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JOHDANTO 

JOHDANTO 

Meluseinien perustuksia varten on laadittu tyyppipiirustukset Ty 9/51...61. 
Tämä ohje on tarkoitettu tyyppipiirustuksen valinnan auttamiseksi. Tässä on 
myös rajattu tyyppipiirustusten käyttötapaukset. 

Tästä julkaisusta voi olla apua muunneltaessa hankekohtaisesti tyyppipiirus-
tuksia. 

Kappaleessa 9 on suositus perustusten esitystavaksi suunnitelmassa. 

Tyyppipiirustukset ovat: 

Meluesteet, perustaminen 

Ty 9 /51 Seinän alaosan routasuojaus 

/52 Laattaperustus 
Yleispiirustus, loiva maasto 

/53 Laattaperustus 
Yleispiirustus, jyrkkä luiska 

/54 Laattaperustus 
Rakennepiirustus 

/55 Asennusohjeita pilari ja 
laattaperustukseen 

/56 Paalutettu laattaperustus 
Yleispii rustus 

/57 Paalutettu laattaperustus 
Rakennepiirustus 

/58 Pitariperustus 
Yleispii rustus 

/59 Pilariperustus 
Rakennepiirustus 

/61 Putkipaaluperustus 
Yleispiirustus 
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2 	PERUSTAMISTAVAN VALINTA 

Raskaille metuesteille sopivia perustamistapoja ovat: 

1. Kitkamaakerroksen tai kuivakuoren päältä (paksuus >1,5 m) 
- maanvarainen laatta, jonka päällä on sekalainen täyte 

2. Pehmeässä koheesiomaassa 
- paalutettu laatta, jonka päällä on sekalainen täyte 

Kevyille meluesteille soveltuvat edellisten lisäksi: 

3. Kitkamaan tai kuivakuoren ympäröimänä 
- pilariperustus. 

4. Pehmeähkössä kivettömässä koheesiomaassa 
(Su 10-20 kN/m2 ) 

- vakiopituinen putkipaalu 

Laattaperustuksia käytettäessä on edullisinta valita pitkä (8 m) pilariväli (sei-
nän jänneväli). Silloin perustuksia tarvitaan vähemmän. Edellytyksenä on 
seinäelementtien riittävä jäykkyys tuuli- ja aurauskuorman kannalta. Kevytra-
kenteisen seinän oma paino voidaan kantaa betonisella sokkelipalkilla. UI-
konäköön voidaan vaikuttaa valepilarein. 

Pilariperustus ja putkipaalu soveltuu lyhyille (4 m) pilariväleille. 

Pilarin edut ja haitat maanvaraiseen laattaan verrattuna ovat: 

+ pienempi betonielementti 
- syvempi ja kapeampi kaivanto 
- ympärille tarvitaan tiivistetty maa 

Putkipaalun etuna paalutettuun laattaan verrattuna on kaivutöiden ja be-
tonivalun vähyys. 

Kitkamaalla ja paalutettuna laattaperustus pienenee, kun meluesteen 
oma paino kasvaa. Muissa tapauksissa lisäpaino edellyttää perustus-
ten suurentamista. 
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3 	ROUTANOUSUJEN RAJOITTAMINEN 

Auraamattomilla ja tallaamattomilla alueilla 0,15...0,3 m lumipeite rajoittaa 
roudan syvyyden noin 1 metriin. Seinäelementtien alla routanousu voi liikutel-
la seinäelementtejä. Pilarien välisellä osuudella routanousu rajoitetaan seu-
raavin vaihtoehtoisin tyyppipiirustuksessa Ty 9/51 esitetyin keinoin: 

1. Sijoitetaan kevyt (20 kg/m 3) 50 mm paksuinen ja 1 ,2 m levyinen 
solumuovieriste esteen alle koko matkalla. 

2. Korvataan seinän alla oleva routiva maa 0,8 m syvyyteen pohjas-
taan 0,8 m levyisellä routimattomalla maalla ja tarvittaessa maan- 
pinnassa mullalla. 

Lapissa ja vähälumisissa paikoissa tarvitaan paksummat rakenteet. 

Auratuilla alueilla roudantorjunta mitoitetaan siten, ettei routiva maa jäädy 
tielaitoksen siirtymäkiilasyvyyden yläpuolella. Aroissa rakenteissa voidaan 
käyttää vieläkin varmempaa mitoitusta. Keinoina ovat liikennealueille tarkoi-
tettu lämpöeriste ja routimaton täyte. Esimerkiksi 80 mm paksuinen ja 3 m 
levyinen solumuovi riittää Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Alle 1,7 m syvyyteen sijoitettujen laattojen alle sijoitetaan 50 mm paksuinen 
solumuovieriste. Auratuilla alueilla eriste ulotetaan 0,5 m laatan reunojen yli. 
Lumipeitteisillä alueilTa eriste on laatan mittojen mukainen. Lumipeitteisilläkin 
alueilla meluseinän pilari johtaa kylmää laattaan. 
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4 	PERUSTUSTEN MITOITUS 

Auraus- ja tuulikuorma ovat julkaisun Meluesteet, Rakennetekniset laatuvaa-
timukset TI EL 2213604=703604/1990 mukaiset. 

Tuulikuorma on 1 kN/m 2  koko seinän alalle. 

Aurauskuormana on julkaisun suurin arvo 15 kN, joka kohdistuu 2 x 2 m 2  
alalle. Resultantin korkeus on 1,5 m tien pinnasta, kuitenkin enintään 1 m 
meluesteen yläreunan alapuolella. Aurauskuorma on eriaikainen tuulikuor-
man kanssa. 

Maaston muotoja on määritelty viisi: 

1. Tasamaa, joka on lähes vaakasuora 1 m etäisyydelle meluesteestä. 
Maan pinta saa laskea enintään 0,5 m siirryttäessä 2 m etäisyydelle 
esteestä. 

2. Loiva luiska, jossa luiskan kaltevuus on 1:3. 

3. Jyrkkä 1:1,5 luiska, jossa on meluestettä varten 1 m levyinen tasan- 
ne 

4. Jyrkkä 1:1,5 Lnska. 

5. Valli, jonka korkeus tienpinnasta on 1,5 m ja jossa maanpinta 
tää 1:2 ja 1:2 kaltevuudessa tai epäsymmetrisesti meluesteen 
poispäin. Vallin päällä on 0,5 m levyinen tasanne. 

