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TYÖSELITYSTEN JA LAATUVAATIMUSTEN SOVELTAMINEN 

Näitä ohjeita ja laatuvaatimuksia sovelletaan Tielaitoksen omissa ja urakalla 
teettämissä töissä siinä tapauksessa että, suunnitelmissa ei ole työn laatua ja 
laadun tarkkailua tarkemmin kuvattu. 

Suunnitelmilla tarkoitetaan kaikkia muita työhön liittyviä (urakassa sopimukselta 
liitettyjä) asiakirjoja. 

Viittausten helpottamiseksi lauseet on numeroitu TIEL:n litteroinnin mukaisesti. 

Roomalaisen numeroinnin avulla on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemisjärjestys. 
Numeroinnin tarkoituksena on myös osoittaa laatuun liittyvien asiakirjojen 
laatijoille mandollisesti tarkennettavat laatuvaatimukset ja laadun tarkkailuvaati-
mukset. 

Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan urakkaan (tai omaan työhön) laadittua (vaadit-
tua) laaduntarkkailusuunnitelmaa. 

Lauseet sisältävät: 

-mitattavia laatuvaatimuksia 
-sanallisia laadun kuvauksia 
-suunnitelmissa osoitettujen vaatimusten selvennyksiä 
-laaduntarkkailuohjeita 
-yksinkertaisia suunnittelusääntöjä; periaatteena jos olosuhde on 
tämä työ tehdään näin 
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6000-6400 PERUSTUS-, TUKEMIS- JA LUJITUSTYÖT 

6001 	Yleistä 

6001 .1 	Katso kohdat 4000.2 ja 4000.3 

6100 	Paalutukset 

6100.1 	Puupaalut 

6100.1.1 	Puupaalun laatuvaatimukset on esitetty Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen 

lyöntipaalutusohjeiden (LPO) kohdissa 4.21 ja 4.22. 

6100.1.2 	Paalupuuksi hyväksytään terve, suorakasvuinen mänty tai kuusi. Lahosuojauksen 

kannalta mänty on kuusta parempaa. 

6100.1.3 	Lahosuojaus 

6100.1 .3.1 Lahosuojaustapa osoitetaan suunnitelmissa. 
6100.1 .3.2 Patruunakyllästys 

Patruunakyllästyksessä reiät porataan ja patruunoita käytetään patruunan valmis-

tajan ohjeiden mukaisesti. 

6100.1.3.3 Painekyllästys 
Painekyllästetyn puutavaran tulee täyttää kyllästetyn puutavaran luokitusstandar-
din (SFS 3974) A-luokan vaatimukset. 

6100.1 .4 	Paalupituuksia ja jatkoksia koskevat määräykset 

6100.1.4.1 Paalupituuksiajajatkoksia koskevat vaatimukset on esitetty LPO:n kohdissa 4.23 

ja 6.1. 
6100.1.4.2 Puupaaluja saa jatkaa kuvassa 6100.1 esitettyjä jatkostapoja käyttäen. 

6100.1.4.3 Jatkoskohdassa paalupuiden halkaisija on vähintään 220 mm. 

6100.2 	Teräsbetonippalut 

6100.2.1 	Paaluiksi hyväksytään 1. erikseen hyväksytyt paalut II. Suomen Betoniteollisuu- 

den Keskusjärjestön (SBK) julkaisujen "Teräsbetoninen normaalipaalu" ja "Teräs-

betoninen siltapaalu" mukaiset paalut. 

6100.2.2 	Jatkoksena sallitaan Tiehallituksen hyväksymä jäykkäjatkostyyppi. 

6100.2.3 	Paalut varustetaan 1. suunnitelmissa osoitetulla kärjellä II. SBK:n julkaisussa 

osoitetulla normaalikärjellä. 
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6100.2.4 	Suunnitelmissa osoitettuina kalliokärkinä käytetään 1. suunnitelmassa osoitettua 
tyyppiä II. ympäristöministeriön hyväksymää kiinteää kalliokärkityyppiä. 

6100.3 	Työohjeet 

6100.3.1 	Paalutuksesta tehdään paalutustyösuunnitelma ja työn tuloksista pidetään paalu- 

tuspöytäkirjaa. 

