722 	Erityiskohteet 

Erityistä tarkkailua vaativissa silloissa (esitetty suun-

nitelma-asiakirjoissa) on edellä esitetyn lisäksi asennet-

tava sillan peruslaattoihin niiden valuvaiheessa vaaitus-

kiintopisteet. Ellei suunnitelma-asiakirioiSSa ole tarkem-

min määritelty, asennetaan vaaituspisteet seuraavasti: 

- 	- maatukien peruslaattojen nurkkiin (yht. 14 kpl/tuki) 

- välipilareiclen peruslaattojen molempiin reunoihin (yht. 

- 	2 kpl/tuki) 

Mittapultit ja -tangot on kiinnitettävä rakenteeseen siten, 

etteivät ne luku rakennustyön aikana tai sen jälkeen. 

Siirtymämittauksia varten tarvittavien havaintopisteiden ja 

-putkien paikat esitetään aina suunnitelmassa. 

0 	Tarkkailmittausten suorittaminen 

Painumamittaukset 

Erityistarkkailua vaativissa silloissa painumien 

tarkkailu aloitetaan välittömästi pohjalaattojen 

valun jälkeen ja mittauksia jatketaan rakennusvai-

heittain esim. seuraavina ajankohtina: 

- heti peruslaattojen valun jälkeen 

- välittömästi ennen maatukien tai välipilareiden 

valua 

- heti maatukien tai välipilareiden valun jälkeen 

- välittömästi ennen päällysrakenteen valua tai 

asennusta 

- välittömästi ennen päällysrakennetelineiden pur-

k am i s t a 

- heti päällysrakennetelineiden purkamisen jälkeen 

- heti, kun silta on täysin valmis. 



(1.722) 	Mittauspisteiden paikat on rnerkittävi oheisen 

kaaviokuvan mukaisesti. Mittaustulokset on tulostet-

tava maatutkimustoirnistori ohjeen mukaisesti taulu-

koituina. Havaintotulokset on 1hetettäv1i tie- ja 

vesirakennushallitukseri maatutkimustoimistoon, jos-

ta saa myös tarkempia ohjeita mittausten suorit- 

t am i s e s t a. 

ESIMERKKI TARKKAILUPISTEIDEN SIJOITUKSESTA 

Sillan peruslaatat (y1pinta) 

5 	 7 

4— Soponkorpi 	 [=1 	[1 	Suoniem —+ 

Sillan kansirakenne (yläpinta) 

(siirtymämittauspisteet, tunnus L) 

13 14 	___________ 	 21 22 
1 •' 1 L+  1 	17 ' 	 +L 31  

	

1 	1 
Ii 	Ii 	i 	1 	 I.I 	ii 

	

1 	1 	1 	L41 20 I.1L2.T 	

__J 	
!J 

15 16 

Siirtymämittaukset 

Siirtymämittausten suorittamisesta annetaan aina 

ohjeet suunnitelmassa. 

Per'ustusten tai paalujen ja maan siirtymärnittaukset 

voidaan suorittaa mittanauhaa, teodoliittia, elek-

tro-optisia etäisyysmittareita tai inkiinometriä 

käyttäen (vrt. pohjanvahvistustöiden laadunvalvon-

taohje TVH 732177). Mittausten suoritustapa on 

valittava tapauskohtaisesti ja mittauksissa tulee 

pyrkiä mandollisimman suureen tarkkuuteen (virhe 

pienempi kuin 1 mm). 
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(1.722) 	Maatukien siirtymiä voidaan tarkkailla esim. edellä 

kohdassa 1.721 esitetyllä tavalla määrittämällä 

päällysrakenteen ja laakeritason takaseinän väli-

nen liikuntavara heti päällysrakennetelineiden 

purkamisen jälkeen, välittömästi ennen maatuen 

taustatäyttöä sekä tämän jälkeen ja sillan ollessa 

täysin valmis. 

1.8 	Talvirakentaminen 

Talvityötä koskevat määräykset on käsitelty erikseen ao. 

työselityksen osassa. Maan jäätyminen on perustusten alla 

estettävä rakennusjärjestelyin. Talvirakentamista on käsi-

telty kohdissa 3200/1.1, 3200/1.31...1.33, 3300/2. 

1.9 	Viimeistelytyöt 

Keilat ja luiskaverhoukset tehdään siltasuunnitelman mukai-

sesti. Työssä noudatetaan tienrakennustöiden yleisen työse-

lityksen osassa 1800 annettuja työohjeita, ellei suunnitel-

massa ole muuta esitetty. 

Kaikki siltatyön yhteydessä vesistöön tehdyt tilapäisraken-

teet (paalut, tehneet ym.) on poistettava tai katkaistava 

pohjaa myöten. Rakennusjätteet on poistettava työn päätyt-

tyä siltapaikalta ja mandolhiselta vesialueelta. Siltapaik-

ka ympäristöineen on viimeisteltävä ja siistittävä raken-

nustyön päätyttyä. 

-J 
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3100 	ALUSTAVAT TYÖT 

Alustaviin töihin kuuluu rakennettavan sillan kohdalla ole-

van vanhan sillan, lossirakenteiden ja muiden rakenteiden 

purku ja poisto. Työ on tehtävä vahingoittamatta säilytet-

täviä rakenteita. Jos koko silta, tuet tai osa niistä mää-

rätään jätettäväksi purkamatta, on nämä rakenteet kunnos-

tettava suunnitelmassa esitettyyn kuntoon. 

Vesistösiltojen osalta on purkutyössä noudatettava suun-

nitelmassa ja vesioikeuden lupapäätöksessä annettuja mää-

räyksiä. 

Kaapeleiden, vesi- ja viemärijohtojen ym. laitteiden siirto 

ja suojaus tehdään suunnitelmien mukaisesti. Ennen kaivu-, 

louhinta- ym. töiden aloittamista on selvitettävä ja tarkis-

tettava siltapaikalla olevien johtojen ja kaapeleiden tarkka 

sijainti. Työn aikana on varottava vaurioittamasta ko. lait-

teita. Työn suorituksessa on noudatettava ao. laitteiden 

omistajien antamia määräyksiä ja työohjeita. Omistajaan on 

syytä ottaa yhteys ennen työhön ryhtymistä. Omistajalta saa 

myös tarkemmat tiedot johtojen ja kaapeleiden sijainnista ja 

syvyydestä. 
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3200 	KAIVU-, LOUHINTA-, UOMA-JA 
V 	Y L i TYÖT 

1. 	NAANKAIVUTYÖT 

1.1 	Kaivannon seinien t uent a 

1.11 	Uraseinät 

Ellei kaivantoa voida luiskata kohdassa 3200/1.31 annettujen 
• 	ohjeiden mukaisesti, on kaivanto tehtävä tuettuna kaivantona. 

Kaivutyössä on otettava huomioon työturvallisuusmääräykset, 

jotka on esitetty valtioneuvoston päätöksessä n:o 27 14/1969 
(148...514 §), joka sisältLiä rakennustyössä noudatettavat jär-
j estysohj eet. 

Kaivantojen tukemiseen liittyviä ohjeita on annettu lisäksi 

VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonannoissa n:o 28/1977 

"Pienten kaivantojen tukeminen" ja n:o 29/1977 "Johtokaivan-

toj en tukemisohj eet". 

Kaivutyö ja tukeminen tulee suorittaa huolellisesti siten, 

että kaivannon pohjan ja ympärillä olevan maan häiriinty-

minen jää mandollisimman vähäiseksi. Tuettavat seinät 

on tehtävä mandollisimman pystysuoriksi ja yhdensuuntaisiksi. 

Tukiseinän tulee liittyä tiiviisti maata vastaan. Tukiseinä 

on upotettava niin syvään ja tuenta järjestettävä niin, 

ettei seinä pääse siirtymään. Tukiseinän yläreuna on 

ulotettava vähintään 0,3 m ympäröivääl maanpintaa korkeammalle. 

Jos tukeminen suoritetaan vasta kaivun jälkeen, on tukisei-

nän ja maan välinen mandollinen tyhjä tila aina huolella 

täytettävä sitä mukaa kuin tukiseinä tehdään. 

Talvityössä tulee ottaa huomioon maan mandollinen jäätymi-

minen tukiseinän takana. Jäätyminen saattaa aiheuttaa suu-

ria lisärasituksia, mikä voidaan estää kiiloja löyhdyttä-
mällä. 

1 
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(1.11) 	Syvien, ankkuroitujen ja pitkään auki olevien kaivantojen 

osalla on maan jäätyminen estettävä routaeristeitä, mas-

sanvaihtoa tms. käyttäen. 

Tukiseinä mitoitetaan siihen kohdistuvalle maan- ja veden- 

paineelle sekä mandollisille hyötykuormille. Lisäksi tu-

lee estää kaivannon pohjan nouseminen tukiseinien välissä. 

Tämä vaatimus on erityisen merkityksellinen kaivannoissa, 

jotka on kaivettu pehmeisiin tai löyhiin hienorakeisiin 

maakerroksiin, kuten esim. pehmeään saveen tai hienoon 

hiekkaan ja silttiin. 

0 	Kaivumassat tulisi pyrkiä läjittämään vähintään 

kaivusyvyyden etäisyydelle kaivannosta. Mikäli 

läjitystä suoritetaan lähemmäksi kaivantoa, voi-

daan kaivumassojen vaikutus tukiseinään likimää-

rin ottaa huomioon suurentamalla laskelmissa 

käytettävää kaivusyvyyttä. 

Syvien kaivantojen tukiseinistä on laadittava staattiset 

laskelmat ja rakennepiirustukset, jotka on esitettävä 

valvojan hyväksyttäviksi. Yksityiskohtaiset suunnitelmat 

on laadittava aina myös silloin, kun tukiseiniin kohdistuu 

liikenteestä tai ulkopuolisesta rakenteesta aiheutuvaa 

kuormitusta. 

Suunnittelussa on käytettävä "Rakenteiden kuormitusnormien" 

mukaisia hyötykuormia, ellei toisin määrätä. 

Väliaikaiset tukirakenteet on purettava niiltä osin kuin 

niistä on haittaa. Vaadittaessa on maan sisään tai veden 

alle jätettävistä apurakeriteista 1adittava piirustukset 

arkistointia varten. 

1.111 	Puu-uraseinät 

Matalahkoissa koheesiomaahan ja löyhään kitkamaahan tehtä-

vissä kaivannoissa voidaan kaivannon tuentaan käyttää puu-

uraseiniä. 
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(1.111) Tukiseinään käytettävän rakennesahatavaran tulee täyttää 

puurakenteiden suunnitteluohjeiden (RIL 120) T 30 lujuus- 

luokan laatuvaatimukset. Tukiseinään käytettävien uralank-

kujen paksuuden tulee yleensä olla vähintään 50 mm ja vaa-

katukiin sekä juoksuihin käytettävän materiaalin normaalisti 

vähintään 100 x 100 mm. 

