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KOHDISTUVUUS 	 VOIMASSA 
Tiehallinto 	 16.1.2007 - TOISTAISEKSI 

. 	ASIASANAT 
Pohjarakennus, perustukset 

Tien rakennustöiden yleiset laatuvaatim ukset ja työselitykset: Perustam is- ja vahvis-
tam istyöt, 1 nfraRYL: n täydennys, TI EH 2200002-v-07 

Näitä laatuvaatimuksia sovelletaan yhdessä julkaisun 1 nfrarakentamisen 
yleiset laatuvaatimukset Osa 1 Väylät ja alueet (lnfraRYL 2006) ryhmien 
1320 Paaluperustukset ja 1410 Vahvistetut maarakenteet laatuvaatimus-
ten kanssa. 

Tämä ohje sisältää seuraavien rakenteiden laatuvaatimukset (suluissa In-
fra -nimikkeistön mukainen littera): puupaalut (1 321 .3), paaluhatut (1326), 
paalulaatat (1327), telat ja luiskapaalutus. Telarakenteelle ja luiskapaalu-
tukselle käytetään litteraa Muut 1419. 

1 nfraRYL 2006 sisältää syvätiivistettyjen (1411), luiskapystyojitettujen 
(1412), stabiloitujen (1413), injektoitujen (1414), lujitettujen (1415) ja jäädy- 

• tettyjen maarakenteiden (14191) laatuvaatimukset sekä paaluperustusten 
(1320) laatuvaatimukset muilta kuin tähän ohjeeseen sisältyviltä osiltaan. 
Tiehallinto on antanut erilliset ohjeet InfraRYL -laatuvaatimuksiin sisältyvis-
tä poikkeamista. 

Tämä ohje on kopioitavissa internetistä alareunassa mainitusta osoittees-
ta. 
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LAATUVAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN SOVELTAMINEN 

Tämän luvun tekstillä on samanlainen juridinen asema kuin varsinaisella laatuvaatimus- ja 
työselitystekstillä. 

Tämä ohje sisältää perustamis-, lujittamis- ja tukemistöiden Jaatuvaatimukset ja työselityk-
set, työssä tarvittavien tavaroiden ja materiaalien tuotevaatimukset sekä valvontaohjeet ja 
kelpoisuuden toteamisohjeet. Ohjetta sovelletaan Tiehallinnon töissä siinä tapauksessa, 
että suunnitelmissa ei ole tuotevaatimuksia, työn laatua tai laadun tarkkailua tarkemmin 
kuvattu. 

. 	 Tuote, joka on hyväksytty laillisesti käytettäväksi ja kaupan pidettäväksi toisessa Euroo- 
pan unionin jäsenmaassa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa, 
tulee katsoa hakemuksesta tässä julkaisussa esitettyjen laatuvaatimusten mukaiseksi 
seuraavin edellytyksin: 

• Testaukset ja tarkastukset on valmistajamaassa suoritettu Suomessa käytettävien tai 
vastaavan laatu- ja turvallisuustason antavien muiden menetelmien ja vaatimusten mu-
kaisesti, ja tulokset osoittavat tuotteen täyttävän sille asetetut vaatimukset. 

• Testaukset ja tarkastukset tehnyt laitos on valmistajamaan näihin tehtäviin hyväksy-
mä. 

Tiehallinto seuraa alan eurooppalaista standardisointia ja muuttaa ohjeensa eurooppalais-
ten standardien mukaisiksi niiden valmistuttua. 

Julkaisut sisältävät viittauksia muihin tienrakennustöiden yleisten taatuvaatimusten ja työ- 
selitysten osiin. Julkaisut tulkitaan kokonaisuutena. 

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset sisältävät viittauksia myös 
muihin Tiehallinnon julkaisuihin, yleisiin standardeihin ja näihin verrattaviin julkaisuihin. 

Jos tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset sisältävät ristiriitaisia tieto-
ja, on myöhemmin julkaistu tieto pätevä. 

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

Viittausten helpottamiseksi lauseet on numeroitu Tiehallinnon litteroinnin mukaisesti. 

Vastaanottoraportilla tarkoitetaan asiakirjoja (esimerkiksi kuormakirjat, testaus- ja mittaus-
pöytäkirjat) sekä materiaalin laadun toteamiseen liittyviä vertailupaloja yms. materiaaleja, 
jotka syntyvät materiaalin tai tavaran vastaanoton yhteydessä. 

Jokaisesta perustamis-, lujittamis- ja tukemistyöstä tehdään työ- ja laaduntarkkailusuunni-
telma. Suunnitelman yksityiskohtainen sisältö on esitetty jokaisen vahvistustavan yhtey-
dessä. 

Perustamis- ja vahvistamistöiden työsuunnittelun ja varsinaisen työn aikana syntyvät 
asiakirjat kootaan laatuasiakirjoihin. Niihin kuuluvat kaikki asiakirjat, kuten vastaanottora-
portit, työ- ja laaduntarkkaitusuunnitelmat, laaduntarkkailumittausten ym. mittausten tulok-
set, suunnitelmien muutokset, tarkepiirustukset, työpöytäkirjat sekä laatupoikkeamarapor-
tit. Työn lopuksi laatuasiakirjat tallennetaan ja toimitetaan tilaajalle. 
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6100 	PAALUTUKSET 

6110 	PUUPAALUT 

6110.1 	Puupaalun ja sen varusteiden materiaalivaatimukset 

6110.1.1 	Paalupuuksi hyväksytään terve, suorakasvuinen mänty tai kuusi. Muut paalun laa- 
tuvaatimukset on esitetty Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen Lyöntipaalutusoh-
jeiden (LPO-05) kohdassa 12.1 .1. 