6100.3.2 	Puupaalutuksessa noudatetaan LPO :n paalutusluokkaa III. 

6100.3.3 	Hatullinen teräsbetonipaalutus tehdään LPO:n paalutusluokan III ja teräsbetoniiaa- 
tan paalutus paalutusluokan II mukaisesti. 

6100.3.4 	Lyödyt paalut eivät saa liikkua myöhemmin lyötävien paalujen tai pohjamaan 

siirtymien johdosta. 
6100.3.5 	Jos yksittäisen paalun kärjen todetaan liukuvan, paalu korvataan kiinteällä tai 

elementtikärjellä varustetulla paalulia. 

6100.3.6 	Paalutustyön aikana tarkkaillaan paalujen suuntapoikkeamia niin, että väitetään 
paalujen järjestelmällinen samansuuntainen poikkeaminen. 

6100.3.7 	Siltoihin liittyvillä paalutettavilla pengerosilla lyödään pengerpaaluja sillan päätyi- 

hin olosuhteista riippuen 5...10 riviä ennen siltapaalujen lyöntiä. 

6100.3.8 	Massanvaihtojen täytöt tehdään ennen niihin liittyvää paalutusta. Paalut jotka 
ovat niin kaukana massanvaihtokohdasta, että pohjamaan siirtymät eivät voi niitä 

vahingoittaa, saa lyödä ennen massanvaihtoa. 

6100.3.9 	Vesistösiltojen taustapaalutukset ja muutkin uomiin liittyvät paalutukset tehdään 
uomaa kohti edeten. 

6100.3.10 	Talvella huolehditaan työjärjestelyin ja routasuojauksin, että pintamaan routimi- 
nen ei nosta paaluja. 

6100.3.11 	Yksittäinen paalu saa poiketa teoreettisesta sijainnistaan LPO:n kohdan 3.5442 
mukaisesti enintään 200 mm. Paaluhattuja käytettäessä kanden vierekkäisen 
paalun etäisyys saa poiketa suunnitelmissa osoitetusta enintään 200 mm. 

6100.3.12 	Puupaaluja lyötäessä ei paalujen katkaisutason alapuolella työaiustana saa käyt- 

tää soraa tai murskekerrosta paalujen lahoamisvaaran vuoksi. 

6100.3.13 	Betonipaaluja lyötäessä voidaan käyttää n. 0.3 m paksuista työaiustaa. Paksum- 
pien kerrosten käyttö vaatii geoteknistä tarkastelua. 

6101 	Paaluhatut 

6101.1 	Yleistä 

6101.1.1 	Paaluhattujen mitat osoitetaan suunnitelmissa. 

6101.1.2 	Paaluhattujen rakenne on osoitettu kuvassa 6100.2 ja mitoitustaulukko taulukois- 

sa 6100.1-5. 

6101.1.3 	Puupaalujen hatut voidaan tehdä elementtirakenteisina tai paikaileenvalettuina. 

Teknisistä syistä johtuen teräsbetonipaalujen hatut tehdään paikallavaluna. 
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6101.2 	Alustavat työt 

6101.2.1 	Maanpinta hatun alla tasataan vaakasuoraksi suunnitelmissa osoitettuun tasoon. 
Muotit rakennetaan vaakasuoriksi ja tuetaan tasaisesti maanpintaan. 

6101.2.2 	Paikallavalussa maan humuspitoinen pintakerros poistetaan ja tarvittaessa asen- 

netaan muovikalvo. 

6101.2.3 	Alueella sijaitsevien uomien ja painanteiden luiskat toivennetaan 1:2,5 ennen 
paalutusta. 

61 01 .2.4 	Paalutusalueella olevat sarka- ym. ojat täytetään hienorakeisella kivettömällä 
moreenilla tai muulla kosteutta pidättävällä maalajilla hattujen alapinnan tasoon. 

A- A 

1° 

a - 60 

L mb 	L = a ̂  110 

Terss A 400 H tai B 500 K 
Terksi suojaava betonikerros JOrrm • 15mi 

- 5m 

a = paaluhatun sivumitta (mm) 
n = terasten ukurnaara yhdessa suunnassa (kpl) 
e = teraksen etisyys hatun reunasta 
H = paaluhatun korkeus (mm) 
c = terasvali (mm) 
L = terksen katkaisupituus (rm) 

B-8 

Teras Fe 37 B 

taivutussade 6' 

paatekoukussa 

L 

12 300 950 

16 400 1200 

20 500 1450 

Paaluhattu puu- ja teräsbetonipaa/ulle 
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Tiehallituksen tekniset palvelut lähettää oheisena täydennyksen koskien 
asiakohdassa mainitun asiakirjan sivulla 6 olevan tyyppipiirustuksen, 
"Paaluhattu puu- ja teräsbetonipaalulle", terästystä. 