Lankut lyödään maahan yleensä yksitellen esim. paineilma-

vasaralla käyttäen lankun yläpään lyöntisuojana tarvitta-

essa teräslevyä. Pehmeässä savimaassa lankut voidaan upot-

taa kaivukoneen kauhalla painamalla. Lankut viistetään 

toiselta syrjältään, jotta ne maahan lyötäessä painuVat til-

viisti toistensa uriin. Seinä tuetaan kaivun edistymisen 

myötä niin, että juoksujen ja vaakatukien välit eivät tule 

väliaikaisestikaan liian suuriksi. 

Seinälankkujen, juoksujen ja vaakatukien jatkamista on 

vältettävä. Seinälankkuja ei saa jatkaa alimman vaakatuen 

kohdalla. Mandolliset jatkokset on sijoitettava eri tasoil-

le. 

Mikäli juoksujen jatkokset sijoitetaan samalle tukiseinän 

kohdalle vaakatukien puoliväliin, on vaakatukien etäisyyttä 

tarvittaessa pienennettävä jatkoksen molemmin puolin. 

Juoksujen paikallaan pysyminen on varmistettava siteillä. 

Nurkkaliitoksia ei saa tehdä loveamalla. Kaivannon pitemmän 

sivun juoksu voidaan tukea kaivannon lyhyemmän sivun pitui-

sella vähintään 50 min paksulla lankulla, joka naulataan 

kiinni lyhyemmän sivun vaakajuoksuun. Naulaus on suoritet-

tava hyvin, ettei lankku nurjanda. Lisäksi juoksut tuetaan 

nurkissa paarteilla. 

Tukien kiilaamiseen on käytettävä havupuisia kiiloja. Kiilan 

leveyden tulee olla sama kuin juoksun leveys. Tukien pai- 

kallaan pysyminen on varmistettava paarteilla tuen ja 

juoksun liitoskohdassa. 

Pilarikuoppieri uraseinät tuetaan yleensä kehillä, jotka 

tällöin toimivat sekä juoksuina että vaakatukina. 



(1.111) Jos peruskuopan tukena ja samalla peruslaatan valumuottina 

käytetään uraseiniä ne saa yleensä jättää paikoilleen. 

Lankut on katkaistava maanpinnan tasosta, vesistösilloissa 

uoman pohjan korkeudelta, ei kuitenkaan peruslaatan yläpin-

nan alapuolelta, ellei esim. vesioikeuden lupaehdoissa ole 

muita määräyksiä. Siinä tapauksessa, että perustus on 

niaanvarainen, ei puu-uraseiniä saa poistaa peruslaatan 

pohjan alapuolelta. 

V 	Työn aikana on tarkkailtava seinärakenteen mandolli- 

sia liikkeitä. Irronneet vaakatuet on kiilattava 

kiinni ja mandollisesti ylikuormitetut osat 

vahvistettava. Mikäli työssä syntyy pitempiaikainen 

tauko, on tukiseinät tarkistettava ja tarpeen 

vaatiessa korjattava ja vahvistettava ennen töi-

den jatkamista. 

1.112 	Teräsuraseinät 

Puuponttiseinien sijasta voidaan käyttää teräsponttiseiniä 

erityisesti tiiviiseen maaperään tehtävissä syvissä kai-

vannoissa. Teräksen tulee olla vähintään laatua Fe 3713. 

0 	Teräsuraseinät voidaan lyödä paalutuskonetta, 

täryjunttaa tai riittävän tehokasta ponttivasaraa 

käyttäen. Ennen lyöntiä asennetaan maanpintaan 

ohjauspalkit, jotta lankut saadaan pysymään halu-

tussa suunnassa. Kallistumisen estämiseksi pont-

tilankut löydään ryhmissä lyöden ensimmäisessä 

vaiheessa niin syvälle kuin niiden pystyssäpysy-

minen vaatii. Toisessa vaiheessa lyödään kaikki 

ryhmän lankut täyteen syvyyteen ja jatketaan lyön-

tiä uudella ryhmällä. 

Lyötäessä pontteja erittäin tiiviiseen, kiviseen 

tai lohkareiseen maahan, johon teräsponttia on 

vaikea saada tunkeutumaan, voidaan menetellä 

seuraavasti: 
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(1.112) 	- ponttien lyönti järjestetään kaivun edistymisen 

myötä, mikäli tämä tuki- ja kaivujärjestelyjen 

puolesta on mandollista 

- suoritetaan kivien ja lohkareiden poistamiseksi 

seinälinjan kohdalla ennakkoporauksia ja tar-

vittaessa räjäytyksiä 

- poistetaan ponttiseinälinjan kohdalta kiviset 

ja lohkareiset massat kaivinkoneella ennen pont-

tien lyöntiä. 

Seinä tuetaan suunnitelman edellyttämiltä tasoilta kaivun 

edistymisen mukaan kapeissa kaivannoissa yleensä sisäpuo-

lisia tukia käyttäen. Jos seinärnän on oltava vesitiivis, 

on kallioon ulotettavien teräsponttiseinien juuri yleensä 

tiivistettLivä kaivannon sisäpuolelle maankaivun jälkeen 

valettavalla teräsbetonipalkilla tai muulla sopivalla 

tavalla. 

V 	Samoin kuin paalutustöistä, myös teräsponttiseinistä 

työmaan on laadittava työn edistymisen mukaan 

toteutumapiirustus, johon merkitään kunkin lankun 

alapään tunkeutumistaso. 

1.2 	Erikoisperustukset 

1.21 	Kaivoperustukset 

Kaivoperustus tehdään kaivonrenkaista, jotka upotetaan suun-

nitelmien mukaisesti kantavaan pohjaan tai tarvittaessa 

kallioon poistamalla maata renkaiden sisältä samalla kun 

renkaita kuormitetaan. 

Uppokaivorakenne tehdään betonirakenteiden työohjeiden ja 

suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Rakenne upotetaan 

suunnitelmien mukaiseen syvyyteen poistamalla maata tasai-

sesti kaivon sisäpuolelta seinien alta. 
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(1.21) 	0 	Upotusta voidaan edistää muotoilemalla uppokaivon 

alaosa leikkaavaksi teräksi ja käyttämällä 1is-

kuormitusta. 

Upottamisen helpottamiseksi voidaan tehdä laajempi 

luiskattu alkukaivanto. Renkaiden tai uppokaivon 

sisältä kaivamiseen siirrytään, kun kaivannon sy-

vyys tai vesi edellyttävät kaivannon tukemista. 

Uppokaivorakennetta käytettäessä kaivutyö ja poh-

jan valu tehdään yleensä vedenalaisena työnä. 

Kun vedentulo on vähäistä eikä ole pohjan murtuma- 

vaaraa, tehdään kaivutyö kuivatyönä sisäpuolelta 

pwnppaamalia. 

Erikoistapauksissa voidaan vedenalaisen kaivutyön 

sijasta alentaa pohjavedenpintaa kaivannon ulko-

puolelle sijoitettavista suodatinputkista pumppaa- 

maila. 

Renkaiden tai uppokaivon seinien tasaisen painumisen varmista-

miseksi on kaivu tehtävä tasaisina kerroksina. Seinän alle 

jäävät kivet on poistettava tai rikottava varovasti. Kivien 

rikkomista räjäyttämällä on vältettävä. Jos kaivo painuu 

epätasaisesti, on tämä heti korjattava asianmukaisin toi-

menpitein, esim. poistamalla maata vähemmän painuneen reu- 

nan alta. 

Kalliolle perustettaessa on kallionpinta tasattava vaaka- 

suoraksi perustuksen kohdalla, ellei suunnitelmassa ole 

muuta esitetty. Maa-aines on poistettava kallion päältä 

ennen valua niin, että perustus ulottuu koko pinnaltaan 

kallioon. 

Mikäli perustukseen kohdistuu pääasiassa pystysuoria kuor-

mia, voidaan kallion pinta jättää tasoittamatta valvojan 

luvalla, jos kallion kaltevuus on pienempi kuin 150. 
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1.22 	Arkku- ja kasuuniperustukset 

Arkkuperustus tehdään upottamalla hirsistä, lankuista tai 

teräsbetonista ennalta rakennettu arkkurakenne valmiiksi 

rakennetulle tai tasoitetulle alustalle käyttäen tarvit-

taessa täytettä (lohkareita) painona. 

Kasuuniperustus tehdään vastaavasti upottamalla tasatulle 

alustalle teräsbetonista valmistettu laatikkomainen tai 

lieriömäinen pohjalla varustettu rakenne, joka kuljetetaan 

rakennuspaikalle yleensä uittamalla. 

Huonosti kantavat ja pehmeät maakerrokset on poistettava 

arkun tai kasuunin alta. Alusta tasataan 20..i0 cm pak-

sulla murske- tai sorakerroksella vaakasuoraksi. Tätä 

paksummat massanvaihtotäytöt sekä paaluperustukset tehdään 

erillissuunnitelman mukaisesti. Alustan suurimmat sallitut 

epätasaisuudet ovat +0 ja -10 cm. 

Jos arkkurakenne perustetaan kallion varaan, on kalteva 

kallion pinta louhittava ennalta vaakasuoraksi tai porras-

tettava ja tasattava sora- tai mursketäytett käyttäen, 

ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty. 

Kallion varaan perustettava kasuuni tuetaan oikeaan asen-

toon, minkä jälkeen kasuunin pohjan ja kallion välinen 

tila täytetään betonilla. Kallion pinta on louhittava 

ennakolta vaakasuoraksi tai porrastettava, ja rakenne 

muotoiltava pohjan mukaiseksi, ellei suunnitelmassa 

ole muuta esitetty. 

Arkku tai kasuuni täytetään suunnitelman mukaisesti kar- 

kealla kivitäytteellä (lohkareilla) tai betonilla. 
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(1.22) 	Ellei suunnitelmassa ole muuta ssitetty teciäJn arkun tai 

kasuunin ympärystäyttö alkuperäisen pohjamaan tasoon soral- 

la. Mandolliset eroosiosuojaukset m rätään suunnitelmassa. 

1.3 	Maankaivu 

1 . 31 	Peruskuopan luiskaaminen 

Maaperän ollessa hyvin koossapysyvää voidaan peruskuoppa 

kaivaa pohjavedenpinnan yläpuolella usein ilman tukiseiniä. 

Luiskattuja kaivantoja kaivettaessa tulee kaivantopoik-

kileikkaus valita siten, että saavutetaan riittävä var-

muus kaivannon luiskien sortumista ja pohjannousua vastaan 

(paikallinen sortuma) sekä kaivantoa ympäröivässä maastossa 

tapahtuvaa laaja-alaista sortumaa vastaan. 

Kaivannon luiskan mitoituksessa on otettava huomioon maa- 

kerrosten ominaisuuksien lisäksi luiskan korkeus, kuormi-

tusolosuhteet, pinta- ja pohjavesieroosio sekä mandollinen 

pohjavedenpinnan alentamis tarve. 

Kaivumassoja ei saa läjittää kaivannon reunan läheisyyteen. 