Aurauskuorman aiheuttama momentti on laskettu seuraavin oletuksn. Tasa- 
maassa tien pinta on meluesteen korkeudesta 2, 3 tai 4 m riippuen -0,5, 0,5 
tai 1 m meluseinän alareunaa ylempänä, jolloin resultantin korkeus on enin-
tään 2,5 m meluseinän alareunasta. Aurauskuorman aiheuttamasta momen-
tista tulee pienempi, jos tien pinta on edellä esitettyä alempana. Luiskassa 2 
m korkuinen este sijaitsee tien reunassa, 3 m korkuinen 1 ,5 m ja 4 m 
korkuinen 3 m etäisyydellä tien reunasta. Resultantin korkeus esteen ala-
reunasta on laskettu luiskakaltevuuden 1:3 tai 1:1,5 perusteella. Vallilla resul-
tantti osuu meluesteen alareunaan, jolloin aurauskuorma jää aina tuulikuor-
maa pienemmäksi. 

Jos tie on edellä esitettyä alempana meluesteen alareunaan nähden, voi-
daan aurauskuorman aiheuttama momentti laskea tapauskohtaisesti. Silloin 
voidaan käyttää usein pienempää perustusta. Sama koskee tapauksia, joissa 
meluesteen etäisyys tiestä on suuri tai aurausnopeus on pieni. 
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Meluseinän oma paino voidaan arvioida karkeasti taulukon 1 avulla. 

Taulukko 1: Seinäelementinja pilarin oma paino 

Rakenne korkeus jänne paino jänne paino 

m m kN m kN 

Kevyt puuseinä 2 4 3 
- teräspilarit (HE 160 A) 3 4 4,5 
- paksuus keskim. 37 mm 4 4 6 

Raskas puuseinä 2 4 12 8 24 
- paksuuskeskim.74mm 3 4 18 8 36 
- l50x600mmbetorii- 4 4 24 8 48 

sokkeli 

Betonielementtiseinä 2 4 37 8 70 
- 	betonipilarit 3 4 54 8 100 
- paksuus 150 mm 4 4 71 8 133 
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5 MAANVARAINEN LAATTAPERUSTUS 

Laattaperustuksilla on tarkasteltu seuraavat tapaukset: 

Laatan alla on vähintään 1,5 m paksuinen kerros koheesiomaata, jonka 
siipikairaksella mitattu leikkauslujuus on 20 tai 30 kN/m 2  tai kitkamaata, jonka 
kitkakulma on 32° . Kalliolla käytetään kaatumisvarmuuden vuoksi samanko-
koista laattaa kuin kitkamaalla. 

Varmuus kaatumista ja liukumista vastaan on 1,5. Kitkamaalla kaatumisvar-
muus on määräävä, koheesiomaalla yleensä pohjan kantavuus. 

Laatan päällä olevien massojen tilavuuspaino on valmiissa rakenteessa kes-
kimäärin vähintään 16 kN/m 3. Tähan päästään kaikilla kivennäismaalajitäyt-
teillä. Hiekka-, sora- ja moreenitäytteen yläosasta enintään 0,4 m voidaan 
korvata mullalla tai turpeella. Savi- ja silttitäyte on tiivistettävä. 

Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty laatan estettä vastaan kohtisuora pituus L eri 
perustamistapauksissa. Perustuksen esteensuuntainen sivu on puolet pi-
demmästä sivusta, kuitenkin vähintään 0,9 m. Annettu mitta koskee vair 
tietyn painoisia meluesteitä. Interpoloitaessa väliarvot pyöristetään ylöspäin 
Kitkamaalla kevyempi este vaatii yleensä suuremman laatan kuin raskas. 
koheesiomaalla on päinvastoin. Taulukossa esteen paino sisältää kaikki 
rakenteet, jotka tukeutuvat perustukseen, ilr 
heikin sisälle upotetun pilarin alapään painc 

Laatan paksuudeksi on valittu 350 min, joka sopii erityscsti paikalla valuun. 
Elementtilaatat tehdään yleensä ohuemmiksi. Ohut 200 mm paksuinen laatta 
maatäytteineen on 1,4 kN/m 2  kevyempi kuin 350 mm paksuinen. Ohutta 
laattaa käytettäessä seinän vähimmäispainon on oltava suurempi tai laatan 
päälle tehdään raskaampi, keskimäärin vähintään 18 kN/m 3  täyte. 

Laatan ja siihen kuuluvan holkin mitat on esitetty tyyppipiirustuksissa. 

Seinän keskilinja tulee laatan keskelle. Poikkeuksena on luiska 1:1,5. 



Meluesteperutukset 

MAANVARAINEN LAATTAPERUSTUS 

Taulukko 2: Maan varaisen laatan estettä vastaan kohtisuoran sivun pituus L. 
Meluseinän jännemitta on 4 m ja perustamissyvyys 1,2 m. 

Mitoitusperuste: Tuulikuorma Aurauskuorma 

Seinän korkeus Tuuli- Laatan sivu LJ Auraus- Laatan sivu LJ 
Perustamistapaus kuorm. seinän paino 2  kuorma seinän paino2  
(m) 	(kohta 4.1) (kNm) 1  (m/kN) (kNm) 1  (mm/kN) 

2,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=20 10 1600/3...37 19 2200/3...37 
tasamaa, s=30 10 1500/3...37 19 2000/3...1800/37 

2,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 10 1500/3...1000/37 19 2000/3...1500/37 
luiska 1:3 10 1500/3...37 17 2000/3...37 
Iuiskal:1,5 10 auraus määrää 17 2700/5...13 
valli 10 2400/3...2100/37 0 tuuli määrää 

3,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=20 21 2000/4,5.. .54 34 2400/4,5...54 
tasamaa, s=3O 21 2000/4,5...54 34 2300/4,5...2100/54 

3,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 21 2000/4,5...1300/54 34 2300/4,5...1700/54 
Iuiskal:3 21 2000/4,5...54 34 2300/4,5...54 
luiska 1:1,5 21 auraus määrää 28 2900/7,5...20 
valli 21 2900/4,5. .54 0 tuuli määrää 

4,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=2O 36 2400/6.. .71 41 2600/6.. .71 
tasamaa, s=3O 36 2300/6.. .71 41 2400/6.. .2200/71 

4,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 36 2300/6...1500/71 41 2400/6...1600/71 
luiskal:3 36 2300/6...1900/71 41 2400/6...71 
luiska 1:1,5 36 auraus määrää 39 31 00/1 0...25 

1) Tuuli- ja aurauskuorman momentit on laskettu laatan holkin yläpintaan, jonka 
syvyys maanpinnasta on 0,25 m. 

2) Taulukko on laskettu 350 mm paksuiseri betonilaatan mukaan. Jos laatan 
paksuus on 200 mm, seinän vähimmäispaino on 3 kN taulukossa esitettyä 
suurempi, kun laatan L < 2400, ja 5 kN taulukossa esitettyä suurempi, kun 
laatan L = 2400.3000, ellei painoa hankita raskaammalla täytteellä. 