6110.1.2 	Paalupituuksia koskevat vaatimukset on esitetty LPO-05:n kohdassa 8.4.5. 

6110.1.3 	Mikäli suunnitelmassa on määrätty paalut lahosuojattavaksi, lahosuojataan ne 
suunnitelmassa esitetyllä tavalla tai, jos lahosuojaustapaa ei ole esitetty, paineky -
lästämällä. 

6110.1.4 	Painekyllästetyn puutavaran tulee täyttää kyllästetyn puutavaran luokitusstandar- 
din (SFS 3974) A-luokan vaatimukset. Ensisijaisesti käytetään mäntyä. 

6110.1.5 	Paalun kärkiä koskevat vaatimukset on esitetty LPO-05:n kohdassa 6.3 ja paalun 
pään suojaamista koskevat vaatimukset kohdassa 6.4. 

6110.1.6 	Puupaaluja saa jatkaa yhtä jatkosta käyttäen, mikäli niiden pituus on yli 12 m. 
Muuten jatkamisen suhteen noudatetaan LPO-05:n kohdan 12.1.4 ohjeita. 

6110.1.7 	Puupaalun jatkoksen tulee täyttää LPO-05:n kohdan 12.1.4 vaatimukset ja sille 
tulee hakea tilaajan käyttölupa. Kuvassa 1 on esitetty vaatimukset täyttävä jatkos. 

6110.1.8 	Jatkoskohdassa paalupuiden sorvattu halkaisija on vähintään 210 mm. 

6110.2 	Puupaalujen laadun toteaminen ja varastoiminen työmaalla 

6110.2.1 	Paalun suunnitelmissa osoitetut poikkileikkausmitat (kuoritun paalunpään keski- 
määräinen latvaläpimitta) sekä suoruus tarkistetaan silmämääräisesti kaikista paa-
luista, sekä mittaamalla vähintään 5 % paaluista. Paalut, joiden laatua epäillään, 
mitataan kuitenkin kaikki. 

6110.2.2 	Tarkistetaan silmämääräisesti, että paalu täyttää muut Lyöntipaalutusohjeiden 
(LPO-05) kohdassa 12.1.1 esitetyt vaatimukset. Paalutoimitukseen liittyvät kuor-
makirjat yms. asiakirjat liitetään laatuasiakirjoihin. 

6110.2.3 	Painekyllästetyissä paaluissa tarkistetaan, että kyllästysainemäärä on riittävä erää 
koskevan kyllästyspöytäkirjan mukaan sekä silmämääräisen tarkistuksen perus-
teella. Epäilyttävissä tapauksissa paalusta otetaan poraamalla näyte josta arvioi-
daan kyllästysaineen tunkeutumissyvyys. Tarvittaessa näyte on lähetettävä tutkit-
tavaksi hyväksyttyyn testauslaboratorioon. 
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6110.2.4 	Paalut on varastoitava työmaalla siten, etteivät ne vioitu ja ovat helposti saatavissa 
työkohteeseen. Paaluja on tarvittaessa kasteltava niiden halkeamisen estämiseksi. 

6110.3 	Paalutustöiden laatuvaatim u kset 

6110.3.1 	Puupaalutuksessa noudatetaan LPO-05:n paalutusluokkaa III. 

6110.3.2 	Sarka- ym. ojien täyttömateriaalina hattujen alapinnan tason alapuolella käytetään 
kuivakuorisavea, hienorakeista kivetöntä moreenia tai muunlaista kosteutta pidät-
tävää maalajia. Työalustan materiaalin tulee olla kosteutta pidättävää, mikäli se 
jää hattujen alapinnan alapuolelle. 

6110.3.3 	Muuten noudatetaan lnfraRYL2006:n kohtia 13211.3 ja 13211.4 puupaaluihin so- 
veltaen. 

6110.4 	Työohjeet 

6110.4.1 	Paalun kärjen ja yläpään työstö tehdään normaalisti työmaalla. Jos viimeistely 
tehdään muualla, on paalun päät suojattava kuljetuksen ajaksi. Paalun päät suosi-
tellaan työstettäviksi sorvilla. 

6110.4.2 	Muuten noudatetaan lnfraRYL2006:n kohtia 13211.2 ja 13211.3 puupaaluihin so- 
veltaen. 

6110.5 	Valvontaohjeet 

6110.5.1 	Noudatetaan lnfraRYL2006:n kohtaa 13211.3 puupaaluihin soveltaen. 

6110.6 	Kelpoisuuden toteaminen 

6110.6.1 	Paalutuksen kelpoisuus todetaan lnfraRYL2006:n kohdan 13211.5 mukaisesti 
puupaaluihin soveltaen. 
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JATKOSPUTKI 

Pituus 	800 mm 

Ulkohalkaisija 	219 mm, joka valitaan jatkettavan 
paalun halkaisijan mukaan 

Ainesvahvuus ̂  4,5 mm 

Materiaali 	yleinen rakenneteräs esim. S235JRG2 

Valmistustapa sau maton tai kylmämuovattu h itsattu 
putki 

Naulareiät 	0 8 mm 

Jatkosputkissa ei saa olla rakennetta heikentävää ruos-
tetta eikä syöpymiä. 

