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2 MAA- JA POHJARAKENTEET 

2.1 YLEISTÄ 

2.1.1 Soveltamisalue 

Tätä osaa sillanrakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista noudatetaan käy-
tettäessä LVR -menetelmää siltojen maa- ja pohjarakennustöissä. Lisäksi 
noudatetaan SYL 1 :ssä ja SYL 3:ssa esitettyjä laatuvaatimuksia. 

2.1.2 Työ nJohto 

Työtä johtavan henkilön tulee olla vähintään teknillisen koulun tutkinnon 
suorittanut. Paalutustäihin nimetään erikseen työnjohtaja. Paalutustyänjoh-
tajan ja hänen apulaistensa pätevyysvaatimukset on esitetty Lyöntipaalutu-
sohjeiden LPO-87 [5] kohdassa 5.2. 

2.1.3 Tekniset työsuunnitelmat 

Rakentajan on vähintään viikkoa ennen työvaiheen aloitusta esitettävä vaI-
vojalle tiedoksi työsuunnitelmat, joista tulee käydä Ilmi ainakin SYL 1:n 
kohdassa 1 .3.3 luetellut asiat. 

2.1.4 Laatusuunnitelmat 

Maa- ja pohjarakennustöiden laatusuunnitelma laaditaan SYL 1:n kohdassa 
1.3.4 tarkoitetuila tavalla. Laatusuunnitelman on katettava kaikki teknisiin 
työsuunnitelmiin kuuluvat vaatimukset. 

Laatusuu nnitelmat toimitetaan valvojalle tiedoksi. 

2.1.5 Pohjasuhteiden tarkistaminen 

2.1.5.1 Maaperätiedot 

Sillan maankaivu- ja perustamistöiden aikana tarkistetaan, että pohjasuh-
teet ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Tarkastu ksesta laaditaan pöy-
täkirja. 

Mikäli pohjasuhteet eivät vastaa tai on aihetta epäillä etteivät pohjasuhteet 
vastaa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyä, sovitaan jatkotoimenpiteistä erik-
seen. 
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2.1.5.2 Vedenpinnan korkeus 

Suunnitelmat tarkistetaan, mikäli pohjavedenpinta kaivutason yläpuolella 
poikkeaa enemmän kuin ±0,3 m ja/tai vesistän vesipinta enemmän kuin 
±0,3 m suunnitelmassa esitetyistä vesipintojen vaihteluväleissä. Edellä esi-
tettyjä suuremmista poikkeamista on rakentajan ilmoitettava valvojalle. 

2.1.5.3 Kallio 

Kallion pinnan asema, rikkonaisuus ja rapautuneisuus tarkistetaan kallion 
pinnan puhdistamisen jälkeen. 

Perustettaessa tukea jyrkän louhitun tai luonnonrintauksen yläpuolelle on 
kallion helkkousvyöhykkeet ja rakosuunnat tarkistettava. 

2.1.6 Penkereiden painuma- ja sllrtymämittaukset 

Siirtymämittaukset tehdään suunnitelmassa esitetyissä paikoissa SYL 1 
kohdissa 1.4.1. ja 1.4.4. esitetyllä tavalla. Mittaustulokset esitetään graafi-
sesti aikapainumakäyrinä. 

2.1.7 Dokumentointi ja kelpoisuuden osoittaminen 

Dokumentoinnissa ja kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan SYL 1:n 
kohtien 1 .3.5 ja 1 .3.6 määräyksiä. 

2.2 ALUSTAVAT TYÖT 

Alustavat työt kuten purku- ja poistotyöt tehdään vahingoittamatta säilytettä-
viä rakenteita. 

Siltapaikalla olevien johtojen, kaapeleiden ja muiden maanalaisten rakentei-
den tarkka sijainti selvitetään ja työssä noudatetaan laitteiden omistajien an-
tamia määräyksiä ja työohjeita. 
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2.3 KAIVANNOT 

2.3.1 Kalvannon seinien tuenta 

2.3.1.1 Ponttiseinät 

Ponttiseinät suunnitellaan ja rakennetaan Suomessa yleisesti hyväksyttyjen 
suunnitteluohjeiden mukaan. Lisäksi kalvutöissä otetaan huomioon työtur-
vallisuusmääräykset. 