Kuormituksista vapaan reunavyöhykkeen leveys on tarvit-

taessa selvitettävä vakavuuslaskelmin. Tukemattoman kai- 

vannon reunan on aina oltava 0,5 m leveydeltä vapaa 

irtomaasta, kivistä ja muista vierivistä tai kaivannon 

reunan sortumisvaaraa aiheuttavista esineistä (vrt, valtio-

neuvoston päätös, joka sisältää rakennustyössä noudatet-

tavat järjestysohjeet 274Il969 muutoksineen). Jos kaivu-
työ aiheuttaa ilmeisen vahingonvaaran lähellä sijaitsevil-

le rakenteille tai muuten vaarantaa yleistä turvallisuutta, 

on laadittava erillinen kaivantosuunnitelma. 

0 	Luiskan pysyvyys karkearakeisissa maissa ja 

moreenissa riippuu maa-aineksen tehokkaasta kit-

kakulmasta ja koheesiosta. Näiden maalajien tu-

kemattomien luiskien ohjeellisina kaltevuuksina 

pohjavedenpinnan yläpuolella voidaan käyttää 

taulukossa 1 esitettyjä arvoja. 
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(1.31) 	0 	Taulukko 1 

Tukemattoman maaluiskan ohjeellinen kaltevuus 

moreenissa ja karkearakeisissa maalajeissa 

pohjavedenpinnan y1puolel1a. 

Kaivannon syvyys m 

Maapohja H<1,2 H 	1,2-2,0 H > 2,0 

Luiskan kaltevuus 

Löyhä ja keskitiivis pysty- 
hiekka suora <1:1 <1:1-1:1,5 
Löyhä sora 
Löyhä moreeni 

Tiivis hiekka pysty- 
Keskitiivis sora 
Keskitiivis moreeni 

suora <2:1 <1:1 

Tiivis sora pysty- 
Tiivis moreeni suora <:1 <2:1 

Savimaiden ja savisten silttimaiden kohdalla 

luiskan pysyvyys riippuu maa-aineksen leikkaus- 

lujuudesta (s),  joka voidaan määrittää esim. 

siipikairauksella. Savien ja savisten siltti-

maiden tukemattomien luiskien ohjeellisia kai-

tevuuksia on esitetty taulukossa 2. Leikkaus- 

luj uuden mitoitusarvoa valittaessa on tarvittaessa 

otettava huomioon määrityslaitteen tai -tavan 

vaikutus. Kaivutason yläpuolella havaitut pienim-

mät lujuusarvot ovat tässä esitettyjä ohjearvoja 

käytettäessä määrääviä. Käytettäessä luiskan 

kaitevuutta, joka on loivempi kuin 1:1, on otet-

tava huomioon lujuus myös kaivannon pohjan 

alapuolella niissä kerroksissa, joihin liukupinnan 

voidaan otaksua ulottuvan. 
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(1.31) 	Taulukko 2 

Tukernattoman maaluiskari ohjeellinen kaltevuus 

savimaissa ja savisissa silttimaissa. 

Suurin kaivusyvyys, m 	[ Luiskan 

Hyvin pehmeä Pehmeä savi Sitkeä 	sai 
x) 

kaltevuus 

savis 2 x) 7 10 kH 
s ii 	2 	x) 

u20 kNim 
- 	 /m lJ-20 kN/m __________________ 

1,6 2,0 5:1 

1,7 2,5 3:1 

1,9 3,0 2:1 

1,7 2,3 3,2 1:1 

1,9 2,5 3,7 1:2 

2,1 2,7 14,0 1:3 

x) 10 kN/m2  1 Mp/m2  = 1 tim2  

Taulukossa 2 esitetyt luiskan kaltevuudet on 

laskettu pienimmän leikkauslujuusarvon perusteella 

kussakin ryhmässä. Muilla lujuusarvoilla voidaan 

väliarvot interpoloida. Varmuuskertoimena on 

käytetty arvoa 1,3.  Luiskan yläpuolisista kuor-

mituksista on otaksuttu seuraavaa: 

Hyvin pehmeä savi 

- kaivumassoja ei ole 5 m lähempänä kaivannon 

reunaa 

- lOO...200 kN työkone, kauempana kuin 6 metrin 
etäisyydellä kaivannon reunasta. 

Pehmeä savi 
2 

- kaivumassoja luiskan ylapuolella 5 kN/m 

( -'-'0,3 metrin kerros) tai 

- 100 kN työkone, kauempana kuin 2 metrin etäi-

syydellä kaivannon reunasta tai 

- 200 kN työkone, kauempana kuin 3,5 metrin 

etäisyydellä kaivannon reunasta. 

Sitkeä savi 

- kaivumassoja luiskan yläpuolella 25 kN/m 2  (noin 

1,5 m kerros) tai 



(1.31) 	- 100 kN työkorie, kauenpana kuin 1, m etäisyydellä 

kaivannon reunasta tai 

- 200 kN työkone, kauempana kuin 2 rn etäisyydellä 
kaivannon reunasta. 

Tässä esitettyjä luiskan kaltevuuksia tulee 

loiventaa tai on ryhdyttävä kaivannon tukemis-

toimenpiteisiin häiriintymisherkkissä savissa 

ja liejuisissa maalajeissa, jotka voivat helposti 

menettää osan lujuudestaan esim. liikenteen, 

louhinnan tai paalutuksen aiheuttaman tärinän 

vaikutuksesta. 

Luiskan kaltevuutta valittaessa tulee pyrkiä 

ottamaan maalajin lisäksi huomioon olosuhdetekijäin 

vaikutus. Pitkäaikaiset sateet, pintavedet, 

kuivuminen, roudan sulaminen tai pohjavedenpaine 

voivat lisätä luiskan sortumisriskiä, 

Talvella saattaa kaivanto pysyä auki ohjeellisia 

kaltevuuksia jyrkempänäkin. Routaan ei kuitenkaan 

pidä luottaa liikaa, koska sen alla olevat jääty-

mättömät maakerrokset ovat säilyttäneet omina!-

suutensa ja kaivannon seinien pysyvyys 

riippuu suurelta osin näiden kerrosten lujuudesta. 

V 	Kun peruskuoppa kaivetaan luiskattuna tulee kaivun 

alkuvaiheista lähtien seurata kaivettavien maa- 

lajien laatua ja kiinnittää huomiota varsinkin 

maaperän kerroksellisuuteen sekä pohjavedenpinnan 

asemaan ja pohjaveden suotautumiseen. Kaivun 

edistyessä on seurattava luiskan liikkeitä 

ja varsinkin luiskan yläreunaan muodostuvia hal-

keamia,jotka ennakoivat luiskan sortumaa. Mikäli 

tällaisia halkeamia esiintyy, on kaivu lopetettava 

heti ja harkittava mandollisia tukemis- tai 

keventämistoimenpiteitä. 

Valvonnan tulee huolehtia siitä, ettei peruskuopan 

luiskan reunavyöhykettä kuormiteta sellaisilla 

lisäkuormilla, esim. läjityksellä tai työkoneilla, 

joita kaivantosuunnitelmassa ei ole otettu 

huomioon. 
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1.32 	Peruskuopan pohjan käsittely maan varaan perustettaessa 

Maanvaraisille peruslaatoille perustettaessa on kaivutyöt 
järjestettävä siten, ettei maapohja pääse perustamistasos-
sa ja sen alapuolella kaivun vuoksi löyhtymään. Kaivun 
ulottuessa lähelle perustamistasoa (<0, m) ei työkoneilla 
yleensä saa liikkua kaivualustalla, ellei maaperä ole 
karkeista kitkamaista muodostunut. Jotta kaivannon pohjal-
la liikkuminen, sateet ja mandollinen jäätyminen eivät 
löyhdytä maapohjaa perustamistasossa, tulee loppukaivu 
suorittaa erillisenä työnä välittömästi ennen perustusten 
tekoa. Loppukaivu, joka maalajista riippuen on 0,1...O,5 rn, 
tulee tehdä varovasti 1apiotyön1 tai konetyönä tasateräi-
sellä kauhalla kaivinkoneen liikkuessa kaivannori ulkopuo-
lella. 

Jos pohjan häiriintymistä todetaan, on kaivanto tehtävä 
tarvittavan paksuuden verran ylisyväksi ja sen suojaksi 
on levitettävä noin 0,l...0,2 m paksu sora-, murske- tai 
sepelikerros välittörrästi sitä mukaa, kun kaivutyö edistyy. 
Tarvittaessa voidaan suodatinkerroksen alla käyttää suoda-
tinkangasta. Suodatinkerros tiivistetään käsijuntalla tai 
kevyellä tärylevyllä. Suodatinkerros voidaan korvata noin 
0,1 m paksulla alusbetonilaatalla, jonka alle tasataan 
pohjasuhteista riippuen ohut sora- tai hiekkakerros. 

Ennen peruslaattojeri valua on peruskuopan pohja tasoitet-
tava. Esiinpistävät kallion särmät ja suuret irtokivet on 
louhittava tai poistettava vähintään 0,3 m perustamistason 
alapuolelle ja syntyneet kuopat täytettävä soralla, murs- 
keella tai sepelillä ja tiivistettävä huolellisesti. 
Peruslaatan alla maa on tasattava vaakasuoraksi, ellei 
muuta suunnitelmassa ole esitetty. Maanvaraisen peruslaatan 
porrastaminer edellyttää suunnitelman muutosta. 

JtiLissä olevan luonriorimaan varaan ei saa perustaa pysyviä 
rakenteita. Täytteen osalta talvityöohjeet on annettu 
kohdassa 3300/2. Rakennustyön aikana on maapohjan jäätymi-
nen estettävä. Kaivannon pohja on talvella suojattava 
jäätymiseltä lämpöeristyst ja/tai lämmitystä käyttäen. 
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(1.32) 	Talven ajaksi peruskuopat on täytettävä lopulliseen kor- 

keuteensa, ellei käytetä lärnpöeristeitä tai ryhdytä mui-

hin toimenpiteisiin perusmaan sulana pitämiseksi. 

0 	Kaivutyön ulottuessa pohjavedenpinnan alapuolelle 

voi rakennuskuopari pohjasta tai luiskasta nouseva 

vesi jo pienehkön virtauspaineen vallitessa ai-

heuttaa pohjavesieroosiota ja rakennuspohjan 

löyhtymistä. Mikäli kaivua näissä olosuhteissa 

edelleen jatketaan, voi seurauksena olla kaivannon 

pohjan nousu tai sen nopea löyhtyminen. 

V 	Jos peruskuopan pohjan todetaan löyhtyneen, ei 

perustuksia saa valaa häiriintyneen pohjamaan 

varaan ilman työnvalvojan lupaa. Häiriintymisen 

syy on selvitettävä ja tarkistettava perustamis-

suunnitelma. Tarvittaessa voidaan häiriintynyt maa 

poistaa. Kaivua jatkettaessa on pohjan löyhtymisen 

jatkuminen kaivun myötä yhä syvemmälle estettävä 

lisätoimenpitein, joina tulevat kysymykseen ura- 

seinien käyttö (kohta 3200/1.11), pohjavedenpinnan 

alentaminen (kohta 3200/1.352) tai vedenalainen 

kaivutyö (kohta 3200/1.36). 