NAULAT 

Kuumasinkitty lankanaula 	150 * 51 

Jatkoksen naulat 	 6 + 6 = 12 

TYÖOHJEET 

- Paalun päät katkaistaan kohtisuoriksi paalun keskivii-
van suhteen. 

Jatkettavien paalujen päät työstetään sorvaamalla 
putken sisähalkaisijan mukaiseksi. 

- Mikäli alapaalu työstetään ennen paalun lyömistä 
maahan, on alapaalua lyötäessä käytettävä isku-
tyynyä tai jätettävä riittävä (0,10 m) katkaisuvara 
(paalun 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 katkaisupinnattaan tiiviisti 
alapaaluun (varmistetaan paaluun tehdyllä mittamer-
killä). 

Yläpaalu naulataan kiinni jatkokseen. 

Kuva 1. Puupaalunjatkos. 
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6180 	PAALUHATUT JA PAALULAATAT 

6181 	PAALUHATUT 

6181 .1 	Paaluhattujen laatuvaatim ukset 

6181.1.1 	Paaluhattujen mitat osoitetaan suunnitelmassa. 

61 81.1.2 	Paaluhattujen rakenne on osoitettu kuvassa 2 ja mitoitus kohdan 61 81.1.7 taulu- 
koissa 1 - 5. Paaluhattujen yhteydessä käytettävien teräsbetonipaalujen mitoitus-
kuorma vastaa enintään 9 MPa jännitystä. 

6181.1.3 	Paalujen hatut voidaan tehdä elementtirakenteisina tai paikalleen valettuina. 

6181.1.4 	Elementtihattuihin tehdään varaus puupaalulle, jonka halkaisija (d) saadaan taulu- 
kosta 5. Teräsbetonisille paaluille tehdään neliömäinen varaus, jonka sivumitta on 
paalun leveys lisättynä 20 - 30 mm:llä. 

61 81.1.5 	Hatun paksuus ei paalun kohdalla saa olla taulukoissa 6100.1 - 6100.4 esitettyä 
mittaa (H - 50 mm) pienempi. 

6181.1.6 	Yhteenvalettavien paaluhattujen raudoitus viedään rakovälin yli käyttäen hatun 
reunaosan teräsjakoa ja —kokoa. Rakoväli vaietaan samat materiaalivaatimukset 
täyttävällä betonilia kuin hattuosa. Hattujen ja rakovälien valu tulee suorittaa sa-
malla kertaa. 

Yhteenvalettavien paaluhattujen mitoitusperiaatteet on esitetty ohjeen Paalulaatto- 
jen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje, TIEH 2100007-01 kohdassa 5.4.3. 

. 
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Kuva 2. Paaluhattu. Mit at ja raudoitus 
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6181.1.7 	Paaluhattujen rakenne mitoitetaan tämän kohdan taulukkojen mukaan. Paaluhatun 
rakenne on esitetty kuvassa 2. Laatan raudoitus on tiheämpi halun keskialueella 
kuin reuna-alueilla, paitsi puupaalujen paaluhatuissa. Teräsbetonipaaluille tarkoite-
tut paaluhattujen paksuus ja raudoitus on esitetty taulukoissa 1 . .4. Puupaalujen 
paaluhattu on esitetty taulukossa 5. 

Merkinnät teräsbetonipaalujen paaluhatuille: 

a = paaluhatun sivumitta mm 
rvmax  = rakovälin maksimimitta mm ko. paaluhatulle 
h = paaluhatun korkeus mm 
n = terästen lukumäärä yhdessä suunnassa keskialueella 
k = teräsväli keskialueella mm 
m = terästen lukumäärä yhdessä suunnassa reuna-alueilla 
r = teräsväli reuna-alueilla 
e = ulommaisen teräksen etäisyys laatan reunasta 
L = teräksen katkaisupituus 
H max  = penkereen maksimikorkeus ko. paaluhatulle. Pengerkorkeus mitataan paa-

luhatun yläpinnasta tienpintaan. 

Taulukko 1. Teräsbetoniset lyöntipaalut 250x250, paalukuorma ̂  0,56 MN, 
paaluhatun beton! K 40-2, teräs ø 12 A500 HW 

a h n k m r e L Hmax  
1200 700 360 7 90 2x2 140 50 1120 7,1 
1300 700 370 8 80 2x2 160 50 1220 6,3 
1400 700 380 9 80 2x2 160 60 1320 5,6 
1500 700 390 11 70 2x3 110 70 1420 5,0 
1600 700 400 12 70 2x3 120 55 1520 4,5 
1700 700 400 13 70 2x3 120 70 1620 3,9 
1800 700 410 11 90 2x3 130 60 1720 3,5 
1900 600 410 14 70 2x3 140 75 1820 3,2 
2000 600 410 16 70 2x3 140 55 1920 2,9 

Taulukko 2. Teräsbetoniset lyöntipaalut 250x250, paalukuorma ̂  0,56 MN, 
elementtipaaluhatun betoni K 50-1, teräs ø 12 A500 HW. 

a r,ax  h n k m r e L Hmax  
1200 700 320 9 70 2x2 130 60 1120 7,1 
1300 700 330 10 70 2x2 140 55 1220 6,3 
1400 700 330 12 60 2x3 100 70 1320 5,6 
1500 700 340 13 60 2x3 110 60 1420 5,0 
1600 700 350 10 80 2x3 130 50 1520 4,5 
1700 700 350 12 70 2x3 130 75 1620 3,9 
1800 700 350 15 60 2x4 100 80 1720 3,5 
1900 600 350 16 60 2x4 110 60 1820 3,2 
2000 600 350 17 60 2x4 110 80 1920 2,9 