3) Merkintä tarkoittaa, että laatan mitta L on 1600 mm, kun seinän paino on 
3...37kN. 

4) Merkintä tarkoittaa, että laatan mitta L on 2000 mm, kun seinän paino on 
3 kN ja L on 1800 mm, kun seinän paino on 37 kN. Väliarvot interpoloidaan. 



16 	1800/3.. 373) 	31 	2200/3.. .2400/37 
16 	1500/3.37 	31 	2000/3.37 

16 1500/3... 1000/37 31 2000/3... 1600/37 
16 1500/3...37 31 1800/3...37 
16 auraus määrää 26 2400/5...13 
16 1900/3...1600/37 26 tuuli määrää 

31 2300/4,5. ..54 46 2400/4,5. ..2600/60 
31 2000/4,5...54 46 2200/4,5.54 

31 1900/4,5...1300/54 46 2200/4,5.1700/54 
31 1900/4,5...54 46 2100/4,5...54 
31 auraus määrää 37 2500/4,5.2300/20 
31 2200/4,5.54 0 tuuli määrää 
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Taulukko 3: Maan varaisen laatan estettä vastaan kohtisuoran sivun pituus L. 
Meluseinän jännemitta on 4 m ja perustamissyvyys 2,0 m. 

Mitoitusperuste: 

Seinän korkeus 
Perustamistapaus 
(m) (kohta 4.1) 

2,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=20 
tasamaa, s=3O 

2,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 
luiska 1:3 
luiska 1:1,5 
vaiti 

3,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=20 
tasamaa, s=3O 

3,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 
luiska 1:3 
luiska 1:1,5 
vaili 

4,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=20 
tasamaa, s=30 

4,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 
luiska 1:3 
luiska 1:1,5 

Aurauskuorma 

Auraus- Laatan sivu LJ 
kuorma seinän paino2  
(kNm) 1  (mm/kN) 

53 	2600/6.. .2800/71 
53 	2400/6.. .71 

53 	2200/6.1700/71 
53 	2200/6... 1800/71 
48 	2800/10...2600/25 

Tuulikuorma 

Tuuli- 	Laatan sivu L/ 
kuorm. seinän paino2 t 

(kNm) 1  (m/kN) 

49 	2600/6.. .71 
49 	2300/6.. .71 

49 	2200/6.1700/71 
49 	2200/6.1800/71 
49 	auraus määrää 

1) Tuuli- ja aurauskuorman momentit on laskettu laatan holkin yläpintaan, jonka 
syvyys maanpinnasta on 1,05 m. 

2) Taulukko on laskettu 350 mm paksuisen betonilaatan mukaan. Jos laatan 
paksuus on 200 mm, seinän vähimmäispaino on 3 kN taulukossa esitettyä 
suurempi, kun laatan L <2400, ja 5 kN taulukossa esitettyä suurempi, kun 
laatan L = 2400.3000, ellei painoa hankita raskaammalla täytteellä. 

3) Merkintä tarkoittaa, että laatan mitta L on 1800 mm, kun seinän paino on 

3...37kN. 

4) Merkintä tarkoittaa, että laatan mitta L on 2200 mm, kun seinän paino on 
3 kN ja L on 2400 mm, kun seinän paino on 37 kN. Väliarvot interpoloidaan. 
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Taulukko 4: Maan varaisen laatan estettä vastaan kohtisuoran sivun pituus L. 
Me/useinän jännemitta on 8 m ja perustamissyvyys 1,2 ja 2,0 m. 

Mitoitusperuste: Perustamissyvyys 1,2 m Perustamissyvyys 2,0 m 

Seinän korkeus Tuuli- Laatan sivu L/ Auraus- Laatan sivu Li 
Perustamistapaus kuorm. seinän paino2  kuorma seinän paino 2  
(m) 	(kohta 4.1) (kNm) 1  (m/kN) (kNm) 1  (mm/kN) 

2,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=20 20 2100/20...2400/70 33 2400/20...2700/70 
tasamaa, s=30 20 2000/20.. 7Q3) 33 2000/20.. .2200/70 

2,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 20 1700/20...1300/70 33 1800/20...1300/70 
luiska 1:3 20 2200/20.. .1900/70 33 2000/20.. .1600/70 
luiska 1:1,5 20 3200/20...3800/70 33 2700/20...3000/70 
valli 20 2800/20.2600/70 33 2100/20...1600/70 

3,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=20 42 2600/30...2800/100 61 2800/30..3200/100 
tasamaa, s=3O 42 2400/30... 100 61 2400/30. .2600/100 

3,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 42 2100/30...1600/100 61 2200/30..1700/100 
luiska 1:3 42 2600/30.. .2300/100 61 2400/30..2000/1 00 
luiska 1:1,5 42 3800/30...4200/100 61 3300/30..3800/100 
valli 42 3400/30...3100/100 61 2600/30..2000/100 

4,0 koheesiomaa 
tasamaa, s=2O 72 3000/40...3300/140 98 3200/40..3700/140 
tasamaa, s=30 72 2800/40...140 98 2800/40..3000/140 

4,0 kitkamaa 32° 
tasamaa 72 2500/40.. .2000/140 98 2500/40. .2000/140 
luiska 1:3 72 3000/40...2600/140 98 2800/40..2400/140 
luiska 1:1,5 72 4200/40.5200/1 40 98 4000/40..4800/140 

1) Tuuli- ja aurauskuorman momentit on laskettu laatan holkin yläpintaan, jonka syvyys 
maanpinnasta on 0,25 ja 1,05 m perustamissyvyydestä riippuen. 

2) Taulukko on laskettu 350 mm paksuisen betonilaatan mukaan. Jos laatan paksuus on 
200 mm, seinän vähimmäispaino on 3 kN taulukossa esitettyä suurempi, kun laatan 
L < 2400; 5 kN taulukossa esitettyä suurempi, kun laatan L = 2400.3000; 10 kN tau-
lukossa esitettyä suurempi, kun laatan L = 3700 ja 15 kN taulukossa esitettyä suurem-
pi, kun laatan L = 4600, ellei painoa hankita raskaammalla täytteellä. 

3) Merkintä tarkoittaa, että laatan mitta L on 2000 mm, kun seinän paino on 20.70 kN. 