1.33 	Kaivutyön suorittaminen paaluille perustettaessa 

Paalutettavia perustuksia varten tarvittavat kaivutyöt 

tehdään yleensä ennen paalujen lyörnistä. 

- 	Jos kaivutyöt tehdään talvella, on huolehdittava siitä, 

ettei peruskuopan pohja pääse jäätymään. 

0 	Mikäli työolosuhteet, esim. maapohjan pehmeys, 

talvityö, kaivannon vakavuus tai muut tekijät 

edellyttävät voi maankaivu tapahtua myös paalujen 

lyönnin jälkeen. Tällöin kaivu on tehtävä erityistä 

varovaisuutta noudattaen tarvittaessa lapiotyönä 



(1.33) 	varoen vahingoittamasta jo lyötyjä paaluja. Raken- 

nusjärjestelyin ja tarvittaessa tukiseiniä käyttäen 

on ehdottomasti estettävä pienetkin kaivannon 

luiskien liikkeet paalujen sivusiirtymisen ja poh-

jan nousun ehkäisemiseksi. 

Luiskien pysyvyyttä arvioitaessa on huomattava, 

että paalutuksen aiheuttama tärinä yleensä pienen-

tää savi- ja silttimaalajien luonnontilaista 

lujuutta. 

1.3 )4 	Kaivumassojen käyttö ja läjitys 

Kaivumassat on käytettävä koko työkohde huomioonottaen edul-

lisimmalla tavalla. Routivat maamassat voidaan sijoittaa 

esim. tiepenkereisiin ja routimattornat perustusten täyttöi-

hin. 

Kaivannon viereen läjitettessä on otettava huomioon luis-

kan sortumisvaara ja massat on sijoitettava vähintään koh-

dassa 3200/1.31 esitettyjen vähirnmäisetäisyyksien päähän 

kaivannon reunasta. Muutoinkin on kaivumassojen läjityksessä 

otettava huomioon, ettei sillä aiheuteta vahingonvaaraa lä-

jitysalueella. 

Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmas-

sa tai vesioikeuden lupapäätöksessä ole muuta esitetty. 

1.35 	Peruskuopan kuivanapito ja työnaikaiset eroosiosuojaukset 

1.351 	Avokuopasta pumppaaminen 

Kaivannon ulottuessa pohjavedenpinnan alapuolelle suorite-

taan hyvin koossapysyvässä ja huonosti vettäläpäisevässä 

pohjamaassa (savi, tiivis pohjamoreeni) kuivanapito useim-

miten suoraan kaivannosta pumppaamalla. Kaivannon pohja ei 

saa löyhtyä kuivanapidon yhteydessä. Myös karkeissa 

kitkamaissa voidaan pumppaus suorittaa suoraan kaivannosta, 

mikäli pumppauskapasiteetti on riittävä ja haitallisen eroo-

sion tai hydraulisen murtumisen vaaraa ei ole olemassa. 



(1.351) Pitempien työnaikaisten keskeytysten ajaksi on kaivanto 
täytettävä. vedellä vähintään pohjaveden pinnan tasoon asti. 

Mikäli kaivutyön aikana todetaan kaivannon pohjan löyhtyvän 

avokuopasta pumpattaessa, eikä tätä voida estää uraseinien 

tai suodatinkerrosten käytöllä, on kaivutyö tehtäv veden- 

alaisena työn. 

0 	Pumppauskuopat on pyrittävä sijoittamaan riittävän 

syvinä peruslaatan ulkopuolelle ja johtamaan vesi 

niihin perustusten ulkopuolella kiertävillä ojilla. 

Pumppauskuopat on suotavaa varustaa suojarenkailla. 

Pumppauskuoppien ja -kaivojen ympärille on eroo-

sioherkissä. rnaalajeissa tehtävä suodatinkerros, 

joka estää maa-aineksen kulkeutumisen pumpattavan 

veden mukana. 

Kaivantoon tuleva vesi pyrkii myös usein löyhdyttä-

mään ja syövyttämään luiskan juurta pumpattaessa 

vettä suoraan avokaivannosta. Luiskan vakavuuden 

parantamiseksi ja kaivannon pohjasta nousevan veden 

virtauspaineen sekä pumpattavan vesimäärän pienen-

tämiseksi on kaivanto tarvittaessa ympäröitävä. 

uraseinillä. Vesimäärän rajoittamiseksi on urasei-

nät, mikäli mandollista ulotettava tiiviiseen, 

vettäläpäisemättömään tai vähän vettäläpäisevään 

maakerrokseen (esim. pohjamoreeniin). 

Eroosioherkissä maalajeissa, kuten hienohiekka, 

siltti ja eräät moreenit, on virtaavan veden ai-

heuttaman peruskuopan pohjan löyhtymisen estämiseksi 

tehtävä kaivannon pohjalle perustamistason ala-

puolelle suodatinkerros, jonka kautta vesi johde-

taan pumppauskuoppiin tai -kaivoihin. Suodatinker-

roksen kokoonpano riippuu pohjamaan rakeisuudesta 

ja veden virtauspaineesta. Suodatinkerros on 
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(1.351) 	tehttvd ottaen huomioon pohjasuhteet tarvittaessa 
vedenalaisena työnä. Jos pohjamaa käsittää hiek-

kaa hienompia aineksia, voidaan käyttää ylhäältä-

päin lukien seuraavia suodatinkerroksia 

- 0,15...0,3 m soraa tai mursketta 

- 0,1.. .0,15 m hiekkaa. 

Suodatinkerros tiivistetään käsijuntalla tai 

kevyellä tärylevyill. 

Suodatinhiekka voidaan korvata keskivahvalla suo-

datinkankaalla (käyttöluokka 11-111), jonka päälle 

levitetään ja tiivistetään noin 0,2...O,3 m soraa 

tai mursketta. Mikäli kaivutyö tehdään veden 

alaisena työnä, on suodatinkerroksen rakenne 

määrättävä erikseen. 

1.352 	Pohjavedenpinnan alentaminen 

Avokuopasta pumppaamisen sijasta alennetaan pohjavedenpin-

ta eräissä tapauksissa peruskuopan ympärille sijoitetuista 

suodatinputkista tai putkikaivoista pumppaamalla. Toimen-

pi.teen edellytyksenä on, että pohjasuhteet ja maaperän 

vedenläpäisevyys on selvitetty luotettavilla pohjatutki-

muksilla ja suunnitelma laadittu asiantuntijan toimesta. 

Työn toteuttajalla on oltava tarvittava erikoiskalusto ja 

kokemusta alan töistä. 

0 	Pohjavedenpinnan alentaminen voidaan suorittaa 

seuraavia menetelmiä käyttäen 

- suodatinputkikaivot, painovoimainen pohjaveden-

alenriusmenete imä 

- siiviläputkisto tyhjiömenetelrnällä. 

Painovoimainen pohjavedenalennuseneem soveltuu 

hyvin vettäläpäiseviiri karkeisiin hiekkamaalajei-
hin. 
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(1.352) 	 Putkisto muodostuu 0 30...80 cm työputkea käyttärk 
maahan 5...15 m ettiisyydelle toisistaan upotetta-
vista (0 15...20 cm) siiviläputkista sekä näiden 
sisään asennettavista (0 5...1O cm) imuputkista. 
Työputken ja siiviläputken väli täytetään suoda--
tinsorakerroksella ennen työputkerL ylösnostoa. 
Putkisto on upotettava riittävästi kaivutasori 
alapuolelle ottaen huomioon vedenpinnan "kaareu-
tuminen". Painovoimaisella pohjavedenalennusrnene-
telmällä pohjavedenpintaa ei yleensä voida alentaa 
riittävästi yli .4 m alkuperäisen pohjavedenpinnar 
alapuolelle ulottuvassa kaivannossa ilman inu 
putkiston porrastamista eri tasoille. 

Tyhjiörnenetelmässä veden virtausta tehostetaan pitLH 

mällä putkistossa jatkuva alipaine. Tyhjiömenete1m.: 
voidaan käyttää siltti-hienohiekkamaalajeissa. 
Läpimitaltaan 0 O...5O mm imuputket upotetaan 
maahan noin 1.. .3 m välein yleensä vesihuuhtelua 
käyttäen. Vesihuuhtelun ansiosta syntyy imukörjer 
ympärille 0 25...30 cm reikä, joka hienohiekka- ja 
silttimaalajeissa täytetään alaosastaan suodatin-
soralla tai -hiekalla. Imuputken siiviläosan pi- 
tuus on 1...2 m. Imuputken asennusreikä on tiivis-
tettävä yläosastaan savella riittävän ilmatiivey-
den saavuttamiseksi. 

Tyhjiömenetelmällä voidaan yhdessä työvaiheessa 
• 

	

	 alentaa pohjavedenpintaa enintään I...5 m pumpun 
imuaukosta mitattuna. Vedenpinnan aleneminen vie 

• 

	

	 aikaa 1.. .2 viikkoa olosuhteista ja laitteistosta 
riippuen. 

Pohjavedenalennustöiden yhteydessä on etukäteen 
asennettava tarvittava määrä pohjavedenpirinari 
tarkkailuputkia, 	joista ympäristön vedenpinnar 
korkeutta voidaan työn aikana tarkkailla. 
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(1.352) 	Rakennustyön aikana tapahtuva lyhytaikainen pohja- 

vedenpinnan alentaminen ei yleensä vaikuta haital-

lisesti ympäristöön. Pitkäaikainen pohjavedenpinnan 

alentaminen voi aiheuttaa ympäristössä maan varaan 

perustettujen rakenteiden painumista, puisten 

perustusrakenteiden lahoamista ja kasvillisuuden 

vahingoittumista. 

1.36 	Vedenalainen kaivutyö 

Vedenalaisessa kaivutyössä vedenpinta on kaivannossa pidet-

tävä vähintään ympäröivän vedenpinnan tasossa. Pohjan 

viimeistelyssä on soveltuvin osin noudatettava kohdassa 

3200/1.32 annettuja ohjeita. Tarvittaessa on tasoitusker-

roksena käytettävä sepeliä tai karkeata soraa. Pohjan 

tarkastaminen on suoritettava luotettavalla menetelmällä 

ennen betonointia. 

Pohjalaatta betonoidaan normaalisti vedenalaisena työnä. 

o 	Siltojen perustusten kaivutyöt on tehtävä veden- 

alaisena työnä seuraavissa tapauksissa: 

- suuri vesisyvyys 

- suuri vedentulo kaivantoon 

- kaivannon pohjan hydraulinen murtumavaara 

kuivatyössä 

- vedenpinta rakennustyön aikana korkeammalla kuin 

suunnitelmissa lähtöarvona käytetty 

- kaivutyö suunniteltu tehtäväksi kuivatyönä, mutta 

kaivantoon purkautuva vesi aiheuttaa peruskuopan 

pohjan alaista eroosiota eikä veden virtausta 

haluta tai kyetä estämään seinämä- ym. vastaavil-

la rakenteilla. 