. 
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Taulukko 3. Teräsbetoniset lyöntipaalut 300x300, paalukuorrna ̂  0,81 MN, 
paaluhatun betoni K 40-2, teräs ø 12 A500 HW 

a h n k m r e L Hmax  
1200 700 380 8 80 2x2 140 40 1120 10,6 
1300 700 400 9 80 2x2 140 50 1220 9,4 
1400 700 420 9 90 2x2 140 60 1320 8,5 
1500 700 430 11 70 2x3 120 40 1420 7,6 
1600 700 450 9 90 2x3 130 50 1520 6,9 
1700 700 460 12 80 2x3 120 50 1620 6,2 
1800 700 470 12 80 2x3 140 40 1720 5,6 
1900 700 470 14 70 2x4 110 55 1820 5,1 
2000 700 470 15 70 2x4 110 70 1920 4,6 

Taulukko 4. Teräsbetoniset lyöntipaalut 300x300, paalukuorma ̂  0,81 MN, 
elementtipaaluhatun betoni K 50-1, teräs ø 12 A500 HW 

a r,ax  h n k m r e L Hmax  
1200 700 340 11 60 2x2 120 60 1120 10,6 
1300 700 360 10 70 2x2 140 55 1220 9,4 
1400 700 370 12 60 2x3 110 40 1320 8,5 
1500 700 380 13 60 2x3 110 60 1420 7,6 
1600 700 390 14 60 2x3 120 50 1520 6,9 
1700 700 390 15 60 2x3 120 70 1620 6,2 
1800 700 390 15 60 2x4 110 40 1720 5,6 
1900 700 400 16 60 2x4 110 60 1820 5,1 
2000 700 400 17 60 2x4 120 40 1920 4,6 

Merkinnät puupaalujen paaluhatuille: 
a = paaluhatun sivumitta 

rvm 	= rakovälin maksimimitta mm ko. paaluhatulle 
h = paaluhatun korkeus 
n = terästen lukumäärä yhdessä suu nnassa 
k = teräsväli mm 

e = teräksen etäisyys laatan reunasta mm 
L 	teräksen katkaisupituus 

H max  = penkereen maksimikorkeus ko. paaluhatulle. Pengerkorkeus mitataan paaluhatun ylä- 
pinnasta tienpintaan. 

Taulukko 5. 	Puupaalut 200 mm (latva), paalukuorma ̂  0,22 MN, 
paaluhatun betoni K 40-2, teräs ø 12 A500 HW. 

a 	rymax 	h 	n 	k e L H,ax  
900 	500 	300 	9 	100 50 820 4,7 
1000 	500 	320 	10 	100 50 920 3,4 
1100 	500 	330 	10 	110 55 1020 2,8 
1200 	500 	340 	10 	120 60 1120 2,5 
1300 	400 	350 	11 	120 50 1220 2,1 
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61 81 .2 	Paaluhattujen laadun toteaminen ja varastointi työmaalla 

6181 .2.1 	Tarkistetaan mittaamalla ja silmämääräisesti, että elementtirakenteiset hatut vas- 
taavat mitoiltaan ja raudoitukseltaan tyyppipiirustuksa tai erikoissuunnitelman ta-
pauksessa suunnitelmapiirustuksia. Raudoitus tarkistetaan elementtitehtaalla en-
nen valua. 

6181 .2.2 	Elementtien lujuus tarkistetaan elementtitehtaan toimittamien laatuasiakirjojen 
perusteella. Elementteihin käytetyn betoni ja teräksen laatu tarkistetaan tarvittaes-
sa elementtitehtaalla. Kuormakirjat, mittauspöytäkirjat yms. paaluhattujen laatu- 
asiakirjat liitetään laatuasiakirjoihin. 

6181 .2.3 	Paikalla valettujen paaluhattujen laadunvalvontaan kuuluu betonimassan, betonin 
lujittumisen sekä suunnittelulujuuden valvonta. Valmisbetonierän laatu tarkaste-
taan silmämääräisesti sekä kuormakirjoista, jotka otetaan talteen ja arkistoidaan. 
Työmaa tai valmistaja tekee betoninormien edellyttämät koekappaleet työmaalla. 
Myös betonin lujittumisen tarkkailua varten voidaan tehdä työmaan käyttöön ns. 
sääkappaleet. Kaikki laatuasiakirjat ja mittauspöytäkirjat tallennetaan ja liitetään 
laatuasiakirjoihin. 

6181 .2.4 	Elementtipaaluhatut varastoidaan siten, etteivät ne vioitu. Maapohjan kantavuuden 
varaston kohdalla on oltava riittävä. 

6181.3 	Paaluhattu rakenteen laatuvaatimukset 

6181.3.1 	Maanpinta hattujen alla tasataan vaakasuoraksi suunnitelmissa osoitettuun ta- 
soon. 

6181.3.2 	Paalut katkaistaan paaluhattuja käytettäessä maan pinnan suuntaisesti siten, että 
ne eivät rikkoudu katkaisutason alapuolelta. Paaluhattuja käytettäessä paalun pää 
upotetaan 50 mm paaluhatun sisään. Katkaisutarkkuus on ±20 mm ja katkaisujäl-
jen epätasaisuus saa olla enintään 10 mm. Elementtipaaluhattuja käytettäessä 
paalun pään on oltava tasainen ja kannettava koko pinnaltaan. Tarvittaessa käyte-
tään juotosmassaa tai vanerilevyä. 