Syvien kaivantojen tukiseinistä laaditaan staattiset laskelmat ja rakennepii-
rustu kset, jotka jätetään valvojalle tiedoksi. Yksityiskohtaiset suunnitelmat 
laaditaan aina myös silloin, kun tukiseiniin kohdistuu liikenteestä tai ulko-
puolisesta rakenteesta aiheutuvaa kuormitusta. 

Väliaikaiset tukirakenteet on aina purettava, ellei suunnitelmissa sallita nii-
den jäävän paikoilleen. Vaadittaessa on maan sisään tai veden alle jätettä-
vistä apu rakenteista laadittava piirustu kset, jotka luovutetaan valvojalle. 

Lankut katkaisaan maanpinnan tasosta, vesistösilloissa uoman pohjan kor-
keudelta, ei kuitenkaan peruslaatan yläpinnan alapuolelta, ellei vesioikeu-
den lupaehdoissa ole muita määräyksiä. 

Jos perustus on maanvarainen, ei puuponttiseiniä saa poistaa peruslaatan 
pohjan alapuolelta. 

2.3.2 Erlkoisperustukset 

2.3.2.1 Kaivoperustukset 

Perustuksen tulee olla upotustyön kaikissa vaiheissa pystysuorassa. Suurin 
sallittu poikkeama siitä on ±2 %. Sijaintitoleranssi vaakatasossa on ±100 
mm. 

Mikäli perustukseen kohdistuu pääasiassa pystysuoria kuormia, voidaan 
kallion pinta jättää tasaamatta valvojan luvalla, jos pinnan kaltevuus oh pie-
nempi kuin 15 ° . 

2.3.2.2 Arkku- ja kasuu n lperustu kset 

Alustan suurimmat sallitut epätasaisuudet ovat +0 ja -100 mm. Sijaintitole-
ranssi vaakatasossa on ±100 mm. 
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2.3.3 Maankaivu 

2.3.3.1 Peruskuopan luiskaaminen 

Peruskuoppa luiskataan siten, ettei työn suunnitelman mukaista toteutusta 
eikä olemassa olevia rakenteita vaaranneta eikä työstä aiheudu vahinkoa 
ulkopuolisille. 

2.3.3.2 Peruskuopan pohja maan varaan perustettaessa 

Maapohja ei perustamistasossa eikä sen alapuolella saa löyhtyä. Mikäli 
häiriintymisen estämiseksi käytetään suodatinkerrosta, se tiivistetään. 

Peruslaatan alla maa tasataan siten, että suurin sallittu poikkeama tiivistyk-
sen jälkeen on enintään +20, -40 mm. Esiinpistävät kallion särmät ja suuret 
irtokivet louhitaan tai poistetaan vähintään 0,3 m perustamistason alapuolel-
le ja syntyneet kuopat täytetään sekä tiivistetään huolellisesti. 

Rakennustyön aikana estetään maapohjan jäätyminen. 

Perustuksia ei saa valaa häiriintyneen pohjamaan varaan. Mikäli pohja- 
maan häiriintymisen estämiseksi käytetään alusbetonia, tulee betonimassan 
täyttää vähintään lujuusluokan K20 laatuvaatimukset. Ennen pohjalaatan 
betonointia pohja hyväksytetään tilaajalla. 

2.3.3.3 Kaivutyö Iyöntlpaalullle perustettaessa 

Kaivu tehdään ennen paalutusta ja paalutus tehdään ilman apupaalua, ellei 
suunnitelmassa ole muuta esitetty. Kaivutyöt paalujen läheisyydessä teh-
dään siten, etteivät paalut siirry sivusuunnassa eikä pohja pääse nouse-
maan. Läjitys tehdään etäisyydelle, joka on vähintään puolet paalupituudes-
ta, 

Kaivutyön aikana estetään maapohjan jäätyminen. 

2.3.3.4 Kaivumassojen läjitys 

Kaivumassojen läjityksellä ei saa aiheuttaa sortumis- eikä vahingonvaaraa läjitysalueella. 

Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmassa ole muuta esi-
tetty. 

2.3.3.5 Peruskuopan kulvanapito 

Kaivannon pohja ei saa löyhtyä kuivanapidon yhteydessä. 
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2.3.3.6 Vedenalainen kaivutyö 

Vedenalaisessa kaivutyössä vedenpinta on kaivannossa pidettävä vähin-
tään ympäröivän vedenpinnan tasossa. Pohja tarkastetaan ennen betonoin-
tia. 