4) Merkintä tarkoittaa, että laatan mitta L on 2100 mm, kun seinän paino on 20 kN ja 
L on 2400 mm, kun seinän paino on 70 kN. Välianjot interpoloidaan. 
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6 PAALUTETTU LAATTAPERUSTUS 

Paalutettu laattaperustus on rakenteeltaan kanden pystypaalun ja peruslaa-
tan sekä pilariholkin systeemi. Peruslaatan alapinnan taso on 1,4 metriä 
maanpinnasta ja peruslaatan paksuus on 0,5 metriä ja pienempi sivumitta 0,9 
metriä. Suuremmaksi sivumitaksi L on valittu vähimmäisarvo 2,5 m. Perus-
laatan yläpuolisen täytön keskimääräinen tilavuuspaino on vähintään 16 
kN/m 2  (ks. kohta 5. Maanvarainen laattaperustus) 

Paalujen suurin koko on 250 mm x 250 mm. Paalutusluokka on 3, paaluille ei 
sallita vetoa. Paalun pään teräkset paljastetaan tartunnoiksi. Paalujen etäi-
syys laatan reunaan on vähintään 0,25 m ja korkeintaan 0,65 m. Mikäli 
ensimmäisen paalun sijaintipoikkeama on korkeintaan 0,20 m, korjataan 
tilanne lyömällä toinen paalu siten, että paalut ja paruslaatan keskipiste 
tulevat samalle suoraile. Mikäli sijaintipoikkeamat ylitetään on perusiaattaa 
suurennettava tai lyötävä lisäpaaluja. Annettuja peruslaatan mittoja ei saa 
auttaa. 

Perusiaatan mitat ja niitä vastaavat paalukuormat on annettu taulukoissa 5 ja 
6. 

Taulukko 5: Paalutetun laatan estettä vastaan kohtisuoran sivun pituus L. 
Meluseinä jännemitta on 8 m ja perustamissyvyys 1,4 m. 

Seinän Seinän paino Laatan Paalun Laatan Paalun 
kork. Sivu L P max Sivu L Pmax 

(m) (kN) 	(kN) (m) (kN) (m) (kN) 

Tasamaat i 	Valli Tuulikuorma Tuulikuorma 
luiska 1:3 Tasamaa tai vaiti Luiska 1:3 

2,0 20.. .40 20.. .47 2500 90 2500 90 

41...70 48...77 2500 100 2500 100 

3,0 30...39 2900 100 

30...60 40...70 2700 120 2800 130 

61...100 71...100 2500 140 2500 150 

4,0 40...54 3300 110 

40.80 55...93 3100 140 3200 150 

80...120 94...130 2800 170 3000 180 

120.140 131...147 2500 200 2700 200 
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Taulukko 6: Paalutetun laatan estettä vastaan kohtisuoran sivun pituus 
Meluseinä jännemitta on 4 m ja perustamissyvyys 1,4 m. 

Seinän Seinän paino Laatan Paalun Laatan Paalun 
kork. Sivu L P max SiVU L Pmax 

(m) (kN) 	(kN) (m) (kN) (m) (kN) 

Tasamaa Valli Tuulikuorma Aurauskuorma 
(vain tasamaalla) 

2,0 3...11 3...18 2500 60 2500 70 
12...37 15.44 2500 70 2500 80 

3,0 4,5.17 4,5...24 2500 70 2700 80 
18.35 25...42 2500 80 2600 90 
36...54 43...61 2500 90 2500 100 

4,0 10.17 2900 80 
6...23 18.33 2700 90 2900 90 
24.40 34...50 2600 90 2800 100 
41.71 51...78 2500 100 2500 120 

Luiska 1:3 Tuulikuorma Aurauskuorma 

2,0 3...11 2500 60 2500 70 
12.37 2500 70 2500 80 

3,0 4,5.17 2500 80 2900 100 
18.35 2500 90 2700 100 
36.54 2500 100 2500 100 

4,0 6...23 3100 100 3100 100 
24.60 2700 110 2900 120 
61.71 2500 120 2500 130 
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7 	PILARIPERUSTUS 

Pilariperustus kestää vaakakuormat ympärystäytön antaman sivutuen avulla. 
Edelleen pilarin pohjan tulee kestää pystykuormat. 

Riittävän sivutuen saamiseksi pilarin ympärystäytölle tulee maan pinnasta 
kaivusyvyyteen saakka olla moreenia, karkearakeista maata, silttiä tai savea, 
jonka siipikairalla mitattu leikkauslujuus on vähintään 20 kN/m 2  , siis esimer-
kiksi kuivakuorisavea. Pohjavesi saa olla enintään 0.3 m pilarin pohjatason 
yläpuolella. 

Pilarin mitoitus vaakakuormille tehdään taulukon 7 mukaisesti. Pohjan pilarin 
alla ollessa pehmeä tai seinän normaalia painavampi tarkistetaan pystyka-
pasiteetti taulukon 8 mukaisesti. Taulukon mukaisesti voidaan tarvittaessa 
käyttää pilarin alla puuarinaa 700 x 700, joka tehdään kandesta ristikkäin 
naulatusta kerroksesta lahokyllästettyjä soiroja 50 x 100. 

Taulukko 7: Pilariperustuksen mitoitus vaakakuormille. Jalustan poikkileik-
kaus on neliö 450x450 mm tai pyöreä halkaisijaltaan 600 mm. Tuuli- ja 
aurauskuorman momentit on laskettu pilarin ylä päässä, jonka syvyys maan-
pinnasta on 0,2 m. 

Seinän Perustamis- Tuuli- Jalustan Auraus- Jalustan 
kork. tapaus kuorma korkeus kuorma korkeus 
(m) (kNm) (m) (kNm) (m) 

Tuulikuorma Aur.kuorma 

2,0 tasamaa 10 1,5 19 1,7 
luiska 1:3 1,5 2,1 
luiska1:1,5+tas 1  1,7 2,3 
luiskal:1,5 1,9 2,5 

2,5 tasamaa 15 1,5 26 1,9 
luiska 1:3 1,7 2,1 
luiska 1:1,5+tas 1  1,9 2,3 
luiskal:1,5 2,1 2,5 

3,0 tasamaa 21 1,7 34 1,9 
luiskal:3 1,9 2,3 
luiska 1:1,5+tas 1  2,1 2,5 
luiska 1:1,5 2,3 2,7 

4,0 tasamaa 36 1,9 	41 	2,3 
luiskal:3 2,3 	 2,3 
luiska1:1,5+tas 1  2,5 	 2,5 
luiska 1:1,5 2,7 	 2,7 

1) Meluesteen molemmilla puolilla on 0,5 m tasanne. 
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Taulukko 8: Pilariperustuksen sallitut enimmispainot. Koheesiomaalle on 
ilmoitettu siipikairalla saatu leikka uslujuus. 