Betonin saavutettua riittävän lu.juuden voidaan vesi tar-

vittaessa poistaa tiivisseinäisestä kaivarinosta ennen töi- 

den jatkamista. Tällöin on tarkistettava, vastaako 

työnaikainen vesipinta suunnitelmassa edellytettyä. Jos 
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(1.36) 	vedenpinnan korkeus on suunnitelmassa laskenta-arvona käy- 

tettyä korkeammalla, on ponttiseinin tuetussa kaivannossa 

ennen veden poistoa tarkistettava, että riittävä varmuus 

pohjalaatan ylösnousua vastaan on olemassa. 

0 	Tarkistus voidaan suorittaa seuraavasti: 

F 	G 	,missä 

	

A . H 	•Y 

F 	vaadittu varmuuskerroin ( >1,0) 

G 	pohjalaatan paino vedenpinnan yläpuolella (kN) 

veden tilavuuspaino (10 kN/m 3 ) 

A 	pohjalaatan pinta-ala (m 2 ) 

H 	vedenpinnan ja pohjalaatan alapinnan välinen 

korkeusero (m) 

Iikäli hydraulista murturnavaaraa ei ole olemassa, voidaan 

sisäisen eroosion ehkäisemiseksi vedenalaisena kaivutyönä 

tehdyn kaivannon pohjalle tehdä sora- tai sepelisuodatin-

kerros, tyhjentää peruskuoppa vedestä ja valaa peruslaatta 

kuivatyönä. 

2. 	LOUHINTATYT 

2.1 	Yleistä 

Kalliolouhintatyöt suoritetaan suunnitelmapiirustuksissa ja 

työkohtaisessa työselityksessä esitettyjä työmenetelmiä 

noudattaen. 

Louhintatöitä toteutettaessa on noudatettava tämän työ- 

selityksen kohdassa 3100-3400/1.2 esitettyjä louhintatöitä 

koskevia lakeja, asetuksia ja järjestysohjeita. 

Louhintatyöt on suoritettava siten, että niistä ei aiheudu 

ympäristölle vahinkoa, kohtuutonta haittaa tai häiriötä. 

Vahinkoa aiheuttavina tekijöinä tulee ottaa huomioon louhe-

massojen heitto, kivien sinkoutuminen, tärinävaikutukset, 
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(2.1) 	melu, pölyämineri ja ilmanpaine. Erityisesti tulee kiirxnittäi 
huomio kivien sinkoutumisen sekä räjäytyksessä syntyvän 
tärinän ja ilmanpaineer aiheuttamaan vahinponvaaraafl. 

0 	Kivien sinkouturninen estetään peitt iällä räjäytys- 
kohde riittävän lujilla peitteillä esim. teolli-
suushuovilla. Tärinä- ja ilmanpainevahingot voidaan 
välttää valitsemalla oikea panostus- ja sytystapa. 
Vaativissa kohteissa tulee louhintasuunnittelusSa 
käyttää apuna louhinta-alan asiantuntijoita. 

Räjäytystyössä tulee noudattaa tienrakennustöiden yleisen 
työselityksen osassa 1400 kohdassa "Liikenne" sähkönallien 

käytöstä annettuja ohjeita. 

V 	Ennen louhintatöiden aloittamista on suoritettava 
tarvittaessa katselmukset riittävän laajalla alu--
eella ympäristön rakennuksissa, rakenteissa yms. 
vallitsevan tilanteen toteamiseksi ja niissä tulee 

olla mukana sopimuspuolten lisäksi katselmuskohteen 
omistaja tai hänen valtuuttarnansa edustaja. Lou-
hintatöiden päätyttyä pidetään jälkikatselmukset, 
joissa todetaan töiden mandollisesti aiheuttamat 

vauriot. 

Työn aikana tulee suorittaa tarpeen mukaan louhin-
takohteen ympäristössä tärinän, ilmanpaineen ja 
melun mittauksia. Mittausten ja tarkkailun laajuus 
määritetään arvioidun louhinnasta syntyvän haitta- 
vaikutuksen perusteella. 

Louhintatöitä suoritettaessa on noudatettava 
ehdottoman tarkasti työtur'vallisuus- ym. säädöksiä. 

2.2 	Louhint a 

2.21 	Kalliopinnan paljastarninen 

Kallion päällä oleva maakerros poistetaan suunnitelmien 
mukaisia louhintamittoja leveämmältä alueelta niin, että 
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(2.21) 	kallioleikkauksen yläreunassa on vaakasuoraa paljastettua 

kalliopintaa riittävästi. Maankaivu suoritetaan kohdassa 

3200/1.31 annettuja ohjeita noudattaen. Tarvittaessa 

maaluiskat tuetaan. 

0 	Ohjeellisena kallioleikkauksen yläreunassa olevan 

paljastetun osuuden leveytenä voidaan pitää 1,5 m 

teoreettisesta louhintaseinämästä lukien. 

Maakerros on poistettava sellaisella tarkkuudella, 

että louheen joukkoon jäävä irtomaa ei vaikeuta 

kallionpinrian puhdistamista eikä louheen tulevaa 

käyttöä. 

2.22 	Seinärnien ja pohjien louhinta 

2.221 	Louhintatavat 

Louhinta tulee suunnitella ja suorittaa siten, että iOPPU 

tulos on asetettujen vaatimusten mukainen. 

Louhintatyöstä on laadittava räjäytyssuunnitelma ottaen 

huomioon louhintakohteen kallion laatu ja muut louhintaan 

vaikuttavat tekijät. 

0 	Räjäytyssuunnitelmassa tulee esittää mm. käytet- 

tävät räjähdysaineet ja -välineet, porareikien 

sijoitus (etenemät, reikävälit) ja pohjan taso, 

panostustapa ja panosten sytytysjärjestys. Tarvit-

taessa on syytä suorittaa koeräjäytyksiä oikeiden 

menetelmien määrittelemiseksi. 

Porauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

porareikien oikeaan suuntaukseen ja syvyyteen. 

Poraus suoritetaan betonirakenteiden työvarat 

huomioonottaen mandollisimman tarkasti leikkauksen 

seinämien teoreettisten tasojen mukaisesti. 
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(2.221) 	Leikkauspintojen ja pohjien louhinta suoritetaan 

yleensä tarkkuuslouhintana jälkilouhinta- tai 

raonräjäytysmenetelmä käyttäen. 

V 	Ennen louhintatöiden aloittamista laadittava 

räjäytyssuunniteirna tulee esittää valvojalle. 

Työn suoritusta valvotaan mittauksin (porareikien 

etenemät, reikävälit, syvyydet) ja seuraamalla 

eri työvaiheita (käytettävät räjähdysainemäärät, 

nallitus) 

2.222 	Seinämien louhinta 

Louhinta tulee tehdä. seinien pysyvyyden kannalta sopivaa 

menetelmää käyttäen. Seinien kaltevuutta valittaessa tulee 

kiinnittää erityistä huomiota kallion rakoiluun. Yleensä 

seinät pyritään tekemään mandollisimman pystysuoriksi. 

Kohteissa, joissa silta perustetaan leikkauksen seinän 

päälle, tulee leikkausseinä ja sen läheisyydessä oleva 

kallio-osa paikalleen jäävän kallion rikkoutumisen estämi-

seksi louhia erittäin varovasti. Näissä tapauksissa on 

seinän louhintatoleranssi + 200 mm. 

0 	Kallioleikkauksen seinälinja porataan teoreettisen 

seinätason mukaisena ja seinän louhinta tapahtuu 

tarkkuuslouhintana. Valmiissa seinässä tulee pora-

reikien taustojen yleensä olla näkyvissä. Teo-

reettisesta tasosta sisäänpäin olevia kalliokärkiä 

('tkovia) ei sallita. 

2.223 	Pohjien louhinta 

Kallioleikkausten pohjat louhitaan suunnitelmapiirustusten 

mukaiseen muotoon ja korkeusasemaan. 
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(2.223) 0 	Pohjien saamiseksi tasaiseksi. ja ohiporauksen pie- 

nentämiseksi on syytä käyttää pohjissa normaalia 

tiheämpää reikäväliä. Poraus voidaan suorittaa 

myös vaakaporauksena, jos tämä on työteknillisesti 

mandollista. 

Louhintatoleranssi pohjissa on yleensä -200 mm. 

Teoreettisen pohjatason yläpuolelle ei yleensä saa 

nousta kalliokohoumia. Liian syvälle louhitut 

pohjat täytetään betonilla työkohtaisen työseli-

tyksen ja piirustusten mukaisesti. 

V 	Työn kuluessa seurataan poraussyvyyttä mittaamalla 

porauksen jälkeen porareikien syvyyksiä mittake-

pillä. Jos porausreiät ovat ylipitkiä, tulee huo-

lehtia siitä, että panostusta ei niissä uloteta 

reiän pohjaan saakka. 

2.23 	Louhitun pinnan viimeistely 

Louheen kuormauksen yhteydessä suoritetaan seinien rusnaus 

kankia tai paineilmavasaraa käyttäen. Irtonaiset lohkareet, 

joita ei saada poistetuiksi rusnaamalla, poistetaan lisä-

louhinnalla tai ne voidaan kiinnittää kalliopultein. 

Leikkauspohjista poistetaan kaikki irtonainen aines kiinte-

ään kallioon saakka. Valmiista pinnasta irroitetaan yleensä 

sellainen materiaali, joka lähtee irti kangella tai paine-

ilmavas aralla. 

Rakenteita vasten tulevat louhitut pinnat huuhdotaan puh-

taiksi vähintään 0»4  NN/m2  painevesisuihkulla. 

V 	Louhitun pinnan laatua arvostellaan yleensä silmä- 

määräisten havaintojen ja teräskangen antaman 

koputusäänen perusteella. Olosuhteiden vaatiessa 



(2.23) 	kallion laatua voidaan selvittää louhitun pinnan 

alapuolelta porauksen yhteydessä tehtävien havain- 

tojen perusteella tai esim. kallionäytekairauksin. 

Mikäli kallion laatu osoittautuu puhdistuksen yhtey-

dessä arvioitua huonommaksi, suoritetaan katselmus, 

jonka perusteella määritellään jatkotoimenpiteet 

ja mandolliset muutokset suunnitelmiin. 

2.2 11 	Kallion lujitustyöt 

Kalliorakenteiden lujitustyöt suoritetaan kallio-olosuh-

teiden niin vaatiessa louhinnan jälkeen erikseen tehdyn 

työkohtaisen suunnitelman mukaisesti. Tavallisimmat kysy-

mykset tulevat lujitustyöt ovat pultitus, ruiskubetonointi 

ja injektointi. 

2.3 	Vedenalairien louhinta 

2.31 	Yleistä 

Vedenalainen louhinta tulee kysymykseen vesialueilla yleen-

sä kallioon ulotettavien perustusten peruskuoppien louhin-

nassa, rapautuneen tai rikkonaisen kallion poistossa ja 

pohjien tasoituksessa. Louhinta tapahtuu kohteesta riippuen 

vedenpinnalta käsin tai sukeltajatyönä. 