Pohjan tasaisuusvaatimus kaivutyölle on +0, -200 mm. Tasauskerroksena 
käytetään sepeliä tai karkeaa soraa. Tasauskerroksen yläpinnan suurin sal-
littu poikkeama on +50, -100 mm. 

2.4 LOUHITUT SEINÄMÄT JA POHJAT 

2.4.1 Yleistä 

Louhintatöissä noudatetaan Tienrakennuksen yleiset laatuvaatimukset ja 
työselitykset: Kalliorakenteet [6] kohdassa 3000,1.,,3000.3. esitettyjä lakeja, 
asetuksia ja järjestysohjeita. Louhintatöistä tehdään louhintasuunnitelma. 
Louhintatyöt tehdään siten, että niistä ei aiheudu ympäristölle vahinkoa, 
kohtuutonta haittaa tai häiriötä. 

2.4.2 Louhinta 

2.4.2.1 Kailiopinnan paljastaminen 

Perustusten alle ei saa jättää sellaista irtonaista ainesta, joka lähtee pois 
rusnaamalla kankea tai paineilmavasaraa käyttäen. 

Kalliolle perustettaessa kallionpinta tasataan vaakasuoraksi perustuksen 
kohdalla. Mikäli perustukseen kohdistuu pääasiassa pystysuoria kuormia, 
voidaan pinta jättää tasaamatta valvojan luvalla, jos pinnan kaltevuus on 
pienempi kuin 15 ° . 

2.4.2.2 Seinämien ja pohjien louhinta 

Seinän louhintatoleranssi on ±150 mm. Louhintatoleranssi pohjissa on +0, 
-200 mm. 

2.4.2.3 Louhitun pinnan viimeistely 

Tulevien perustusten alta poistetaan irtoaines. Seinät rusnataan ja irtonai-
set lohkareet poistetaan tai kiinnitetään kalliopultein. 
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2.4.3 Vedenalalnen louhinta 

Sukeltajatyönä tehdyn pohjan louhintatoleranssi on +50, -300 mm. 

2.5 UOMAT JA VÄYLÄT 

Uoman pohjan toleranssi korkeustasolle on +0, -200 mm. Harauspäytäkirja 
luovutetaan valvojalle tiedoksi. Uoman mitat tarkistetaan 1. laatusuunnitel-
man mukaan tai 2. enintään 20 m välein. 

Väylissä pohja ei missään kohdassa saa olla suunniteltua tasoa ylempänä. 

2.6 TYÖPADOT 

Työnaikainen maapato suunnitellaan ja rakennetaan siten, että padon vaka-
vuus sortumista vastaan on riittävä. Suunnitelma toimitetaan valvojalle tie-
doksi vähintään viikko ennen töiden aloittamista. 

Maapatoon käytettävistä materiaaleista esitetään ennakkoon valvojaile tie-
doksi materiaalien rakeisuus ja vedenläpäisevyydet. 

2.7 TÄYTÖT 

2.7.1 Perustamistason alapuoliset täytät 

2.71.1 Täytteen varaan perustaminen 

Peruskuopan pohja ei saa päästä jäätymään. Täyttä ja tiivistys tehdään 
keskeytyksettä ja täyttömateriaalin on oltava tiivistettäessä sulaa. 

Täyttömateriaali na käytetään suhteistunutta, jakavan kerroksen vaatimukset 
täyttävää mursketta, murskesoraa, soraa, tai, jos suunnitelmassa on esitet-
ty, louhetta. 

Louheena ei saa käyttää muuta kuin rapautumatonta syväkiveä. Louhe ei 
saa sisältää raivausjätettä, maata, jäätä tms. epäpuhtauksia. Levitys ja tii-
vistys työkoneella tehdään koko alueen laajuisina kerroksina enintään 1 m 
tasovälein. Louheen tulee olla mandollisimman sekarakeista ja louheen 
maksimiraekoko enintään 400 mm. Ylin kerros kiilataan ja tiivistetään kuten 
louhepenger. 
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Penkereen varaan perustettavien siltatukien alueella on ennen täyttää pois-
tettava maanpinnasta humusmaa ja muu kokoonpuristuva maa-aines. Jos 
pohjamaassa on kiviä, jotka ulottuvat pohjan yläpuolelle alimpaan tiivistettä-
vään kerrokseen enemmän kuin 2/3 tämän kerroksen paksuudesta tai jotka 
ulottuvat 0,5 m lähemmäksi perustamistasoa, on kivet rikottava tai poistetta-
va ja syntyneet kuopat täytettävä ja tiMstettävä ennen pengerrystyätä. 