Pohjamaa Enimmäispaino 
ilman annaa 

(kN) 

Enimmäispaino 
lisäarinalla 

(kN) 

Koheesiomaa 
Su=iO 6 20 

15 10 31 
20 14 43 
25 18 
30 22 

Kitkamaa 32° 80 
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8 	PUTKIPAALUPERUSTUS 

Putkiperustus on alapäästä avoimena maahan painettava teräsputki, joka 
kestää vaakakuormat pohjamaan antaman sivuvastuksen avulla ja toimii 
pystykuormien suhteen koheesiopaaluna. Putken maahan painaminen teh-
dään hydraulisella kaivinkoneeIla 

Putkiperustusta voidaan käyttää aia'uha, 	a iKii Ja 	aau aI\kaua- 
lujuus on välillä 10 - 20 kN/m 2  . Pohjaveden taso ei vaikuta mitoitukseen. 
Putken alapää saa ulottua kantavampaankin kerrokseen mutta sivuvakavuu-
den vuoksi koko mitoituspituus on saatava uppoamaan maahan joten maa ei 
saa olla tiivistä eikä kivistä. 

Käytettävä putki on teräsputkipaalu ulkohalkaisija 610 mm, seinämän pak-
suus 7.1 mm, teräslaji Fe 52 D. Putkiperustuksen mitat on esitetty tyyppipii-
rustuksessa Ty 9/61. Tasaisella maalla putken pituudet valitaan taulukon 9 
mukaisesti. Seinän ollessa normaalia painavampi tarkistetaan pystyka-
pasiteetti taulukon lukuarvoihin vertaamalla. Lukuarvot tarkoittavat seinän 
painoa ilman perustuksia. 

Taulukko 9: Putkipaaluperustuksen mitoitus. Putken ulkohalkaisija on 610 
mm. 

Seinän Pohjamaan Putken Seinän Putken Seinän 
kork. S pituus enimmäis- pituus enimmäis- 

Tuulikuorma paino Aurauskuorma paino 
(m) (kN/m2 ) (m) (kN) (m) (kN) 

2,0 10...15 2,5 13 3,5 19 
2,0 15...20 2,0 13 3,0 23 

3,0 10.15 3,5 19 4,5 27 
3,0 15.20 3,0 23 4,0 35 

4,0 10.15 4,5 27 5,5 35 
4,0 15.20 4,0 35 5,0 46 

- 

Putkiperustusta voidaan käyttää myös luiskissa ja valleissa joiden materiaalin 
on oltava kivennäismaata ja putkella läpäistävissä. Luiskilla 1:3 taulukossa 
esitettyihin paalupituuksiin lisätään 500 mm ja luiskilla 1:1.5 vastaavasti 
1 000mm. 
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9 	PERUSTUSTEN ESITTÄMINEN SUUNNITEL- 
MASSA 

Ferustusten mitat esitetään perustustuettelossa tai meluseinästä pii rretyssä 
pituusleikkauksessa. Perustusluettelossa käytetään seuraavia merkintöjä: 

ML 1500/1,2 = 	maanvarainen laatta, missä laatan pituus on 1500 mm 
(ja leveys puolet pituudesta kuitenkin vähintään 900 mm) ja 
perustamissyvyys 1,2 m maanpinnasta. 

PL 2500/12 = 	paalutettu laatta, missä laatan pituus on 2500 mm (ja leveys 
900 mm) ja paalujen tilauspituus 12 m ottaen huomioon 
laatan sisään jäävä 0,45 m. 

TP 61 0/4,5 = 	teräsputkipaalu, jonka ulkohalkaisija on 610 mm ja pituus 4,5 
m seinän alareunasta. 

PJ 600/1,7 = 	pyöreä betonijalusta (pilariperustus), jonka halkaisija on 600 
mm. Perustamissyvyys maanpinnasta on n. 0,2 m suurempi 
kuin jalustan korkeus 1,7 m. 

NJ 450/1 ,7 = 	neliskulmainen betonijalusta, jonka sivun pituus on 450 mm. 
Perustamissyvyys maanpinnasta on n. 0.2 m suurempi kuin 
jalustan korkeus 1,7 m. 

Taulukko 1: Esitystapamalli. Pilarin keskikohdan sijaintikoordinaatit kuuluvat 
taulukon oik.reunaan, mutta niitä ei aina tulosteta paperille. 

Pilarin keskikohdan 

sijaintikoordinaatit 

x 	Y 

000000 000000 

Raskas puuseinä piir. nro..,.., korkeus 3 m, betonisokkeli 150x600 mm, pilariväli 4 m, teräspilarit 

HE 160A, perustuksen korkeus 900 mm, pilarin upotus holkissa 600 mm, seinän, sokkelin ja pilarien 

paino noin 18 kN/4m, perustuksissa 1.4 vain tuulikuorma, muissa aurauskuorma. 

Pilarin nro ja tyyppi Sijainti tien mittalin- Perustuk- Maan Sokkelin Tukipilarin 1-tuom. 

lev.(mm)/ jalla ja etäisyys reu- sen ala- pinta alapinta pituus porras 

syv-kork.(m) naviivasta pinta (m) ym. 

1 	ML 2000/1,2 26.600 27.900 27.620 3.670 

2 	ML 2000/1,2 26.600 27.880 27.620 3.670 

3 	ML 2000/1,2 26.400 27.750 27.420 3.870 200 

4 	ML 2000/1,2 26.400 27.620 27.420 3.670 

5 	ML 2200/1,2 26.400 27.610 27.420 3.670 

6 	ML 2200/1,2 26.400 27.600 27.420 3.670 

7 	ML 2200/1,2 26.400 27.600 27.420 3.670 

8 	ML 2000/1,2 26.400 27.580 27.220 3.670 
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ROUTASUOJAUS LÄMPÖERISTEELLÄ 

II 
-II 
II 

-"-------7"---- H 

B 	Seinäelementti 

- 	Betonisokkeli 

Maan pinta 

Täyttä kaivumoilla 
tai muUalla 
50....10Omm 

	

0 	 / 	 Lämpöriste" 
Reikä pilaria varten,-'] o 	 / 
eristeeseen 	 / 	 B Perustamistavon 

Routasuojauksella estetään routanousua nostamasta seinäelementtejä. 
Lumipeitteisille alueille oletettu 0,15... 0,3m lumikerros. 

1) Routimattoman täytteen olapinnan syvyys on 
- lumipeitteisillä alueilla 800mm 
- aurotuilla tai tallotuilla siirtymäkiilosyvyys S (1,5...2,2m) 

2) Eristeen poksuus ja laatu ovat 

	

- lumipeitteisillä alueilla 	50mm, polystyreeni 20kg/ m3  
- aurutuilla tai tallotuilla 80mm, liikennealueille hyväksytty 

laatu 

A-A 	 Mohdollisten 
pensaiden 
istutus kuoppa 

200 1 
0 

Ö. 

." 