Vedenalaisen louhinnan vaikutuksia arvioitaessa tulee 

kiinnittää erityistä huomiota kohdassa 3200/2.1 esitetyistä 

häiriötekijöistä paineaaltoon ja meluun sekä vesialueen 

käyttöä koskeviin määräyksiin. Kohdassa 3100-3 1400/1.2 

lueteltujen säädösten lisäksi tulee ottaa huomioon erityi-

sesti seuraavat säädökset: 

- sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat teknilliset 

turvallisuusohjeet n:o 15 

- voimassa olevat meriteiden säännöt 
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2.32 	Louhintamenetelmät ja työtar'kkuus 

	

2.321 	Louhinta vedenpinnalta 

Louhinta vedenpinnalta tapahtuu yleensä käyttäen menetel-

mää, jossa poraus ja panostus suoritetaan lautalta tai 

telineiltä ohjausputken avulla. Ennen poraustyöhön ryhty-

mistä tulee kallionpinta puhdistaa työvarat huomioonottaen 

riittävän laajalta alueelta. 

0 	Vaikka menetelmän käyttö ei edellytä välttämättä 

kallionpinnan paljastamista ennen louhintaa, on 

se kuitenkin syytä tehdä, jotta sen vaihteluista 

saadaan tarkka tieto louhintasuunnitelman laati-

mista ja louhinnan suorittamista varten. 

	

2.322 	Louhinta sukeltajatyönLi 

Louhinta sukeltajatyönä tapahtuu yleensä siten, että 

sukeltaja suorittaa sekä porauksen että panostuksen. Kallion- 

pinta tulee paljastaa ennen louhintatyöhön ryhtymistä 

riittävän laajalta alueelta. 

Työtä suoritettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

turvallisuuteen. 

	

2.323 	Työtarkkuus 

Arvioitaessa työvaroja ym. työn suoritukseen liittyviä 

tekijöitä, tulee ottaa huomioon, että työtarkkuus varsin-

kin sukeltajatyössä on yleensä huomattavasti huonompi kuin 

kuivatyössä. 

Suoritettaessa poraustyötä on huolehdittava siitä, että 

poraus aloitetaan mandollisimman tarkasti oikeasta paikas-

ta. Tarpeetonta ylisyväksi louhintaa tulee välttää. 
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(2.323) Ohiporauksen minimoimiseksi tulee reikävLili ja etu pyrkiä 

saamaan mandollisimman pieneksi, ottaen kuitenkin huomioon, 

että dynamiitin räjähdysvälitys kasvaa vedessä huomattavasti. 

Louhintatyön tarkkuus määritellään tarvittaessa työkohtai-

sessa työselityksessä tai suunnitelmapiirustuksissa kohteen 

erityispiirteiden mukaisesti. 

	

2.33 	Louhitun pinnan viimeistely vedenalaisena työnä 

Louhitun pinnan puhdistus ja viimeistely tehdään louheen 

poiston jälkeen sukeltajatyönä. 

0 	Valmiista pinnasta poistetaan yleensä sellaiset 

irtonaiset lohkareet, jotka lähtevät irti kangel-

la. Hienoaines poistetaan esim. mammutoimalla 

tai pumppuamalla. 

V 	Louhittu pinta tarkastetaan sukellustarkastuksena 

ja/tai teräskangen antaman koputusäänen perusteel-

la. Tarvittaessa voidaan suorittaa tarkistuskal-

rauksia. 

	

2.4 	Kalliol le perustaminen 

Perustettaessa kalliolle on ennen rakennusteknillisiä 

töitä tarkistettava kallion laatu ja sen sijainti kallion- 

pinnan puhdistamisen yhteydessä tai heti sen jälkeen 

suoritettavin mittauksin ja tarkastuksin (vrt, kohta 

3loO-3oO/l.'43). Tällöin tarkistetaan mm. kalliopinnan 
korkeusasema ja kaltevuussuhteet sekä kallion rakenne 

(rakotiheys, rakojen suunta, mandollinen täytteisyys ja 

täytteen laatu). 

0 	Tarkastuksissa ja mittauksissa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota kohtiin, joissa: 



(2»4) 	- rakenteet perustetaan leikkausten reunoille 

- kallion pinnalle tulee suuria vaakakuormia 

- kallion pinta on kalteva 

- perustamistaso on veden peitossa 

kallio on laadultaan huonoa. 

Tulevien perustusten alta poistetaan irtonaisen hienoai-

neksen lisäksi kaikki sellainen aines, joka lähtee pois 

rusnaamalla kankia tai paineilmavasaraa käyttäen. 

Tavallisesti kallionpinta on louhittava vaakasuoraksi. 

Mikäli perustukseen kohdistuu pääasiassa pystysuoria kuor-

mia, voidaan kallion pinta jättää tasoittamatta valvojan 

luvalla, jos kallion kaltevuus on pienempi kuin 150. 

V 	Suoritettujen tarkastusten ja mittausten perusteella 

tarkistetaan kalliolle sallitut mitoituskuormituk-

set ja toimenpiteet sekä muutetaan tarpeen vaati-

essa työkohtaisia suunnitelmia. 

Arvosteltaessa kallion laatua ja rusnaustyön sekä 

mandollisen lujitustyön tarvetta kallion antaman 

koputusänen perusteella tulee ottaa huomioon, 

että kalliosta löytyy paikoin irtonaisia kappalei- 

ta jatkuvasti yhä syvemmälle mentäessä. Ohjeellisena 

rusnaussyvyytenä, mitä syvemmälle ei kallion ra-

kennetta tarkasti selvittämättä ole syytä mennä, 

voidaan pitää O,3...O,5  m rä.jäyttämällä irroite-
tusta kallionpinnasta lukien. 

3. 	UOMA- JA VYL1TYdT 

3.1 	Uomi en ja väy 1 i en perkaus 

3.11 	Uomat 

Perkaus- ja kaivutyöt on tehtävä suunnitelman ja vesioikeu-

den lupapäätöksen osoittamassa laajuudessa. Verhouksen 
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(3.11) 	vaatima lisäkaivu on otettava huomioon työnsuorituksessa. 

Kaivutyön tarkkuuden tulee olla sellainen, ettei luiskis-

sa ole esteettisesti häiritseviä epätasaisuuksia. Yksit-

täinen poikkeama suunnitelmassa esitetyistä mitoista voi 
+ 	 . 	. olla enintaan - 10 cm. Pohja ei kuitenkaan millaan kohdalla 

saa olla suunniteltua tasoa ylempänä. 

Läjitettäessä kaivumassoja uoman viereen on luiskakalte-

vuus selvitettävä etukäteen. 

Uoman muoto on varmistettava työn jälkeen. 

V 	Työn päätyttyä on riittävän monesta kohdasta teh- 

tävällä luotauksella tai muulla vastaavalla tar-

kistustoimenpiteellä varmistauduttava siitä, että 

uoman muoto ja vesisyvyys ovat siltasuunnitelmassa 

esitetyn mukaiset, ja tarvittavat perkaukset ja 

ruoppaukset on tehty suunnitelmien mukaisesti. 

3.12 	Väylät 

Perkaus- ja ruoppaustyöt on tehtävä suunnitelman ja vesi-

oikeuden lupapäätöksen mukaisessa laajuudessa. Väylän poh-

ja ei missään kohdassa saa olla suunniteltua tasoa ylempä-

nä. Kaivumassojen läjityksessä on otettu huomioon vesioi-

keuden lupapäätöksessä esitetyt määräykset. 

Työn päätyttyä on väylän muoto varmistettava haraamalla 

riittävän laajalla alueella. 

V 	Vene- ja ulttoväylät 

Vene- ja uittoväylien osalta vastaa haraustyön suo-

rittämisesta työn suorittaja. Työn suorittajan ja 

valvojan allekirjoittama harauspöytäkirja on 

liitettävä siltatyötä koskeviin asiakirjoihin. 
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(3.12) 	Virallinen laivaväylä 

Virallisen laivaväylän osalta on haraus aina teh-

tävä merenkulkuviranOmaisefl edustajan läsnäollessa. 

Työn suorittajan ja merenkulkuhallituksen edusta-

jan allekirjoittama harauspöytäkirja liitetään 

siltatyötä koskeviin asiakirjoihin. 

3.2 	EroosiosuojaUkset 

Luiskissa ja keiloissa on eroosiosuojaus ulotettava joki-

uomissa, järvissä ja puroissa uoman pohjasta alkaen vähin-

tään 30 cm ylimmän vedenpinnan (HW) yläpuolelle. 

Välitukien osalta on suojaus ulotettava vähintään 3 m:n 
etäisyydelle perustuksen ulkopuolelle. 

Eroosiosuojauksen laajuus ja rakenne määrätään aina suun-

nitelmassa. Jos suunnitelmassa on esitetty, että eroosio-

suojaus tehdään tämän työselityksen mukaan, on rakenne 

alhaalta lukien seuraava: 

RAKENNE A 

ms._e 

- hiekka (suodatinhiekka, TYT) 	15 cm 

- karkea sora tai murske (max. raekoko 50-150 min) 25 cm 

Yht. 	1Q cm 

Pohjamaan ollessa hiekkaa tai hiekkamoreenia, toimii eroo-

siosuojauksena pelkkä sora- tai murskekerros. 

0 	Hiekkakerroksen sijasta voidaan suodattimena käyt- 

tää työnvalvojan luvalla suodatinkangasta, jolloin 

sora- tai murskekerroksen paksuutta tulee suuren-

taa harkinnan mukaan. 
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(3.2) 	RAKENNE B 

Eroos los 	 sYllmLS 

Aallokkoa vastaan on eroosiosuojaukseri rakenne alhaa ita 

lukien seuraava: 

- hiekka (suodatinhiekka, TYT) 	15 cm 

- karkea sora tai murske (max. raekoko 50-150 mm) 25 cm 

- louhe (max. raekoko 200 - 300 mm) 	40 cm 

Yht. 	80 cm 

Pohjamaan ollessa hiekkaa,hlekkamoreenia tai tätä karkeam-

paa ainesta, jätetään hiekkakerros pois. Pohjamaan ollessa 

soraa tai tät. vastaavaa moreenia muodostaa eroosiosuojau-

uksen pelkkä louhekerros. 

0 	Suodatinkerrokset (hiekka, sora, murske) voidaan 

korvata III-IV lujuusluokan suodatinkankaalla työn- 

valvojan ohjeiden mukaisesti, jolloin louhekerrok-

sen paksuutta tulee suurentaa harkinnan mukaan. 