6181.3.3 	Paikalla valettuja hattuja käytettäessä muotit rakennetaan vaakasuoriksi ja tuetaan 
tasaisesti maanpintaan. 

6181 .3.4 	Hatut asennetaan keskeisesti paaluun nähden. 

6181 .3.5 	Valettujen hattujen alustan tulee olla sulana ennen valua. Valun jälkeen maan jää- 
tyminen estetään, kunnes hattujen päälle pengerretty maakerros antaa riittävän 
routasuojan. 

6181 .3.6 	Elementtien alusta saa olla routaantunut enintään 100 mm paksuudelta. 

6181 .3.7 	Paaluhatun yläpinnan tulee olla vaakasuorassa ja yksittäinen hattu saa poiketa 
suunnitelmissa osoitetusta tasosta enintään 100 mm. 

6181 .3.8 	Puupaaluja käytettäessä paalujen ja paaluhattujen välit täytetään lahoamisen es- 
tämiseksi vettä pidättävällä maalajilla esim. hienorakeisella moreenilla. 
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6181 .3.9 	Teräsbetonipaaluja käytettäessä paaluhattujen välit täytetään soralla, murskeella 
tai muulla karkearakeisella kitkamaalla. 

6181.3.10 Paaluhattujen päälle rakennetaan kuormaa jakava kerros, jonka paksuus on 
suunnitelman mukainen kuitenkin vähintään 1 m. Kuormaa jakava kerroksen ala-
osa toimii hattujen suojakerroksena ja sen materiaalina käytetään mursketta, jonka 
maksimiraekoko on 50 —150 mm. Suojamateriaali levitetään ja tiivistetään varo-
vasti niin, että paaluhatut säilyttävät asentonsa. Suojakerroksen päälle asenne-
taan lujite. Kuormaa jakava kerroksen yläosa materiaali on hyvän kitkakulman 
omaavaa kalliomursketta, jonka maksimiraekoko on 150 - 200 mm. Muu penger-
täyte rakennetaan suunnitelman mukaan käyttäen karkearakeisia materiaaleja ku-
ten louhetta, mursketta, soraa, hiekkaa tai sora- tai hiekkamoreenia. 

6181 .3.11 	Paaluhattuja voidaan kuormittaa täysin vasta sitten, kun niiden lujuus on saavutta- 
. 	 nut suunnittelulujuuden tai suunnitelmassa määritetyn riittävän lujuuden. Tämä on 

otettava huomioon myös työn aikaisen liikenteen osalta. 

6181 .3.12 	Paalutuksen viereen ei saa läjittää ilman erillistä pohjanvahvistussuunnitelmaa. 

61 81 .4 	Työohjeet 

61 81 .4.1 	Paaluhattujen paikalla valussa maan humuspitoinen pintakerros poistetaan ja tar- 
vittaessa asennetaan muovikalvo tai muottikangas maanpintaan estämään betonin 
sekoittumista alla olevaan maaperään. 

6181 .4.2 	Paikalla valettava paaluhattu voidaan valaa kiertävillä muoteilla tai hattukohtaisilla 
muoteilla. Kiertävien muottien käyttö edellyttää hyvin jäykkää betonimassaa. 

6181 .4.3 	Varsinkin sovellettaessa muottien nopeaa kierrätystä, on betonin jälkihoitoon kiin- 
nitettävä erityistä huomiota halkeamien välttämiseksi. Valun pinta on hierrettävä 
muotin poiston jälkeen ja kasteltava nopean kuivumisen estämiseksi. 

6181.4.4 	Valettaessa paaluhattuja pehmeälle, kokoonpuristuvalle savikolle on edullista teh- 
dä paalujen katkaisu ja paaluhattujen valu noin 6 kuukautta paalujen lyönnin jäl-
keen. Maanpinta painuu suhteellisen nopeasti paalutuksen jälkeen paalutustyöstä 
aiheutuneen huokospaineen alenemisen johdosta. Paaluhatun alle ei saisi muo-
dostua tyhjää tilaa. 

6181 .4.5 	Jos valettavan paaluhatun kohdalla valualusta on jäässä tai kohmeessa on betoni 
eristettävä maasta vähintään 25 mm vettä imemättömällä solumuovieristeellä. 

6181.4.6 	Paikalla valettuja hattuja käytettäessä otetaan huomioon betonin kovettuminen: 
hattujen päälle saa levittää enintään 0,5 m materiaalikerroksen, kun betoni on 
saavuttanut 60 % suunnittelulujuudesta. Tämän suojakerroksen tiivistäminen ja 
sen päälle tulevien materiaalien levitys sallitaan betonin saavutettua täyden suun-
nittelulujuuden. 

6181 .4.7 	Paalujen väliset täytöt tiivistetään tärylevyllä. Paaluhatut eivät saa siirtyä tiivistyk- 
sen johdosta. 