0 0 

	

J800 

800 

B- B 	 Mandollisten 
pensaiden 

1 istutuskuoppo 

- 	,., 	1 

50100 

1200 

3) auratulle tai tallatulle alueelle 3000mm 

HUOM 1 PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 

MELUSEINÄPERUSTUKSET 
Seinän alaosan 
routasuojaus 

TIEL, Kk Gk 
11 k/C 

9.12.1993 
	

Ty 9/51 



T 0 

0,4m 

tiivis 

ltaa 
Sa 

rauta suo 0 	 Si 

Sr, Hk 
_____________ 	S r Mr, 

HkMr, 
1 	1 	 SiMr 

L/2 	- - 

A 	 A - A 
+ 0...- 3Omm sallittu tvönaik. Doikkeama 

II 
Seinän tai sokk:lin alaPin:: sa (± lOrnm) 

III 
II 

Tukipilarin alapinr'a ta 	 Seinän alaosan rauta - 	porras p 
1 	 / 	 suojaus Ty 9/5i 

Perustuksen olppinta po 	 hiekko,sora tai eriste. 

/ 	
mitta c 

' 	 / Routivassa maassa alle t,7m 
Iph 	 1 	/ syvyyteen sijoitetun laatan alle 

/ tulee 5Omm paksuinen (20kg/m3) 

_________ 	1 	 solumuovieriste. Auratuilla paikoilla 
'V'\(\J"./V\ 	J 	J 

eriste ulottuu 0,5m laatan reuno-
jen yli. 

MAAN PINNAN MUOTOILU (150) 

Valli 

Luiska 13 	
2m 

PERUSKUOPAN TÄYTTÖ 

Peruskuopan täyttöön kelpoavat sora, hiekko sekä 
sora-, hiekka-, ja silttimoreeni,jotka tiivistetään 
kauhallo painelemallo enintään 0,7m kerroksina. 
Tällöin ylin 0,4m kerros voidaan tehdä mullasta. 

2m Peruskuoppo voidaan täyttää myös sovello tai 
silti Ilä, jotka tiivistetään k:u halla painelema Ilo 

m 	pintakerros voidaan tehdä mullasta. Edellä 
enintään 0m kerroksina.Tällöin enintään Om 

esitettyä raskaampaa täytettä voidaan joutua 
käyttämään, jos loatan paksuus on alle 300mm. 

tf2 	L72 	 Peruskuoppa täytetään aluksi lähes holkin ylä- 
pinnan tasoon, minkä jälkeen asennetaan pilari 

Maan pinta ei saa tulla yllä esitettyä rajaa alemmaksi, 	ja mandollinen sokkeli. Loput täytteestä seinän 
Muotoilumalli, Dja L onnetoan suunnitelmassa. 	 alapinnan tasoon levitetään ennen seinäroken- 

teiden asentamista. 

ulottuu holkin ylä- 
pinnan tasoon myös 
anton tukipilarin 

ei saa jättää 

sisällä.Tukemisesso 	\ '\ 
käytettyjä puukii loja 

9(fln,n 	 - 

UDO- 
tussyvyys suunni-
tellusto perustuksen 
yläpinnosta, 
yleensä uo55omm. 
(± 10 mm) 

HUOM 1  PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 

MELUESTEET 
PERUSTAMINEN 
Laattaperustus (loiva maa) 
Yleispiirustus 1:20 
TIEL, Kk Gk 

' 

9.12.1993 	 Ty 9/52 

mäksi juotosvalun 	 1 	1 
yläpintaa. 	 1 L_ . [ 

\\ r BI2  ___ 	1 
BoL/2(900) 	

f 



L - 900 n.500 	BrL/2 (10) 	n.500 

LAATAN ALAPUOLINEN LÄMPÖERISTE 

Selvästi routivassa maassa (alle 0,074mm 
rakeita yli 35%) laatan alle tulee 50mm 
poksuinen ( 20kg / m3) solu rnuovieriste, joka 
ulottuu sivuilla jo luiskan puolella n. 0,5m 
laatan reunojen yli. 

PERUSKUOPAN TÄYTTÖ 

Peruskuoppa täytetään viereistä rakennetta 
vastaavilla materiaaleilla ja tiivistetään 
vastaavaan tiiviyteen. 

Korkeusmitat ja juotosvalut on esitetty Ty 9/52ssa 

HUOM PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 

MELUESTEET 
PERUSTAM INEN 
Loattaperustus (jyrkkä luiska) 
Yleispiirustus I2O 
TIEL, Kk Gk 

9.12. 1993 	 Ty 9/53 

Päällysteet 

Kont.k. 	Kantovan kerr. mat 

\ 	Kantavan tai 
Jakava k. 	jakavan kerroksen 

materiaalia 

Penger.- 	Muuta pengertäytettä 
täyfe 	\ vastaava tayte 

\ 
\ 

Routivan pengertäytteen kohdalla käytetään 
routivuudeltaan vastaavaa (0,074 jo 2 mm 
läpäisyprosentti suunnilleen sama) helposti 
tiivistyvää materiaalia. Routimattoman hiekan 
tai louheen sijaan täytteenä saa käyttää myös 
hyvin tiivistyvöä mursketta tai soraa. Kantavon 
kerroksen mursketta saa käyttää myös suoda-
tin- ja jakavaan kerrokseen, mutta kerrokset 
tiivistetään erikseen. 

Ennen uudelleenpäällystämistä kaivannon 
reunasta poistetaan vanhaa päällystettä 0,3m 
leveyde Itä 

Luiskasta näkyvät holkin tai laatan osat peite-
tään maalla. Mandollinen multaverhous tulee 
teoreettisen luiskapinnon yläpuolelle perus-
kuopon kohdalle. 

A - A 

Seinän keskilinja 
tulee holkin suunnittuun 
keskilinjaan 

+1 	 HolkLptään 

/ Seinän alaosan 

'. 	/ /routasuojaus Ty 9/51 

Mandollinen 

: 	: 
LJ 

7 

900 	 n.500 



Holkki, jonka 
taivutuskestävyys 200kNm 
(esim Partek SAH l-N) 

Holkin tartuntaterökset 
puuttuvat kuvasta 

Suojaova betonikerrosN 	
50 5Omm (±lOmm) 

1 	 1 

__ __ __ .Lg._t_I__ __ __ 1 __ __ __ 

L 

Holkin liiko painuminen voidaan estöä/ 
esimerkiksi holkin toppien kohdalle pohja- 
maahan asetettujen autojen avulla. 