Raudoitustangot voidaan korvata pistehitsaamalla B500K-teräksestä 
valmistetuilla verkoilla seuraavasti: 

- terästen taivutetut päät jätetään pois ja terästen pituus on a - 70 mm 
- kaikille neljälle sivuille lisätään yksi teräs 0 10 mm, joka sijoite-

taan 75 mm:n etäisyydelle laatan reunasta. Teräksen kiinnitys 
tehdään ohjeen Betonirakenteet, RakMK B4 kohdan 2.2.6.3 tarkoit-
tamalla voimaliitoksella 

- seuraava teräs sijoitetaan 50 mm:n etäisyydelle reunimmaisesta 
teräksestä. Myös tämä teräs kiinnitetään voimaliitoksella 

- loput teräkset sijoitetaan tasajaolla keskialueelle 
- jos työtekniikan johdosta teräsvälin pitää olla 50 mm:n kerran- 

nainen, terästen jakoa keskialueella pienennetään tarvittaessa ja 
reunaalueella vastaavasti suurennetaan lähinnä olevaan 50 mm:n 
kerrannaiseen mittaan. 

Kyseinen täydennys tulee liittää paaluhattuja sisältävien töiden tar -
jouspyyntöihin ja se tullaan lisäämään yleiseen työselitykseen seuraavan 
asiakirjojen tarkistuskierroksen yhteydessä. 
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JATKOSPUTKI 

;\/ 

1100 

pituus 800 mm 
ulkohalkaisija ̂  219 mm 
ainesvahvuus 	4,5 mm 
materiaali yleinen rakenneteräs 

esim. Fe 37 B (SFS) 
valmistustapa: saumaton tai kylmämuovattu hitsattu 
putki 
naulareijät Ø  8 mm. 
jatkokseen 6 + 6 = 1 2 kpl 
Jatkosputkissa ei saa olla rakennetta heikentäväa 
ruostetta eikä syöpymiä. 

-Paalun päät katkaistaan kohtisuoriksi paalun keskivii-

van suhteen. 
-Jatkettavien paalujen päät työstetään sorvaamalla 
putken sisähalkaisijan mukaiseksi tai moottorisahalla 
kandeksankulmaiseksi siten, että diagonaalit ovat 
hieman suurempia kuin putken sisähalkaisija. 
-Mikäli alapaalu työstetään ennen paalun lyömistä 
maahan, on alapaalua lyötäessä käytettävä iskutyy-
nyä tai jätettävä riittävä (0,1 0 m) katkaisuvara (paa-
lun pään nuhjaantuminen). 
-Jatkosputki naputetaan kevyesti puujuntalla alapaa-
luun. Putken on ulotuttava paaluun tarkalleen 0,40 m 
matkalta (varmistetaan paaluun tehdyllä mittamerkil-

lä). 
-Alapaalu naulataan kiinni jatkokseen. 
-Yläpaalu naputetaan kevyesti paalujuntalla jatkok-
seen siten, että se tukeutuu katkaisupinnaltaan 
tiiviisti alapaaluun (varmistetaan paaluun tehdyllä 
mittamerkillä). 
-Yläpaalu naulataan kiinni jatkokseen. 

Kuva 6100.1 Puupaalun jatkos 

NAULAT 

kuumasinkitty lankanaula 150 * 51 
naulamäärä jatkoksessa 6 + 6 = 12 

TYÖOHJEET 
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MITOITUSTAULUKOT 

1. PUUPAALU (Ø 150 - 200) suurin paalukuorma 0,24 MN 
paikalla valettu paaluhattu, betoni K 30 - 2 

Taulukko 6100. 1 Paa/uhattujen rakenne ja mitoitustaulukot 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