Muun kuin louhetäytän kuivatilavuuspainon tulee olla vähintään 95 % pa-
rannetulla proctorkokeella määritetystä maksimikuivatilavuuspainosta. Levy-
kuormituskokeena määritettäessä arvon E 2  tulee olla vähintään 175 MN/m 2 

 ja suhteen E2'E 1 ^2,2. 

Täytteen yläpinnan korkeustason ja tasaisuuden suurin sallittu poikkeama 
tiivistyksen jälkeen saa olla perustusten osalta enintään +20, -40 mm. Ele-
menttiperustusten osalta poikkeamat on esitetty elementti rakenteisten silto-
jen tyyppipiirustuksissa. 

2.7.1.2 Täytöt lyöntlpaaluperustuksla käytettäessä 

Paalutettujen anturoiden alle tulevat täytöt tehdään niin, ettei anturari valu- 
aikana tapandu haitallisia painumia ja että paaluperustukset eivät täytteen 
liikkeiden johdosta saa lisärasituksia. Täytän yläpinnan korkeustason ja ta-
saisuuden suurin sallittu poikkeama ennen valua saa olla +20, -40 mm. 

Mikäli paalut joudutaan lyömään (penger) täytteen läpi, käytetään täyttäma-
teriaalina karkeata hiekkaa tai soraa (maksimi raekoko 100 mm). Tiiviysvaa-
timukset määräytyvät pengertäytteelle asetettujen vaatimusten mukaisesti. 

2.7.2 Perustamistason yläpuollset täytöt 

2.7.2.1 Yleistä 

Peruskuopan täyttä ulotetaan luonnollisen maanpinnan tai tien pinnan ta-
soon saakka. Aina on varottava täyttämästä suunnitelman edellyttämää ve-
siaukkoa. 

Täyttömateriaalin on oltava routimatonta, ellei suunnitelmassa toisin esitetä. 
Täyttä ei saa vahingoittaa betonipintoja eikä niiden mandollisia kosteuseris-
tyksiä. Kun peruskuopan päälle tulee osittainkin tie, rautatie tai katu, täyte 
tiivistetään kerroksittai n pengertäytölle asetettuja vaatimuksia vastaavaan 
tiiveyteen. 

Veden alla on täytemateriaalin karkeuden vastattava vähintään soraa. 
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2.7.2.2 Sillan taustan täyttö 

Ti iviysvaatimukset määräytyvät pengertäytteelle asetettujen vaatimusten 
mukaisesti (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työsel itykset osa 
Penger- ja kerrosrakenteet kohta 4110.15 [7]). 

Mikäli sillan maatuet eivät toimi erillisenä rakenteena, vaan jäykän siltara-
kenteen osana (kehäsillat, ulokelaattasillat jne.) ei täytteen korkeusero sillan 
eri puolilla saa nousta kerralla tiivistettävän kerroksen paksuutta (enintään 
0,5 m) suuremmaksi. Tien poikkisuunnassa täytekerrokset tehdään vaaka- 
suoriksi. 

2.7.3 Routasuojaus 

Routasuojauksena käytetään yhteen kerrokseen asennettuja suulakepuris-
tettuja solumuovilevyjä. Eristeen mitat, tyyppi ja laatu esitetään suunnitel-
massa. Siltojen routaeristeenä käytettävän polystyreenin kuivatiheyden ja 
puristuslujuuden vähimmäisvaatimukset on esitetty taulukossa 2.7.3. 

Taulukko 2.7.3. 	Siltojen routaeristeenä käytettävän polystyreenin kui- 
vatiheyden ja puristuslujuuden vähimmäisvaatimuk-
set. 