Mikäli veden virtausnopeus on yli 2 mis tai jään lähtö 

tai aallokko aiheuttaa erityisen suurta kulutusta, on 

suojauksen rakenne ja laajuus määritettävä erikseen. 
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3300 	MAARAKENTEET JA TYTTI5TYÖT 

1. 	MAAPATOTYÖT 

Maapato on suunniteltava ja rakennettava siten, että padon 

vakavuus sortumista vastaan on riittävä. Patomateriaalin 

ja pohjamaan mandollinen tiivistyminen ja siitä aiheutuvat 

painumat on myös otettava huomioon. Mikäli siltapaikalla 

tehdyt pohjatutkimukset eivät ulotu rakennettavan työpadon 

kohdalle, on suoritettava lisätutkimuksia pohjasuhteiden 

selvittämiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä padon 

alla samoin kuin padottavalla alueella olevien maakerrosten 

vedenläpäisevyyteen. Padon painumia ja mandollisia vauri-

oita on seurattava rakennus- ja käyttöaikana, jotta ne voi-

daan korjata välittömästi. 

0 	Työpadot tehdään yleensä maapatoina. Maapatomateri- 

aalina yleisin on moreeni, josta tehdään yleensä 

homogeeninen työpato (kuva 1 A). Parhaiten maapa-

don rakentamiseen soveltuu hiekkamoreeni, jonka 

hienoainesmäärä ( 	0,0714 mm) on vähintään 15 % 

aineksesta, joka läpäisee 6 mm:n seulan. Mikäli 

moreenin hienoainesmäärä. on suuri ( >30  %), saat-

taa varsinkin virtaavaan veteen pengertäminen 

olla vaikeata ja massamenekki teoreettista määrää 

suurempi. Runsaasti hienoainesta sisältävää yli- 

kosteaa inoreenia on korkeissa maapadoissa vältet-

tävä työteknillisistä ja padon vakavuuteen liit- 

tyvistä syistä. Padon pinta on yleensä verhoiltava 

varsinkin "märältä" puolelta pintavesieroosiota 

vastaan. 

Louhetta voidaan käyttää maapatojen tukipenger-

materiaalina sekä luiskien verhoukseen. Käytettä-

ess louhetta tukipenkereenä rakennetaan vettä-

pidättävä tiiviste yleensä moreenista (kuva iB). 



(1.) 	Soraa käytetään lähinnä suodatinkerroksena. Louheen 

tai soran alla suodattimena voidaan tarvittaessa 

käyttää suodatinkangasta. Pienissä työpadoissa 

soraa ja karkeaa hiekkaa voidaan käyttää myös 

tukipenkereenä, jolloin suurehko kivipitoisuus on 

edullista. 

Padon harjan leveyden tulee aina olla vähintään 

2 m. Siinä on lisäksi otettava huomioon mandolli-

sen työnaikaisen liikenteen vaatima tila. Padon 

tulee ulottua vähintään 0,5 m ylimmän rakennus- 

aikaisen vedenpinnan yläpuolelle. Aallokon vaiku-

tus on otettava huomioon padon korkeutta määrät-

täessä. Mikäli padolle johdetaan yleistä liiken-

nettä, tulee sitä varten lisäksi rakentaa pääl-

lysrakenne routimattomista materiaaleista ottaen 

huomioon kantavuus- ja routivuusnäkökohdat. 

Seisovaan veteen rakennetun moreenipadon luiska on 

noin 1:2 ja louheen noin 1:1,5. Virtaavaan veteen 

ajetun moreenin luiska saattaa tulla edellämainit-

tua huomattavastikin loivemmaksi. 

Jos työpato tehdään karkearakeiselle, vettä hyvin 

läpäisevälle maalle, tulee pohja tiivistää joko 

poistamalla läpäisevät kerrokset kaivamalla ja 

korvaamalla ne moreenilla sopivalta leveydeltä 

työpadon alta tai ulottamalla esim. puusta tehty 

tiivistysseinä vettä hyvin läpäisevän kerroksen 

läpi (kuva 1 C). Suotomatkan pidentämiseksi voidaan 

myös tehdä työpadon etupuolelle tiivistyskerros 

moreenista. 

Tarvittaessa on maapato ulotettava huonosti kan-

tavien koheesiomaakerrostumien läpi kantavaan ja 

tiiviiseen pohjamaahan suorittamalla massanvaihto 

kaivamalla ja/tai pengertämällä (kuva 1 D). 
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______ 	A H1OGEENINEN MOREENIPATO: 

f2m 	

vittaessa suodatin.Tarvitta- 
Kantava ja tiivis pohja.Tar- 

__________ 	 essa BUOjaU8 louheefla 
aaltoilua vastaan. 

1 liifiifii 	111111iiiitiiii/IIiii,.'.7T)iiii 

B LOUHEPATO VARUSTETTUNA 
MOREENITIIVISTEELLÄ: 
Kantava ja tiivis pohja. 

heella aaltoilua vastaan. 
Tarvittaessa sUOjaU8 lou- 

> ?m 

LÖYHA Nr 

-----ir------ --- 
TIIVIS Mr  

C H(OGEENINEN MOREENIPATO: 
Lpäisevä kantava pohja. 
Tiivistetään kaivama.Ua lä-. 

isevä kerros pois ja kor-. 
vaamalla ioreeniUa ja ra-
kentamalla tarvittaessa tii- 
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(1.) 	V 	Maapatoon käytettävien materiaalien laatua tulee 

tarkkailla silmämääräisesti. Mikäli on syytä 

epäillä, ettei materiaali sekä vedenlpäisevyys-

että veteenpengerrettävyysominaisuudet huomioon-

ottaen ole kelvollista maapatoon, on sen rakeisuus 

ja tarvittaessa vedenläpäisevyys selvitettävä. 

Mikäli maapato ulotetaan huonosti kantavien kohee-

siomaakerrostumien läpi kantavaan pohjamaahan 

tekemällä massanvaihto pengertämällä, on padon 

tekoalkana sen muotoa ja syvyyttä tarkkailtava 

massanmenekkiä seuraamalla ja reunakairauksia te-

kernällä. Mikäli todetaan, ettei padon maanalainen 

muoto ole stabiili, esim. luiskat ovat jääneet 

"vajaiksi t', on patoa korottamalla tai reuna- ja! 
tai pohjaräjäytyksin pyrittävä tehostamaan masso-

jen syrjäytymistLi. 

2. 	TYTTÖTYT 

2.1 	PerustamistaSOn alapuol iset 

t äyt t ö työt 

2.11 	Täytteen varaan perustaminen 

Peustamistason alapuolella joudutaan suorittamaan täyttöä, 

jos siltatuki perustetaan penkereen varaan tai huonosti 

kantava pohjamaa korvataan perustusten alla kantavammalla 

täyttömateriaalilla (massanvaihto). Täyttö on, mikäli 

mandollista, tehtävä lämpimänä vuodenaikana. Talvityössä on 

huolehdittava siitä, ettei peruskuopan pohja pääse jääty-

mään. Täyttö ja tiivistys on tehtävä keskeytyksettä ja 

täyttömateriaalin on oltava tiivistettäessä sulaa. 

Täyttömateriaalina on käytettävä suhteistunutta, jakavan 

kerroksen vaatimukset täyttävää mursketta, murskesoraa tai 

soraa tienrakennustöiden yleisen työselityksen mukaisesti. 

Louheen käyttö on sallittua, jos tämä on esitetty suunnitel-

massa. Lohkarekoko, tiivistys- ja muut työohjeet esitetään 

erikseen siltakohtaisessa työselityksessä. 
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(2.11) 	Penkereen varaan perustettavien siltatukien alueella on 
ennen täyttötyötä poistettava rnaanpinnasta humusmaa ja muu 
kokoonpuristuva maa-aines sekä routarajan yläpuolelle jää-
vät routivat kerrokset. Alustan korkeuserot on tasattava, 
mikäli pohjan kaltevuus on suurempi kuin 1:3 ja korkeusero 
suurempi kuin 0,5 m. Jos pohjamaassa on kiviä, jotka ulot-
tuvat yli 2/3 alirnman tiivistettävän kerroksen paksuuden 
verran pohjan yläpuolelle tai 0,5 m lähemmäksi perustamis-
tasoa, on kivet rikottava tai poistettava ja syntyneet 
kuopat täytettävä ja tiivistettävä ennen pengerrystyötä. 
Kalliolle tehtävissä täytöissä on pinta tasattava betonil-
la siten, ettei routarajan yläpuolelle jä vettä kerääviä 
painanteita. Kallion pinta ei saa ulottua 0,3 m lähemmäksi 
perustamistasoa. 

Täyttö on tehtävä kerroksittain ja tiivistys suoritettava 
erittäin huolellisesti. Ohjeellinen kerrospaksuus on 
50 kN täryjyrällä 140 cm ja 80 kN täryjyrällä 50...60 cm 
sekä jyräyskertojen vähimmäismäärä 5...6. Pohjamaan olles-
sa häiriintymisherkkää savea, silttiä tai silttimoreenia, 
on alirnman kerroksen tiivistämisessä vältettävä täryttä-
mistä pohjan löyhtymisen estämiseksi. Talvityössä on tii-
vistys tehtävä mandollisimman raskasta jyrää käyttäen. 
Yleensä joudutaan talvityössä kerrospaksuuksia ohentamaan 
30...60 %. Täytteen pinta on suojattava lumisateelta suo-
japeitteellä sekä routaantumiselta. 

Tilan puutteen takia voidaan erityisesti peruskuoppien 
täytössä täryjyrien sijasta tiivistys suorittaa tärylevyä 
tai täryjunttaa käyttäen. Kerralla tiivistettävän kerrok-
sen paksuus on tiivistyskaluston tehokkuudesta riippuen 
20...40 cm ja tiivistyskertojen vähirnmäismäärä 14...5. 
Tiivistystyö on suoritettava, kastelua käyttäen lähellä 
tiivistettävän materiaalin optimivesipitoisuutta. Karkeis-
sa täyttömateriaaleissa voidaan käyttää runsasta kastelua, 
vLllttäen kuitenkin virtaavan veden aiheuttamaa täytemate-
riaalin lajittumista ja kaivannon pohjan liettymistä (hie-
norakeiset maalajit). Talvityössä ei veden käyttö ole sal-
littua jäätymisvaaran vuoksi. 



50 

(2.11) 	Täyttötyöt on yleensLi tehtävä kuivatyönä riittävän tii- 

viyden saavuttamiseksi, ellei suunnitelmassa ole muuta 

esitetty. 

V 	Tiivistystyön valvonta tapahtuu työmenetelmätark- 

kailuna, ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty. 

Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että 

täytemateriaalin laatu, vesipitoisuus, tiivistys-

kertojen määrä ja kerrospaksuudet vastaavat työlle 

asetettuja vaatimuksia ja työohjeita. Mikäli 

suunnitelmassa on erikseen mainittu tulee suorittaa 

kantavuuskokeita. Levykuormituskokeen arvon 

E2 kesk.  tulee olla vähintään 175 MN/m 2  ja suhteen 

E2/E1 kesk.  2,2. Täytteen yläpinnan suurin sallit-

tu poikkeama on paikalla valettavien perustusten 

osalla ± 20 mm, ellei suunnitelmassa ole muuta 

esitetty. Elementtiperustusten osalta poikkeamat 

on esitetty elementtisiltatyypin käyttöohjeissa. 