H 200 220 240 260 260 270 270 270 280 

n 5 5 5 5 6 6 7 7 7 

c 130 140 160 180 180 190 190 190 200 

40 70 80 90 50 75 30 80 100 

L 710 810 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 

2. PUUPAALU ( 150 - 200) suurin paalukuorma 0,24 MN 
Elementtipaaluhattu, betoni K 40 - 1 

Taulukko 6100.2 

a 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

H 200 200 220 220 230 230 230 230 230 

5 5 5 6 6 7 7 8 8 

c 130 140 160 160 170 170 170 170 170 

40 70 80 50 75 40 90 55 105 

L 710 810 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 

, 12 12 12 12 12 12 12 12 16 

= nostolenkin halkaisija (mm) 
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3. TERÄSBETONIPAALU (250 * 250) suurin paalukuorma 0,56 MN 
Paikalla valettu paaluhattu, betoni K 30 - 2 

Taulukko 6100.3 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

H 320 350 370 390 400 410 410 410 410 

n 10 10 10 11 11 11 12 13 14 

c 100 110 120 120 130 130 130 130 130 

e 50 55 60 50 100 100 85 70 55 

L 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 

4. TERÄSBETONIPAALU (300 * 300) suurin paalukuorma 0,81 MN 
Paikalla valettu paaluhattu, betoni K 40 - 1 

Taulukko 6 100.4 

a 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

Ii 460 460 460 460 460 460 460 

n 12 13 14 15 16 17 18 

c 100 100 100 100 100 100 100 

e 
L 

50 
1310 

50 
1410 

50 
1510 

50 
1610 

50 
1710 

50 
1810 

50 
1910 

Paalu katkaistaan siten, että se jää 50 mm hatun sisään.Elementtihattuihin tehdään 
ympyränmuotoinen 60 mm:n syvyinen varaus, jonka halkaisija (d) saadaan taulukosta. 

Taulukko 6100.5 Elementtipaalujen varauksen halkaisija d (mm) 

PUUPAALU 	Paalun latvaläpimitta 0 
lSOmm 	175mm 	200mm 

- paalun tyvi 
hattua vastaan 	290 	315 	340 

- paalun latva 
hattua vastaan 	190 	215 	240 
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6101.3 
	

Paalujen katkaisu 

6101 .3.1 
	

Paalut katkaistaan maan pinnan suuntaisesti, siten että ne eivät rikkoudu kat- 
kaisutason alapuolelta. 

6101 .4 
	

Paaluhattujen asennus ja valu 

6101.4.1 	Hatut asennetaan keskeisesti paaluun nähden. 
6101 .4.2 	Hatun paksuus ei paalun kohdalla saa olla taulukossa esitettyä mittaa ( H - 50 

mm) pienempi. 
6101.4.3 	Hattujen valaminen talvityönä vaatii alustan sulana pitoa ja talvibetonointia 

koskevien ohjeiden noudattamista. 
6101 .4.4 	Valun jälkeen maan jäätyminen estetään, kunnes hattujen päälle pengerretty 

maakerros antaa riittävän routasuojan. 
6101 .4.5 	Yksittäinen hattu saa poiketa suunnitelmissa osoitetusta tasosta enintään 100 

mm. Vierekkäisten hattujen korkeusero ei saa olla suurempi kuin 150 mm. 
Paaluhatun yläpinnan tulee olla vaakasuorassa ja 1 suunnitelmassa osoitetussa 
tasossa. 

6101.5 	Paalulaatat 

6101 .5.1 	Yhtenäinen betonilaatta tehdään suunnitelmien mukaisesti sekä SYL:n kohtaa be- 
tonityöt noudattaen. 

6101 .5.2 	Laatan alustan tulee olla ennen laatan valua: laatan painon kantava, tasainen, 
sula, betonia läpäisemätän, suunnitelmissa osoitetussa korkeudessa ja muodossa. 
Paalujen yläpään etäisyys laatan pinnasta osoitetaan suunnitelmissa. 

6101.5.3 	Raudoituksen tukikappaleiden alle asetetaan maanvaraisvalussa laudat tms. 

6101.6 	Pengerrys paalutusalueilla 

6101.6.1 	Puupaaluja käytettäessä paalujen välit täytetään lahoamisvaaran vuoksi vettä 
pidättävältä maalajilla esim. hienorakeisella moreenilla. 

6101 .6.2 	Teräsbetonipaaluja käytettäessä paaluhattujen välit täytetään saralla, murskeella 
tai muulla karkearakeisella kitkamaalla. 