Routaeristeen sijainti 	 Kuivatiheys 	Pitkäaikainen 
perustukseen ja liiken- 	 puristuslujuus 
nealueeseen nähden 	 kg/m3 	 kN/m2  

Perustuksen alla 	 45 	 230 

Perustuksen sivulla 	 38 	 130 
liikennealueella sekä 
paalutetun perustuksen alla 

Perustuksen sivulla lii- 
kennealueen ulkopuolella 	32 	 80 

Routasuojauslevyn alla käytettävä tasaushiekkakerros tiivistetään. 

Jälkikutistuman pienentämiseksi on levyjen oltava vähintään 1 kk ajan va-
rastoituja ennen maahan asentamista. 

Käytettävien levyjen laadun varmistamiseksi on valmistajan luovutettava 
valvojafle laatutosite, josta ilmenee tilavuuspaino, pitkäaikainen puristuslu-
juus ja eristeen mitat valmistuserittäin. 
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2.8 MAAPOHJAN VAHVISTUS 

2.8.1 Maapohjan Injektointi 

Injektointi tehdään siten, ettei se aiheuta rakenteiden liikettä tai maan koho-
amista ja että paineen nousu on tasaista. Käytettävät aineet eivät saa ai-
heuttaa ympäristöhaittoja. 

1 njektointityöpöytäkirja luovutetaan valvojalle tiedoksi. 

2.8.2 THvistyspaaiutus 

Tiivistyspaalutuksesta laaditaan aina työkohtainen suunnitelma. Suunnitel-
massa esitetään myös laadu nvalvontamenetel mät, joilla varmistetaan paa-
lutuksen vaikutukset maan tiiviyteen. 

Jos paaluina käytetään puupaaluja, jotka jätetään pohjavedenpinrian ylä-
puolelle, käytetään painekyllästettyä puuta. Paalujen yläpäiden ja peruslaa-
tan välinen välikerros tehdään sorasta, murskesorasta tai murskeesta. Ker-
roksen tiiviysvaatimukset ovat kohdan 2.7.1 .1 mukaiset. 

2.8.3 Muut vahvistustyöt 

Pohjanvahvistus voidaan toteuttaa edellä mainittujen menetelmien lisäksi 
seuraavilla menetelmillä ja menetelmien yhdistelmillä: 

- pudotustiivistys, 
- syvästabilointi, 
- painopenger, 
- pystyoj itus, 
- massanvaihto, 
- kevennys, 
- lujitekankaat ja -verkot. 

Vahvistustyöstä laaditaan tyäkohtainen suunnitelma. 

2.9 LYÖNTIPAALUTUKSET TERÄSBETONI PAALU ILLA 

2.9.1 Yleistä 

Laatuvaatimusten tässä kohdassa noudatetaan Suomen Geoteknillinen 
Yhdistys r.y:n julkaisemien "Lyöntipaalutusohjeet 1987:n" [2] mukaisia käsit-
teitä ja määritelmiä. Ohjeista käytetään myöhemmin lyhennystä LPO-87. 

Paalutustyönjohtajan ja hänen apulaistensa pätevyysvaatimukset ja tehtä-
vät on esitetty LPO-87:n kohdassa 5.2. 
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Paalun kantavuus määritetään ja kantavuuden saavuttamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet ja mittaukset tehdään LPO -87:n kohtien 3.4, 5. ja 8. sekä jäi-
jempänä annettujen vaatimusten mukaan. 

2.9.2 Paalut ja paalutarvikkeet 

2.9.2.1 Materiaalit 

Lyöntipaalujen valmistuksessa käytetyn betonin ja sen osa-aineiden on täy-
tettävä SYL 3:ssa esitetyt vaatimukset. Paalujatkoksilla ja kalliokärjillä tulee 
olla TIEH:n hyväksyntä. 

Betonin runkoaineena käytetään vain murskattua kiviainesta. 

2.9.2.2 Paalujen laatuvaatimukset 

Siltatöissä käytetään SBK:n julkaisun 1 .6 Teräsbetoninen siltapaalu [3] mu-
kaisia tai muita tilaajan hyväksymiä paaluja. 

Paalujen poikkileikkauksen sivumittojen ja pinta-alan poikkeama saa olla 
korkeintaan +10, -5 %, paalujen yläpään vinous enintään 1:100 ja jatkosten 
päätetasojen vinous enintään 1:150. Paalujen käyryys saa olla enintään 2 
% mittausvälistä tai jos mittausväli on ̂ 5000 mm, enintään 10 mm. 