B L/2(900) 

RAUDOITUSLUETTELO 

L29m 
(2x BOOk 	150 

150 

®2xL+loOk 	l0k 200 
200  

L 3,Om 	teräksen pituus (L/mm) 
2 x B+100 k 1 $16k 100 	L -  100 

200 

2 x L+ 100 k 1 	10k 200 	B -100 	
LHUOM 1 PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 200 	 ________________________________ 

MASSAMENEKKI (Lmetreinä) 

Llm, B0,9m 	L I,9...2,9m B L,2 
Teräs (kg) 	24 L 	 11L2 -2L 

Betoni(m3) 	0,3l5L 	 0,175L2  

Myös hitsattu teräsverkko kelpaa 

L3,0m Br 1—/2 
19L2 - 2L 

0,175 L2  

Teräs A 500 HW 

Betoni k30 - 2 

MELUESTEET 
PERUSTAMINEN 
Laatta perustus 
Rakennepiirustus 1' 10 
TIEL, Kk 

9.12.1993 	 Ty 9/54 



Tukipilarin (1) tukeminen juotosvalun aikana (teräshotusta vain periaatekuvo) 

Sivulta 	 Päältä 
	

Lopputulos 

Perustukser, s 
teltu yläpinnon 

u 

1 	II 

II 	1 
puu- 

1 	1 	kiila 

1 Llt] 
LII] 

0... lOOmm 

600 

Perustuksen asennuskolon pohjalle tulee tar-
vittaessa teräs- toi betonipalat (2), joilla sei-
nän tukipilari säädetään oikeaan korkeuteen. 
Tukipilarin olopää voidoan kiilata esim. puu-
kubin (3) oikeaan sijaintiin ja asentoon. 

Tukipilarin yläpää tuetaan teräshatulla (4), 
jossa on säädettävät tuentatapit (5).Tuenta-
tapeilla tukipibari saadaan oikeaan asentoon, 
kunnes juotosvalu kovettuu niin, ettei tukipi-
lan kaadu. 

Teräshattua tai muuta tukikehikkoa ei tar-
vita, jos tukipilari kiilataan myös holkin ylä- 
reunassa puukiiloin oikeaan sijaintiin. Ylem - 
mät puukiilat poistetaan juotosbetonin kove-
tuttua sopivaksi, minkä jälkeen kolot täytetään 
laosti Ilo. 

Asennuskolo täytetään juotosbetonilla k 30 
holkin yläpinnan tasoon myös onton pilarin 
sisällä. Mandollisia puukiibojo ei saa jäädä 
200 mm ä lähemmäksi juotosvalun, yläpintaa. 

Tyyppipiirustusten Ty 9/54 ja 59 mukaisia 
perustuksio käytettäessä tukipiborin u potus-
syvyys u on 550mm perustuksen suunni-
tellusta yläpinnasta alaspäin. 

I. 
In 	 _ 

- - 

Perustuksen keskilinja tulee seinän keskilinjaan 
(sallittu poikkeamo enint. 15 mm) 

Kulmissa ('50 °) paikalla volettavan laatan 
koko on vähintään 0,8Lx 0$L(A) toi l,2Lx 
0,6 L, missä L on suoralla käytetty baatan leve-
ys. Pienissä kulmissa (50°) ja silloin kun 
viereinen seinän ja tukipubarin liitos kestää 
vedon, normaalikokoinen laatta voidaan asen-
taa vinoon (B) 

HUOM! PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 

MELUESTEET 
PERUSTAMINEN 
Asennusohjeita pilari- ja 
laattaperustukseen 1 10 
TIEL, Kk Gk 

9.12.1993 	 Ty 9/55 



Seinän tai sokkelin alapinta 	sa (± lOmm) 

"7 

/ 	1 ______ 	Tukipilarin alapinta to 	 Seinän alaosan routa- 	porras 	p 
suojaus Ty 9/51 

Perustuksen al4inta  p0 mitta 	c tai eriste. 

_______________________ 	

hiekka, sora /, .Hr __ 

Juotosbetoni k 30 

/ 
ulottuu holkin ylä- 
pinnan tasoon myös 
anton tukipilorin 

outivassa massa ole 1 7m sisällä.Tukemisessa 
käytettyjä puukiiloja 	_..... syvyyteen sijoitetun laatan alle 

tulee 5Omm paksuinen (20kg/m3) ei saa jÖttää 
solumuovieriste. Auratuilla paikoilla 200mmä löhem 
eriste ulottuu 0,5m 	aaton reuno- mäksi juotosvalun 	L_ 
jen 	yli. yläpintoa. 

L/ 2 

i. 

u tukiailorin upo-
tussyvyys suunni-
tellusta perustuksen 
yläpinnasta, 
yleensä u 550mm. 
(± 10 mm) 

iT 
1 	Iu 

i 	I 

n vläointa ov (+0... -3Omm sallittu tvönaik. ooikkeama) 	
A 	 4 - 4 

4 

B 

PERUSKUOPAN TÄYTTÖ 

Peruskuopon töyttöön kelpaavat sora, hiekka sekä 
sora-, hiekka-,ja silttimoreeni,jotka tiivistetään 
kauhalla painelemalla enintään 0,7m kerroksina. 
Tällöin ylin 0,4m kerros voidaan tehdä mullasta. 
Peruskuoppo voidaan täyttää myös savella toi 
silti 1 lä, Jotka tiivistetään kauhalla poinelemallo 
enintään 0m kerroksina.Tällöin enintään 0m 
pintakerros voidaan tehdä mullosta. Edellä 
esitettyä raskaampoa täytettä voidaan joutua 
käyttämään, jos laaton paksuus on alle 300mm. 

Peruskuoppa täytetään aluksi lähes holkin ylä- 
pinnan tasoon, minkä jälkeen asennetaan pilori 
ja mandollinen sokkeli. Loput täytteestä seinän 
alapinnan tasoon levitetään ennen seinäroken-
teiden asentamisto. 

L 

[HUOMI PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 

MELUESTEET 
PERUSTAMINEN 
Paalutettu laattaperustus (loiva maa) 
Yleispiirustus 1' 20 
TIEL, Kk Gk 

9.12.1993 	 Ty 9/56 

Paalutusluokka 3 

Ensimmäisen paalun sallittu sijainti- 
poikkeama on ± 200 

Toinen paalu lyödään siten, että 
se tulee perustuksen keskipisteen 
ja toisen paalun kanssa samaan 
lirijaan (± 50), ja poalujen etäisyys 
perustuksen keskipisteestä tulee 
yhtäsuureksi. 

Maonpinta muotoillaan Ty 9/52 
mukaisesti laivaksi. 



RAUDOITUSLUETTELO 

Seinän jännemitta 8,Om 

Ø2x6 kpl 16k 100 

®2xL+lOOk 1Ok 200 
200 

MASSAMENEKKI (L metreinä) 

Seinän jännemitta B 4Om 

Teräs 	(kg) 37'10 

Betoni Cm 3 ) 0,45L 

Myös hitsattu teräsverkko kelpaa. 