6101 .6.3 	Paalujen väliset täytteet tiivistetään tärylevyllä. Paaluhatut eivät saa siirtyä 

tiivistyksen johdosta. 
6101 .6.4 	Penger rakennetaan paalutetulle alustalle kerroksittain. Tien pituussuuntaisen 

sortumavaaran takia pengerrystä ei saa missään työvaiheessa päättää jyrkkään 

luiskaan. 
6101 .6.5 	Paaluhattujen päälle levitetään pistekuormien välttämiseksi vähintään 0,3 m 

paksuinen suojakerros karkeata, routimatonta maa-ainesta, jonka maksimiraekoko 
on enintään 150 mm. 

6101.6.6 	Paikallavalettuja hattuja käytettäessä otetaan huomioon betonin kovettuminen: 
-hattujen päälle saa levittää enintään 0,5 m täytekerroksen, kun betoni on 
saavuttanut 60% suunnittelulujuudesta 
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-kerroksen tiivistäminen ja suojakerroksen päälle tulevan materiaalin levitys salli-
taan betonin saavutettua täyden suunnittelulujuuden 

6101 .6.7 	Hattupaalutuksen yhteydessä käytetään 1. suunnitelmien mukaista pengertäytettä 
II. holvaantuvia materiaaleja; soraa, louhetta tai karkeaa moreenia. 

6200 	Maapohjan ja luiskien vahvistaminen 

6220 	Syvätiivistys 

6220.1 	Nauhapystyojat 

6220.1.1 	Yleistä 

6220.1 .1 .1 Nauhapystyojien rakentamiseen sisältyy nauhapystyojien asennus, ojituskerroksen 
rakentaminen ja ojituskerroksen kuivatuksen järjestäminen ja kuormituspenkereen 
rakentaminen. 

6220.2 	Nauhamateriaali 

6220.2.1 	Nauhapystyojina käytetään TI EH :n hyväksymiä nauhalaatuja. Pystyojanauhan 
laatuvaatimukset osoitetaan suunnitelmissa: vedenjohtavuusarvot (ekvivalentti-
halkaisija ym.). Nauhan tulee olla tasalaatuinen ja kestää ehjänä nauhan asennus. 

6220.3 	Ojituskerros 

6220.3.1 	Maapohjalle levitetään ennen pystyojien asennusta 	1. suunnitelmien mukainen 
II. 0,5 m paksuinen ojituskerros. Materiaaliksi kelpaa jakavan sora ja karkea 
suodatinkerroksen materiaali (d 10 >0,074 mm). Kerros rakennetaan pystyoji-

tuskalustolla läpäistäväksi. 
6220.3.2 	Ojituskerroksen kuivatusjärjestelyt osoitetaan suunnitelmissa. 

6220.4 	Nauhapystyojien asennus 

6220.4.1 	Ojat asennetaan suunnitelmissa osoitetun geometrian ja mittojen mukaisesti. 

6220.4.2 	Nauhojen välinen etäisyys ei saa poiketa suunnitelmissa osoitetusta yli 0,2 m. 

6220.4.3 	Työntösyvyys osoitetaan suunnitelmissa. 
6220.4.4 	Nauha työnnetään kuitenkin sellaiseen kerrokseen, johon sen alapää voi ankkuroi- 

tua. 
6220.4.5 	Nauhan yläpää katkaistaan 0,2 m ojituskerroksen yläpuolelta. 
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6220.5 	Pengerrys nauhapystysalaojitusalueella 

6220.5.1 	Kuormituspenger rakennetaan suunnitelmissa osoitettujen mittojen mukaisesti. 
6220.5.2 	Kuormituspenkereen tilavuuspaino selvitetään. Kuormituksen tulee vastata 

suunnitelmissa esitettyä arvoa. 
6220.5.3 	Raskaiden työkoneiden liikkumista ojitusalueella väitetään. 
6220.5.4 	Penger levitetään kerrospenkereenä koko tien levyisinä kerroksina. 
6220.5.5 	Pystysalaojitustyöt ajoitetaan sulan maan aikaan niin, että penger voidaan 

rakentaa ennen ojituskerroksen jäätymistä. Jäätynyt ojituskerros ei poista 
nauhojen kautta nousevaa vettä. 