6181.4.8 	Penger rakennetaan paalutetulle alustalle kerroksittain. Mikäli työluiskan alla on 
vain pystysuoria paaluja, ei pengerrystä saa missään työvaiheessa päättää jyrk-
kään luiskaan. 
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6181 .5 

61 81 .5.1 

Valvontaohjeet 

Ennen paaluhatun valua on tarkistettava seuraavat seikat: 

- maanpinta hatun alla on vaakasuora ja suunnitelman edellyttämässä tasossa 
- onko maanpinnan päälle tarpeen asentaa muovikalvoa tai muottikangasta 
- muotin kunto, riittävä jäykkyys ja mitat (sivumitta ja korkeus) 
- muottien tulee olla vaakasuorassa ja tukeutua tasaisesti maanpintaan 
- jos maa on routaantunut, on betoni eristettävä maasta eristeellä 

  

- muottien korkeuserot 
- muottien tulee sijaita keskeisesti paaluun nähden 
- hatun tehokkaan korkeuden (paalun yläpään ja hatun yläpinnan erotus) on ol-

tava riittävä 
- onko terästen sijainti suunnitelman mukainen 
- ettei muotissa ole vettä 
- terästen laatu (näkyy erää koskevasta tunnuskilvestä) 

. 

	

6181.5.2 	Valettaessa ja asennettaessa paaluhattuja kylmänä vuodenaikana on valvottava: 

- että paalukentän lämpöeristys on riittävä, 
- ettei paaluhattujen alusta routaannu asennuksen jälkeen, 
- ja että noudatetaan valutyössä ja jälkihoidossa talvibetonointia koskevia yleisiä 

määräyksiä 

	

6181 .5.3 	Betonoinnissa noudatetaan betoninormien mukaisia laadunvalvontaohjeita. 

	

6181 .5.4 	Paaluhatun riittävä paksuus paalun pään kohdalla on tarkistettava. Tämä voidaan 
tehdä esimerkiksi käyttämällä valussa tarkistusnaulaa. 

	

61 81 .5.5 	Betonin valun ja lujittumisen aikana on valvottava, ettei betonoituihin rakenteisiin 
aiheuteta vaurioita tärinän, työmaaliikenteen tms. vaikutuksesta. 

	

6181.5.6 	Elementtipaaluhattujen asennuksessa tulee mittauksin ja silmämääräisesti tarkis- 
taa seuraavat asiat: 

- asennusalustan tulee olla vaakasuora ja suunnitelman edellyttämässä tasossa 
- hatun tulee olla vaakasuorassa ja tukeutua tasaisesti maanpintaan ja paalun 

päähän 
- paaluhatun tulee sijaita keskeisesti paaluun nähden 
- paaluhattujen väli ei yhtä sallittuja mittoja 
- pohjamaa on sula tai enintään 100 mm paksuudelta routaantuneena. 

6181 .5.7 	Paalutuksen päälle tulevan suojamateriaalin levityksen aikana on valvottava: 
- tarkistetaan silmämääräisesti, että paaluhattujen suojamateriaalin rakeisuus, 

routivuus sekä paksuus täyttävät suunnitelmassa esitetyt arvot 
- ettei paaluhattuja kuormiteta raskain työkonein 
- pengermateriaalia ei saa kaataa hattukentälle suojakerroksen paksuutta 

huomattavasti korkeampiin kasoihin 
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- paaluhattujen betonin pitää saavuttaa suunnittelulujuus ennen kuin penger ko-
rotetaan lopulliseen tasoonsa 

- suojatäytteellä liikennöimistä on vältettävä paaluhattujen vaurioitumisen estä-
miseksi. 

61 81 .6 	Kelpoisuuden toteaminen 

61 81 .6.1 	Paaluhattujen lujuuden kehittymistä seurataan lujittumislämpötilan, ajan sekä koe- 
kappaleilla tehtävien vertailukokeiden avulla betoninormeissa esitetyllä tavalla. 
Muottien purkamisen jälkeen paaluhattujen laatu tarkastetaan silmämääräisesti. 
Paaluhattujen lujuuden tulee olla 60 % suunnittelulujuudesta, ennen kuin suoja- 
täyte voidaan pengertää paalujen päälle. 

6181.6.2 	Paaluhattujen laadunvalvontaan liittyvät asiakirjat tulee liittää laatudokumentteihin. 

6182 	PAALULAATAT 

6182.1 	Paalulaatan taatuvaatim ukset 

6182.1.1 	Yhtenäinen betonilaatta tehdään suunnitelmien mukaisesti sekä SYL:n kohtaa 
betonityöt noudattaen. 

6182.1.2 	Paalulaatan rakenteellisen mitoituksen vaatimukset on esitetty ohjeen Paalulaatto- 
jen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje, TIEH 2100007-01 kohdassa 5.5. 

61 82.1.3 	Paalulaatan yläpinta vaIetaan vähintään 1.5 - 2.0% kaltevuuteen. Laatan paksuu- 
den poikkeama suunnitellusta saa olla +50 mm ja -20 mm. Paalulaatan reunalinja 
saa poiketa suunnitellusta enintään 50 mm. 

6182.1.4 	Siirryttäessä paalulaatalta painuvalle tierakenteelle käytetään paalulaatan päässä 
siirtymälaattaa tasaamaan painumia. 

6182.1.5 	Laatan alustan on oltava ennen valua: 

- laatan painon kantava 
- tasainen ja sula 
- betonia läpäisemätön 
- suunnitelmissa osoitetussa korkeustasossa ja muodossa. 

Paalujen yläpään etäisyys laatan pinnasta osoitetaan suunnitelmissa. 

6182.1.6 	Valualustan painuma ei saa betonin sitoutumisaikana ylittää 5 mm. Jos sallittu 
painuma laskelmien mukaan ylittyy, on paalulaatan valualustana käytettävä kanta-
vaa muottia. 