4,Om terästen pituus (L/mm) 

16k 	150 (L - I00)+400 

10k 200 800+400(Lj) 400 

4,0 m 

28L5 Teräs 4500 HW 

0,45L Betoni 	K30 - 2 

HUOM! PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 

M ELUESTEET 
PERUSTAMINEN 
Paalutettu laattaperustus 
Rakennepiirustus 1110 
TIEL, Kk 

1< M. 
9.12.1993 	 Ty 9/57' 



1 	Perustuksen yläpinta py (0... -3Omm r  sallittu työnaikainen poikkeama) 

Seinän tai sokkelin aloointa sa (± lOmm 

-*4 	
4-4 

.j 	_____________ 
Maan pinta mp 

0 •  

d 	° \TLq 
4mm 

Sr,Hk 	
1 

SrMr 	1 	i 	1 	1 
tai 	 L 1 1 	rakeita 
HkMr 	 _.__ 	<5% 

/ 
/ 

/ 1 	____ / 

_________ 	 1500 	 - 

II 

Perustuksen 
alapinta P0 

Seinän alciosan routo-
suojaus Ty 9/51 
hiekka, sora tai eriste 

n korkeus oh 

Iv 
Louheessa kiilaus 

/ 	
ja 

/ 

porras p 

u tukipilarin upo-
tussyvyys suunnf.. 
tellusta perustuk- 
sen yläpinnosta, 

- yleensä u=550mm 
(±IOmm) 

Juotosbetoni k 30/ 
ulottuu holkin ylä- 
pinnan tasoon myös 
onton tukipilarin 
sisällä. Tukernisessa 
käytettyjä puukiiloja 
ei saa jättää 
200mmä lähem-
mäksi juotosvalun 
yläpintaa. 

PERUSKUOPAN TÄYTTÖ 

Peruskuopan täyttöön kelpaavat sora, hiekka sekä 
sora- ja hiekkamoreeni, jotka fiivistetään täry-
levyllä tai kauhapalkilla (TYLT 7512.6.5/1993) 
enintään 0,5m kerroksina. Täytteessä saa olla 
enintään 35% alle 0,074 mm rakeita, märkänä 
aikana tiivistettäessä enintään 8 . 200/,. 

Perus kuoppa täytetään aluksi lähes ja lustan 
yläpinnan tasoon, minkä jälkeen asennetaan 
pilari ja mandollinen sokkeli. Loput täytteestä 
seinän alapirinon tasoon levitetään ennen seinä- 
rakenteiden asentomista. 

L HUOM! PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 

MELU ESTEET 
PERUSTAMINEN 
Pilariperustus (Jalusta) 
Yleispiirustus 1 20 
TIEL, Kk Gk 

M.t 

9.12. 1993 	 Ty 9/58 



Nelikulrnoinen (Ty9/59N) 
	

Pyäreä(Ty 9/59P) 

h 	pilariperustuksen (eli jalustan) korkeus 

2 käyräankkuria M 16 nostaa varten 
(nosto molemmista onkkureista, h27m) 

450 

250 
1 Teräs 

450 

)Kierrehaka 
15 kierrosta 

osaofl9-

Alaosa täytetään 
betonilla (samalla kuii 
kuori tai jä Ikivaluna) 

1< ierre haka 

[(h-600)/150] 1 
kierrosta 

h-750 

Suojaava betonipeite 
= 35mm (t5mm) 

400 	'I1001' 

600(630)  

uuIU 

11I 
lIII.--.uI 
.luu.—-uI I  
uuI 5_1U 

IHN 111  

IIrn Nl 

'IIII- IuI  

juhli iiiihIHI 
iiIIHi 

IHIIII 1  
iiiIlP 

RAUDOITUSLUETTELO 

(TSuora terös 	l6 (L h-70) 

®Kierrehaka 	l2e 50 Lj 700 

®Kierrehaka 012e l5OLj 500 

MASSAMENEKKI (h metreinä) 

Teräs (kg) A500HW 

Betoni (m3) K35 - I 

Nelikulmainen 	Pyöreä 

l2kpI 	 l5kpl 

15 kierrosta x 
n.145mm 	 n. 160 mm 

(h - 600)/150 kierrosta x 
n. 150 mm 	 n. 165 mm 

23hl7 	 28hl8 

0,2h 	 0,28h 

h 

1 

HUOM! PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 

MELUESTEET 
PERUSTAMINEN 
Pilariperustus, nelikulmainen ja pyöreä 
Rakennepiirustus 1:  10 
TIEL, 	Kk 

'tL 
9.12.1993 	 Ty 9/59 



0... - l00mm sallittu työnaikainen poikkeama 

Seinän tai sokkelin alapinta sa (± lOmm) 

Seinän alaosan 

: 	 routusuojaus Ty 9/51 
1. 	1 	 hiekka, sora toi eriste 

0101 	\ 	 1 	' 	- 
u=tukiparikiilarin 

\ 	1 	1 U 	
/ 	upotussyvyys 

suunniteilusta U \tJ peru stu ksen 
yläpinnasta 
yleensä u 550 mm 

Juotosbetoni7 	
(± 10 mm) 

k 30 	 Painunut perusmaa korvataan 
hiekalla 

Teräsputki 
ulkoh 6lOmm Ennen putken painamista kaivetoan im syvyinen 

seinämä 71 mm kuoppa. 

teräs Fe 520 
pinta 	paljas Putki 	painetaon maahan hydroulisella koivu - 

kuiva koneello KKH 25 tai 35 käyttäen teräslevystä 
tehtyä suojalevyä. 

Putkeri sisällä painunut perusmao korvataan 
hiekalla. Putken ulkopuolinen peruskuoppa 
täytetään 	soralla, hiekalla, sora- tai 	hiekka- 
moreenilla lähes putken yläpinnan tasoon, 
minkä jälkeen osennetaan pilari ja mandol- _______________________________________ 
linen 	sokkeli. Loput 	täytteestä 	seinän ala- HUOM 1 	PIIRUSTUS ON PIENENNETTY] 
pinnan tasoon levitetään ennen seinärakentei- 
den 	asentamista. 

Pilari 	asennetoan teräksisillä 	esim. Putsatta - ME LUESTEET 
villa 	kiinnikkeillä 	paikoilleen, minkä jälkeen PERUSTAMINEN 
vaietaan juotosvalu. Juotosvalu ulottuu putken 
yläpinnan tasoon myös onttojen pilareiden Putkipaaluperustus 
sisällä. 

Yleispiirustus 1:20 
TIEL, Kk 	Gk 

9.12.1993 	 Ty 9/61 
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