6220.6 	Pystyojakentän tarkkailu 

6220.6.1 	Pystyojitetulle maapohjalle perustetun penkereen painumista seurataan suunnitel- 
mien mukaisesti. Jos mittaustulokset poikkeavat ennustetusta, selvitetään 
poikkeamien syyt ja varaudutaan suunnitelmien muutoksiin. 

6220.6.2 	Kuormituspenkereen korkeustasoa ja korotustarvetta seurataan säännöllisin 
väliajoin suunnitelmissa tai työn aikana osoitetuin poikkileikkausvaaituksin. 

6220.6.3 Kuormituspenkereen saa purkaa tai rakentaa lopulliseen korkeuteen, kun penke-
reen painuma ja painumisnopeus ovat saavuttaneet suunnitelmissa tai työn aikana 
osoitetut arvot. 

6222 	Pudotustiivistys 

6222.1 	Mitat 

6222.1.1 	Pudotuspisteiden sijainti osoitetaan suunnitelmissa. Pisteet mitataan tarkasti 
maastoon. 

6222.2 	Työohjeet 

6222.2.1 	Tiivistettävän maakerroksen päälle rakennetaan suunnitelmissa osoitettu kuormaa 

tasaisesti jakava kerros mursketta tms. 
6222.2.2 	Pudotuksesta syntyneet kuopat täytetään ja tiivistettään ennen seuraavaa 

tiivistyskierrosta. 
6222.2.3 	Suunniteltua pudotusenergiaa ei saa auttaa (järkäleen paino * pudotuskorkeus 

huom. vapaa pudotus). 

6222.3 	Pudotustiivistyksen tarkkailu 

6222.3.1 	Louhetta tai paksun iouhekerroksen alla olevia maakerroksia tiivistettäessä, 

tiivistymistä seurataan suunnitelmissa osoitetulia tavalla mittaamalla painuman 

kehitystä tarkkailtavissa pudotuspisteissä ja kuoppien täyttöön kuluvalla murs-
keen määrällä. 
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6222.3.2 	Luonnoiiisia maakerroksia ja lohkareettomia täyttäjä tiivistettäessä laatua seura- 
taan suunnitelmissa esitetyllä kairausmenetelmällä. 

6240 	Pintastabilointi kaikilla 

6240.1 	Pintastabilointi tehdään suunnitelmien mukaisesti noudattaen TIEH:n stabiioin- 

tiohjetta (TIEH 732614). 

6250 	Pintastabilointi sementillä 

6250.1 	Pintastabilointi tehdään suunnitelmien mukaisesti noudattaen TIEH:n stabiloin- 
tiohjetta (TIEH 732614). 

6260 	Syvästabilointi 

6260.1 	Yleistä 

6260.1.1 	Kalkki- ja sementtipilarit tehdään suunnitelmien mukaisesti. Esitöihin kuuluu 
humusmaan poisto, työalueen tasaus ja pintakuivatus. 

6260.2 	Kalkkipilarit 

6260.2.1 	Kaikin laatu 

6260.2.1.1 Kalkkipilareiden stabilointiaineena käytetään poitettua kaikkia eli sammutta-
matonta kaikkia CaO. Kaikin laatuvaatimukset osoitetaan 1. suunnitelmissa II. 

noudatetaan seuraavia laatuvaatimukset: 
-kaikki on kovaksi poltettua sammuttamatonta kaikkia CaO 
-kalkki on hienojakoista, rakeisuudeitaan 0 - 0,2 mm siten, että vähintään 80% 
iäpäisee seulakoon 0,2 mm ja maksimiraekoko < 1 mm. 
-CaO pitoisuus > 80% 
-kaikin juoksevuus on sellainen, että kalkki liikkuu säiliössä ja putkistossa hyvin 

6260.2.2 	Kaikin määrä 

6260.2.2.1 Suunnitelmissa osoitettu kalkkimäärä kg/pilarimetri tarkoittaa 100 % CaO määrää. 
Tämän vuoksi kaikkia lisätään sen CaO pitoisuuden suhteessa. 
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6260.2.3 	Työohjeet 

6260.2.3.1 	Pilarien sijaintitarkkuus on kapeissa stabilointikohteissa (putkijohdot) -+ 0,1 m ja 
leveissä kohteissa 	-+ 0,2 m. 