6182.1.7 	Paalulaatan päälle rakennetaan suojakerros, jonka paksuuden tulee olla vähintään 
300mm. Suojakerroksen materiaalina käytetään soraa tai mursketta (maksimi rae- 
koko 50- 150 mm). 



18 	 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
PERUSTAMIS- JA VAHVISTAMISTYÖT 

6182.1.8 	Paalujen päät paalulaatoissa katkaistaan suunnitelman määrittelemästä katkaisu- 
korkeudesta kohtisuoraan paalun akselia vastaan. 

6182.1.9 	Paalutuksen viereen ei saa läjittää ilman erillistä pohjanvahvistussuunnitelmaa. 

61 82.2 	Paalulaatan laadun toteaminen 

61 82.2.1 	Betonin lujuuden kehittymistä voidaan arvioida betoninormien mukaisesti lujittu- 
mislämpötilan, ajan sekä koekappaleilla tehtävien vertailukokeiden avulla. 

61 82.3 	Työohjeet 

6182.3.1 	Raudoituksen tukikappaleiden alle asetetaan maanvaraisvalussa laudat tms. 

6182.3.2 	Maapohjan jäätyminen on estettävä, kunnes laatan päälle on ajettu maakerros 
antaa riittävän routasuojan. Betonirakenteen ja maapohja jäätyminen voidaan es-
tää käyttämällä esimerkiksi lämpöeristystä, lämmitystä tms. 

6182.3.3 	Penger rakennetaan paalutetulle alustalle kerroksittain. Pengerrystä ei saa mis- 
sään työvaiheessa päättää jyrkkään luiskaan. 

6182.3.4 	Paalulaattaa voidaan kuormittaa täysin vasta sitten, kun sen lujuus on saavuttanut 
suunnittelulujuuden tai suunnitelmassa määritetyn riittävän lujuuden. Tämä on 
otettava huomioon myös työn aikaisen liikenteen osalta. 

61 82.4 	Valvontaohjeet 

6182.4.1 	Ennen laatan valua tarkastetaan silmämääräisesti tai mittaamalla, että: 

- laatan alusta on riittävän kantava. 
- laatan alusta on sula, oikeassa korkeudessa sekä oikeassa muodossa. 
- etäisyys paalun yläpäästä tulevan laatan pintaan on vähintään suunnitelmapii-

rustuksissa esitetty. 
- reunamuotti on riittävän jäykkä, hyvin kiinnitetty ja tukeutuu tasaisesti maanpin-

taan. 
- muovikalvon tai muottikankaan tarpeellisuus tarkistetaan. 
- alustassa ei ole vettä. 
- teräkset ovat suunnitelman mukaisissa paikoissa ja laadultaan hyväksyttäviä. 

6182.4.2 	Paalulaatan valussa noudatetaan voimassaolevia betoninormien mukaisia laadun- 
valvontaohjeita. Laadunvalvontaan kuuluu betonimassan, betoniterästen, lujittumi-
sen sekä suunnittelulujuuden valvonta. Valmisbetonin laatua valvotaan silmämää-
räisesti sekä tarkastamalla valmisbetonierän kuormakirjasta, joka otetaan talteen 
ja arkistoidaan. 

6182.4.3 	Betonoinnin ja lujittumisen aikana on vältettävä aiheuttamasta jo betonoituihin ra- 
kenteisiin vaurioita tärinällä, työmaaliikenteellä tms. 
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6182.4.4 	Betonoitaessa paalulaattaa kylmänä vuodenaikana on varmistuttava seuraavista 
asioista: 

- että laatan alusta on valuhetkellä sula, 
- ettei betonimassa pääse betonoinnin aikana tai sen jälkeen jäätymään ennen 

kuin vertailulujuus vastaa talvibetonoinnissa vaadittavaa vähimmäislujuutta. 

Betonin sitoutumista tarkkaillaan esimerkiksi rakenteessa tehtävin lämpötilamit-
tauksin. 

61 82.5 	Kelpoisuuden toteaminen 

6182.5.1 	Katso kohdan 6181 .6.1 ohjeet. 

61 82.5.2 	Paalulaatan rakentamisen yhteydessä syntyneet laatudokumentit liitetään laatu- 
asiakirjoihin. 

. 
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6200 	MAAPOHJAN JA LUISKIEN VAHVISTAMINEN 

6283 	TELAT 

6283.1 	Materiaalin laatuvaatimukset 

6283.1.1 	Puutavaraksi hyväksytään terve, yleensä tuore puu. 

6283.1.2 	Telamateriaalin laadun on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

- puutavaran lahottomuus 
- puutavara on riittävän pitkää 
- puutavara on riittävän järeää 

6283.2 	Telojen laatuvaatimukset 

6283.2.1 	Tela (tyyppi 1, tela) rakennetaan läpimitaltaan vähintään 100 mm karsitusta havu- 
puutavarasta. 

6283.2.2 	Tyyppi 2A, harva telalava ja tyyppi 2B, tiivis telalava: Juoksujen tulee olla latvalä- 
pimitaltaan vähintään 75 mm ja vähintään 10 m pituista havupuutavaraa. 

6283.2.3 	Risumattoon (tyyppi 3) käytetään pientä jätepuuta kuten näreet, haot ja risut, jotka 
ladotaan ristiin ja limitetään yhtenäiseksi matoksi. 