2.12 	Täyttötyöt paaluperustuksia käytettäessä 

Paalutettujen anturoiden alle tulevat täytöt on tehtävä 

niin, ettei anturan valuaikana tapandu haitallisia painu-

mia ja että paaluperustukset eivät täytteeri liikkeiden 

johdosta saa lisärasituksia. 

Mikäli paalut joudutaan lyömään (penger)täytteen läpi, on 

täyttömateriaalina käytettävä tasarakeista hiekkaa tai 

soraa (max. raekoko 100 mm), ellei suunnitelmassa ole muuta 

esitetty. Tiiviysvaatimukset määrytyvät yleensä penger-

täytteelle asetettujen vaatimusten mukaisesti. 

2.2 	Perustamistason yläpuoliset 

t äy t t ö työt 

Ellei suunnitelmassa toisin mainita, on peruskuopat täy-

tettävä luonnollisen maanpinnan tai tien pinnan tasoon 
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(2.2) 	saakka. Aina on varottava täyttämästä vesioikeuden lupa- 

päätöksen edellyttämää veslaukkoa. Vesistösiltojen osalla 

on uoman poikkileikkausmuoto varmistettava työn päätyttyä 

kohdassa 3200/3.1 annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Täyttömateriaalin on oltava routimatonta, ellei suunni-

telmassa toisin esitetä. Täyttö on suoritettava huolella 

ja sellaista materiaalia käyttäen, ettei betonipintoja ja 

niiden mandollista kosteuseristystä vahingoiteta. Kun 

peruskuopan päälle tulee osittainkin tie, rautatie tai 

katu, on täyte tiivistettävä kerroksittain ao. rakenteen 

pengertäytölle asetettuja vaatimuksia vastaavaan tiivey-

teen. 

Myös niillä osilla, missä tehneet tuetaan valuvaiheessa 

maata vasten, on täytteen tiivistys tehtävä huolellisesti 

painumien välttämiseksi. 

Tiivistykseen voidaan käyttää kevyitä täryjyriä, tärylevyjä 

tai täryjunttia. Täyttö ja tiivistys on suoritettava tasai-

sesti rakenteen kaikilta sivuilta varoen vahingoittamasta 

perusrakenteita. 

Veden alla on käytettävä karkearakeista täytettä. Eroosio-

suojaus tehdään kohdassa 3200/3.2 esitettyjen työohjeiden 

mukaisesti. 

2.21 	Sillan taustan täyttö 

Työ tehdään tienrakennustöiden yleisen työselityksen osan 

1500 kohdassa "sillan taustan täyttö" annettuja ohjeita ja 

määräyksiä noudattaen. 

Mikäli sillan maatuet eivät toimi erihlisenä rakenteena, 

vaan jäykän siltarakenteen osana (kehäsillat, ulokelaat-

tasillat jne.) ei täytteeri korkeusero sillan eri puolilla 

saa nousta kerralla tiivistettävän kerroksen paksuutta 

(enintään 0,5 m) suuremmaksi, ellei suunnitelmassa ole toi-
sin esitetty. Tien poikkisuunnassa on täytekerrokset py -

rittävä tekemään vaakasuoriksi. 
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(2.21) 	Siltasuunnitelmassa voidaan antaa muita tai edellisestä 

poikkeavia sillan taustan täyttöä koskevia yksityiskohtai-

sia ohjeita ja määräyksiä. 

V 	Sillan taustatäytön tiivistystyön valvonta tapahtuu 

työmenetelmätarkkailuna, ellei suunnitelmassa ole 

muuta esitetty. 

3. 	MAAPOHJAN VAHVISTUSTYUT 

3.1 	Tiivistyspaalutus 

Tiivistyspaaluina voidaan käyttää puu- tai teräsbetoni-

paaluja. 

Jos puupaalut hyväksytään suunnitelmassa jätettäviksi poh-

javedenpinnan yläpuolelle, on niiden oltava painekyllästet-

tyä puuta. 

Tiivistyspaalutus soveltuu löyhien hyvin vetttiläpäisevien 

hiekka- ja soramaalajien tiivistämiseen. Ellei suunnitel-

massa ole toisin määrätty, lyödään paalut suunniteltuun 

syvyyteen kandessa vaiheessa, jolloin aluksi lyödään tasa- 

välein puolet suunnitellusta paa1umärästä ja toisessa 

vaiheessa näiden väliin täydennyspaalut. 

Paalutus aloitetaan tiivistettävän alueen reunoilta. Vii-

meksi lyödään keskimmäiset paalut. Paalujen yläpäät jä-

tetään noin 0,5 m perustamistason alapuolelle. Paalujen 

yläpäiden ja peruslaatan välinen välikerros on tehtävä 

sorasta, murskesorasta tai murskeesta. Kerros on tiivis-

tettävä huolellisesti. Tiiviysvaatimukset ovat samat kuin 

kohdassa 3300/2.11  perustamistason alapuoliselle täyttö- 

työlle on esitetty. 

Mikäli paalujen yläpäiden ja peruslaatan välinen kerros 

on soraa, voidaan paalut lyödä apupaalua käyttäen 0,5 m 

perustamistason alapuolelle. Muodostuneet paalureiät täy-

tetään soralla ja paalujen päälle tuleva kerros tiiviste-
tään huolellisesti. 
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(3.1) 	Siltasuunnitelmassa voidaan antaa nuita tai edellisestä 

poikkeavia tiivistyspaalutusta koskevia yisityiskohtaisia 

määräyksiä. 

0 	Tiivistyspaalujen pituus määräytyy tiivistettLivän 

kerroksen paksuuden perusteella. Paalujen alapäät 

jätetään noin 0,3.. .0,5 m tiivistettävän kerroksen 

alarajaa ylemmäksi. Muussa tapauksessa voi osa 

paaluista toimia tukipaaluina, jolloin syntyy epä-

tasaisia painunJa. 

Paalutustyön vaikutus maan kantavuuteen tulisi 

tarkistaa paalutustyön aikana ja sen jälkeen teh-

tävin tutkimuksin, esim. painokairauksien ja paa-

lujen lyöntivastusten avulla. Tulosten perusteella 

voidaan harkita lyötävien paalujen lisäämistä tai 

vähentämistä. 

3.2 	Maapohjan injektointi 

Injektointityössä maan huokostila täytetään nestemäisellä 

sideaineella, joka myöhemmin kovettuu maarakeita yhteen 

sitovaksi aineeksi. Injektointia käytetään maapohjan lu- 

jittamiseen ja/tai maan vesitiiviyden parantamiseen. 

Injektointityö on tehtävä siten, ettei se aiheuta raken-

teiden liikettä tai maan kohoamista. Injektointityöstä on 

aina laadittava työkohtainen suunnitelma. Suunnittelussa 

on otettava huomioon käytettävien aineiden aiheuttamat 

ympäristöhaitat. 

0 	Injektointiseoksen sideaineena voidaan käyttää: 

- sementtiä 

- natriumsilikaattia (vesilasia) ja muita kemial-

lisia injektointiaineita. 

Hiekka- ja soramaalajeissa voidaan käyttää sementti-

tai vesilasi-injektoiritia. Sementti-injektointia 

käytettäessä on maa-aineksen keskiläpimitan (d50) 
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(3.2) 	oltava vähintään 1,5 mm. Käytettäessä sideaineena 

vesilasia saa 0,1 mm pienempien rakeiden määrä olla 

enintään 10 % ja vastaavasti 1 mm pienempiä rakeita 

on oltava vähintään 10 %. Sementti- ja vesilasi-in-

jektointi lisää oikein toteutettuna sekä pohjarnaan 

lujuutta että myös sen vesitiiviyttä. 

Maan vesitiiviyttä voidaan parantaa käyttämällä 

lisäaineena bentoniittia sekä erilaisia kemialli-

sia sideaineita, joita voidaan käyttää myös kar-

keissa silttimaalajeissa. 

V 	Injektoiritityön suoritus ja valvonta on tehtävä 

erityisen huolellisesti. Injektointiputkien asen-

nusvaiheesta on laadittava pöytäkirjat, joihin 

merkitään tiedot maalajeista, lohkareista, pohja- 

vedenpinnan asemasta sekä injektointiputkien ase-

masta ja asennussyvyyksistä. Maalajitiedot ja put-

kien asennussyvyydet on merkittävä myös injektoin-

tilinjalta laadittuun leikkauspiirustukseen. 

Injektointityön aikana on valvottava massamenekkiä 

ja injektointipainetta. Tiedot kirjataan injek-

tointipöytäkirjaan. Seuraamalla jatkuvasti työn 

aikana injektointipainetta voidaan tehdä johto-

päätökset työn onnistumisesta. Onnistuneessa in-

jektoinnissa paine nousee tasaisesti työn kuluessa. 

Massamenekin ja injektointipaineen ohella on tark-

kailtava mandollista maan kohoamista tai rakentei-

den liikkeitä. Tämä voidaan suorittaa vaaitsemalla 

maahan etukäteen asennettuj en korkeuskiintopis teiden 

liikkeitä injektointityön aikana. Injektointimassan 

tunkeutumista voidaan seurata havaintoputkista, 

jotka asennetaan etukäteen maahan eri etäisyyksille 

inj ektoint ikohteesta. 
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3.3 	Alusbetoni 

Herkästi h riintyvällLi pohjamaaila (savi, siltti, siit-

timoreeni) voidaan pohjamaan häiriintymisen estämiseksi 

valaa kaivannon pohjalle välittömästi kaivutyön jälkeen 

5.. .10 cm paksu alusbetonilaatta. 

3»4 	Lämpöeristeet 

Lärnpöeristeenä on käytettävä suulakepuristettuja tai pai-

sutettuja solumuovilevyjä. Eristeen mitat, tyyppi ja 

laatu esitetään suunnitelmassa. Mitoitus voidaan tehdä 

TVH:n kirjeen n:o M-538/21.6.1972 perusteella. 

Ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty on levyt asennet-

tava yhtenä kerrokseria. 

Lämpöeristeen alla on käytettävä noin 10 cm paksuista 

tasaushiekkakerrosta, joka tiivistetään varovasti. Si-

joitettaessa lärnpöeriste peruslaatan päälle on myös es-

tettävä roudan tunkeutuminen betonirakenteen (pilarin) 

kautta perustuksen alle. Peruslaatan alle sijoitettavan 

lämpöeristeen on oltava puristuslujuudeltaan vähintään 

Styrofoam HD 300 tai vastaava. 

V 	Jälkikutistumari pienentämiseksi on levyjen oltava 

riittävän kauan (1 kk) varastoituja ennen maahan 

asentamista. 

Käytettävien levyjen laadun varmistamiseksi on 

valmistajan luovutettava valvojalle laatutosite, 

josta ilmenee ainakin tilavuuspaino ja eristeen 

mitat. Tarvittaessa tulee pistokoeluonteisesti 

tarkkailla työkohteessa tuotteen laatua. 
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