6260.2.3.2 Pilarien kaitevuuden enimmäispoikkeamana sallitaan 	30 mm/m. 
6260.2.3.3 Koneet varustetaan mittareilla, joista voidaan jatkuvasti seurata syötettävän 

kaikin määrää. Työssä käytetty kalkkimäärä tarkistetaan säiliöittäin; laskemalia 
keskimääräinen kaikin kulutus pilarimetriä kohti. Se ei saa poiketa annetusta 
ohjearvosta yli 1 kg/m. 

6260.2.3.4 Kalkkipilarit ulotetaan suunnitelmissa osoitettuun syvyyteen. 
6260.2.3.5 Työssä käytetään sekoituskärkinä, pyöritys ja nousunopeutena yms. l suunnitel-

missa vaadittuja Ii. työn aikana sovittavia tyyppejä ja arvoja. 

6260.2.4 	Pilareiden valmistuksen tarkkailu 

6260.2.4.1 Pilareiden valmistusta tarkkaillaan suunnitelmissa ja työn aikana osoitetulla tavalla 
(pöytäkirjat, Cao -määrä, alapään taso, yläpään taso jne). 

6260.2.4.2 Kaikkipilarien tutkimusmenetelmänä suositeliaan käytettäväksi pilarikairaa, 
puristinkairaa ja pilarisiipikairaa. 

6260.3 	Sementtipiiarit 

6260.3.1 	Pilarit valmistetaan suunnitelmien mukaisesti. 
6260.3.2 	Työohjeina noudatetaan kohtaa 6260.2.3 ja työtä tarkkaillaan kohdan 6260.2.4.1 

mukaisesti. 
6260.3.3 	Sideaineena sementti vaatii kuitenkin huomattavasti paremman sekoituksen kuin 

kaikki. Sekoittimen muotoon, kulmaan ja nostonopeuteen kiinnitetään huomiota. 

6260.4 	Pengertäminen stabiloidulla alueella 

6260.4.1 	Pengerrys tehdään kerrospengerryksenä. 
6260.4.2 	Pengerryksen saa pilareiden iujittumisen takia aloittaa aikaisintaan kolmen 

kuukauden kuluttua stabilointityöstä. 
6260.4.3 	Penkereen painumia tarkkaillaan asentamalla painumatarkistimia suunnitelmissa 

tai työn aikana osoitettuihin poikkileikkauksiin. 

6280 	Lujitteet ja telat 

6280.1 	Lujitteet 

6280.1 .1 	Yleistä 

6280.1.1.1 Penkereessä ja erikoisrakenteissa lujitteina käytetään sekä teräs- että muovipoh-
iaisia tuotteita. 
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6280.1.2 	Työohjeet 

6280.1.2.1 Lujitteet asennetaan suunnitelmien ja valmistajan ohjeita noudattaen. Lujitever-
kot ja -matot asennetaan oikein suunnattuina ts. lujuusominaisuudet huomioon 
ottaen. Saumaus tehdään huolellisesti suunnitelmia noudattaen. 

6280.1.2.2 Penkereen alle asennettavat lujiteverkot ja -matot levitetään maapohjalle, josta 
kannot ja kivet on poistettu ja kuopat tasattu. 

6280.1.2.3 Lujitteen päälle tuleva kerros tehdään suunnitelmia noudattaen. 
6280.1.2.4 Verkkomaisten lujitteiden moitteeton toiminta edellyttää, että keskimääräinen 

raekoko on sama kuin verkon silmäkoko. 
6280.1 .2.5 Liikennettä tai tyäkoneita ei sallita lujitteiden päällä ennen suojaavan kerroksen 

levittämistä. 

6280.2 	Telat 

6280.2.1 	Yleistä 

6280.2.1.1 Telojen tyyppi ja leveys osoitetaan suunnitelmissa. 
6280.2.1.2 Puutavaraksi hyväksytään terve, yleensä tuore puu, tyypeissä 1 ja 2 havupuu. 

6280.2.2 	Tyyppi 1. Tela 

6280.2.2.1 Tela rakennetaan läpimitaltaan vähintään 100 mm karsitusta puutavarasta. 

6280.2.2.2 Samassa kerroksessa sijaitsevien puunrunkojen etäisyys on k/k 0,5 m. Alimmat 

rungot tuetaan pohjamaahan koko pituudeltaan. 
6280.2.2.3 Puut ladotaan latvat ulospäin symmetrisesti ristiin kahteen kerrokseen siten, että 

ne muodostavat 45... 60 asteen kulman tien keskilinjaan nähden, jolloin kerrosten 
puut joutuvat 90... 120 asteen kulmaan toistensa kanssa. 