6283.2.4 	Telojen tyyppi ja leveys osoitetaan suunnitelmissa. 

6283.2.5 	Telojen päälle tuleva materiaalin laatu ja sen tiivistäminen on esitetty suunnitel- 
massa. Työmaaliikenne vaatii vähintään 300 mm peitekerroksen telan päälle. 

6283.3 	Työohjeet 

6283.3.1 	Tela tyypissä 1 samassa kerroksessa sijaitsevien puunrunkojen etäisyys on k/k 
0,5 m. Alimmat rungot tuetaan pohjamaahan koko pituudeltaan. Puut ladotaan lat-
vat 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. Risteyskohdissa puut tukevat toisiaan. 
Tarvittaessa risteyskohdat kiilataan tai veistetään. Puut sidotaan toisiinsa vähin-
tään joka toisesta risteyskohdasta lyömällä hakkupultit tai harjateräksestä katkais-
tut naulat puiden läpi porattuihin reikiin. 

6283.3.2 	Tyyppi 2A: Telalava rakennetaan karsitusta puusta siten, että tien pituussuuntaan 
asetetaan juoksut 2 m välein. Juoksut tuetaan pohjamaahan ja asennetaan siten, et-
tä tyvet ja latvat vuorottelevat eivätkä vierekkäiset jatkokset tule samalle kähdalle. 
Jatkospituus on 2m. Juoksujen päälle ladotaan puut tien poikkisuuntaan k/k 0,5 m 
tyvetja latvat vuorotellen. Puiden latvaläpimitta on vähintään 100 mm ja puiden pi-
tuus sama kuin telan leveys. Puut sidotaan toisiinsa samoin kuin tyypissä 1. 
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6283.3.3 	Tiivis telalava 2B tehdään kuten tyyppi 2A, mutta juoksujen päälle tulevat tela-puut 
ladotaan yhteen vieri viereen sitten, että muodostuu yhtenäinen lava. Puita ei tar-
vitse sitoa toisiinsa. 

6283.3.4 	Tyyppi 3, risumatto tehdään latomalla risut ristiin ja limittämällä ne yhtenäiseksi 
matoksi. Risumaton on oltava tiheä ja sen tulee ulottua suunnitellulle leveydelle. 
Maton paksuus mitoitetaan miehen painon kantavaksi ja tiivistettynä 0, 15... 0,2 m 
paksuksi. 

6283.3.5 	Telapuita saa jatkaa mikäli puiden pituudeksi tulisi yli 10 m. Jatkospituus on 2 m. 
Vierekkäisiä puita ei saa jatkaa samalta kohdalta. 

6283.3.6 	Tela peitetään lahoamisen estämiseksi kosteutta pidättävällä maalla kuten hieno- 
rakenteisella moreenilla tai savella. Maa ei saa olla niin pehmeää, että se estää 
päälle tulevien kerrosten tiivistämisen. 

6283.3.7 	Jos tela ja penger aiotaan rakentaa talvella, tielinjalla liikkumista väItetään ennen 
rakennustyön aloittamista maan routaantumisen estämiseksi. Pohjan raivauksen 
jälkeen tarkistetaan, ettei telan alle jää lunta tai jäätä. Penger ajetaan mandolli-
simman pian telan rakentamisen jälkeen, jotta estetään maan tarpeeton jäätymi-
nen. 

6283.4 	Valvontaohjeet 

6283.4.1 	Työn kuluessa valvotaan, että ristikko on kiinnitykseltään, jatkoksiltaan ja paksuu- 
deltaan laatuvaatimusten mukainen. Myös telan leveyden riittävyys on tarkistetta-
va. 

6283.4.2 	Peitemaan laatu ja tiiviys on tarkistettava vähintään silmämääräisesti tai suunni- 
telman mukaisesti. 

6283.5 	Telarakenteen kelpoisuuden toteaminen 

6283.5.1 	Tarkistetaan seuraavat kohdat silmämääräisesti ja/tai mittaamalla: 

- juoksujen latvaläpimitta 
- juoksujen pituus 
- juoksujen sijoittelu 
- poikkipuiden paksuus 
- jatkosten pituus 
- telan leveys 

6284 	LUISKAPAALUTUS 

Luiskapaalutuksella lisätään luonnontilaisten, työaikaisten tai rakennettujen luiski-
en vakavuutta. 

6284.1 	Lu iskapaalujen materiaali, laatuvaatim ukset 
6284.1.1 	Luiskapaaluina käytetään yleensä puupaaluja, jotka on kuorittu paljaiksi. Muuten 

materiaalivaatimuksetja laadun toteaminen ovat kohdan 6110.1 mukaiset. 
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6284.2 	Luiskapaalutuksen laatuvaatimukset ja tyäohjeet 

6284.2.1 	Paalut lyödään suunnitelmassa esitettyyn kaltevuuteen ja syvyyteen. Paalujen 
yläpäät jätetään noin 200 mm syvyyteen tulevan leikkausluiskan pinnasta. Leikka-
ustyön saa aloittaa vasta, kun huokospaine on mittausten mukaan laskenut paalu-
tustyötä edeltäneeseen tasoon, kuitenkin aikaisintaan 4 viikon kuluttua paalutus-
työn lopettamisesta. 

6284.2.2 	Paalutustyön aikana pidetään pöytäkirjaa paalujen pituuksista, määristä, paalujen 
päiden tasoista, kaltevuuksista jne. Pöytäkirjat liitetään laatuasiakirjoihin. Loppu-
lyönneistä ei tarvitse pitää pöytäkirjaa. Tunkeumapiirustusta ei myöskään tarvita. 

. 
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