6280.2.2.4 Risteyskohdissa puut tukevat toisiaan. Tarvittaessa risteyskohdat kiilataan tai 

veistetään. Puut sidotaan toisiinsa vähintään joka toisesta risteyskohdasta 
lyömällä hakkupultit tai harjateräksestä katkaistut nauat puiden läpi porattuihin 

reikiin. 

6280.2.2.5 Telapuita saa jatkaa mikäli puiden pituudeksi tulisi yli 10 m. Jatkospituus on 2 m. 
Vierekkäisiä puita ei saa jatkaa samalta kohdalta. 

6280.2.2.6 Tela peitetään lahoamisen estämiseksi kosteutta pidättävällä maalla kuten 

hienorakenteisella moreenilla tai savella. Maa ei saa olla niin pehmeää, että se 
estää päälle tulevien kerrosten tiivistämisen. 

6280.2.3 	Tyyppi 2A. Harva telalava 

6280.2.3.1 Telalava rakennetaan karsitusta puusta siten, että tien pituussuuntaan asetetaan 
juoksut 2 m välein. Juoksujen tulee olla latvaläpimitaltaan vähintään 75 mm ja 
pituudeltaan vähintään 10 m. 
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6280.2.3.2 Juoksut tuetaan pohjamaahan ja asennetaan siten, että tyvet ja latvat vuorot-
televat ja etteivät vierekkäiset jatkokset tule samalle kohdalle. Jatkospituus on 2 

m. 
6280.2.3.3 Juoksujen päälle ladotaan puut tien poikkisuuntaan k/k 0,5 m tyvet ja latvat 

vuorotellen. Puiden latvaläpimitta on vähintään 100 mm ja puiden pituus sama 
kuin telan leveys. 

6280.2.3.4 Puut sidotan toisiinsa samoin kuin tyypissä 1. 
6280.2.3.5 Puut peitetään kosteutta pidättävällä maalla kuten tyypissä 1. 

6280.2.4 	Tyyppi 2B. Tiivis telalava 

6280.2.4.1 Tiivis telalava tehdään kuten tyyppi 2A, mutta juoksujen päälle tulevat telapuut 
ladotaan yhteen vieri viereen sitten, että muodostuu yhtenäinen lava. Puita ei 

tarvitse sitoa toisiinsa. 

6280.2.5 	Tyyppi 3. Risumatto 

6280.2.5.1 Risumatto tehdään pienpuusta keräämäHä jätepuuta kuten näreet, haot ja risut, 
jotka ladotaan ristiin ja limitetään yhtenäiseksi matoksi. Maton paksuus mitoite-
taan miehen painon kantavaksi ja tiivistettynä 0,1 5.. .0,2 m paksuksi. 

6280.3 	Maapohjan jäädytys 

6280.3.1 	Yleistä 

6280.3.1.1 Jäädytystä työteknisenä tai jäädytyslujituksena käytettäessä esityöt tehdään 
hyvissä ajoin loppusyksystä. Pakkasten hyväksikäyttöön varataan riittävästi aikaa. 

6280.3.2 	Työtekninen jäädytys 

6280.3.2.1 Jäädytystä voidaan käyttää työteknisenä lujituskerroksena esim kuivakuoren alle 
tehtävässä leikkauksessa tai suoalueilla. 

6280.3.2.2 Pintavesi, jää ja lumi poistetaan. Maan pinta kuivatetaan ojittamalla. Sopiva 

jäädytyspaksuus on n. 10 cm. Paksu jäädytetty kerros aiheuttaa maanpinnan 

painumista sulamisvaiheessa. 

6280.3.3 	Jäätymislujitus 

6280.3.3.1 Jäädyttämistä voidaan käyttää myös pysyvänä vahvistusmenetelmänä, koska 
jäätymis- sulamisilmiön seurauksena saven vesipitoisuus laskee ja lujuus kasvaa. 

6280.3.3.2 Jäädyttämisestä, sulattamisesta, tiivistämisestä ja työn tarkkailusta annetaan 
ohjeet suunnitelmissa. 
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