Pääterästen betonipeitteen tulee olla 30 mm. Betonipeitteen sallittu poikke-
ama on -51+15 mm. Hakaterästen betonipeitteen tulee olla 25 mm. Se saa 
alittua enintään 5 mm. Pääterästen etäisyyden paalun päästä tulee olla 50 
mm. Etäisyyden poikkeama saa olla enintään ±20 mm. Paalun jatkosten ja 
kärkien tulee sijaita keskeisesti paalun ja sen pääterästen suhteen. 

Paalun valunaikaisen yläpinnan on täytettävä BY 13:n Betonipintojen luoki-
tusohjeen [1] puuhierretylle pinnalle asetetut vaatimukset. Muottia vastaan 
valettujen pintojen on täytettävä muottipinnalle em. julkaisussa luokalle 2 
esitetyt vaatimukset. 

Paaluissa ei saa esiintyä halkeamia, joiden koko on suurempi kuin 0,2 mm 
paalun ollessa tuettuna kanden käsittelykoukun kohdalta. Käsittelykoukku-
jen (2 kpl) etäisyyden paalun päistä tulee olla 0,18 x paalun pituus. 

Paalujen betonin lujuuden tulee olla työmaalle toimitettaessa vähintään 95 
% betonin nimeliislujuusvaatimuksesta. 

Paalujen toimittajan on esitettävä TIEH:n hyväksymä kirjallinen valmistus- 
suunnitelma valvojalle tiedoksi ennen paalujen valmistuksen aloittamista. 
Paalujen kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan em. valmistussuunnitel-
maa ja soveltuvin osin SYL 3:n vaatimuksia. 
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2.92.3 Varastointi ja kuljetus 

Varastoinnilla ja kuljetuksella ei saa vähentää paalujen lyöntikelpoisuutta. 

2.9.2.4 Paalun kelpolsuuden osolttaminen 

Paalujen kelpoisuus osoitetaan koetulosten, mandollisten tarkistusmittaus-
teri ja silmämääräisen tarkastuksen perusteella. 

Kalliokärkien kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan LPO-87:n kohtaa 
4.3225 0 ja jatkosten kelpoisuuden osoittamisessa LPO-87:n kohtaa 
4.3321 0. 

Paalujen toimituslujuuden toteamiseksi tehtyjen puristuslujuuskokeiden tu-
loksia voidaan käyttää betonin kelpoisuuskokeina puristuslujuuden osalta, 
jos valmistussuunnitelmassa on voitu luotettavasti osoittaa, että paalujen 
betoni ennen rakenteen käyttöönottoa saavuttaa suunnitelman mukaisen lu-
juuden. 

Mikäli betonin puristuslujuus todetaan rakennekoekappaleista, menetellään 
seuraavasti: Viimeksi valetusta paalusta porataan kaksi koekappaletta beto-
nointikertaa kohti, kuitenkin vähintään yksi jokaista alkavaa 100 m 3  kohti ja 
tutkitaan niiden puristuslujuus. Kaikkien koekappaleiden on täytettävä ase-
tettu vaatimus. Jos jokin koetuloksista aUttaa vaatimuksen, testataan lujuus 
myöhemmin irroitettaviUa koekappaleilla, joiden lukumäärä on sama kuin 
ensimmäisessä kokeessa. 

Paalujen toimittajan on luovutettava kirjallinen selvitys paalujen lujuuden- 
kehityksestä puristuslujuus- ja lämpötilanmittaustuloksineen valvojalle tie- 
d oksi. 

2.9.3 Paalutustyä 

2.9.3.1 Yleistä 

Paalutustyöstä laaditaan paalutustyösuunnitel ma. 

2.9.3.2 Paalujen hankinta ja käsittely työmaalla 

Paaluja käsitellään työmaalla siten, että ne säilyvät ehjinä käsittelyn kaikis-
sa vaiheissa. Paalujen ehjyys mitataan LPO-87:n kohdan 4.319 mukaisesti. 
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2.9.3.3 Paalujen sijainnin merkitseminen 

Mittaustyö tehdään SYL 1:n mukaisesti. 

2.9.3.4 Lyöntityä 

Paalut lyödään LPO-87:n kohdissa 5.5, 5.6 ja 5.7 esitettyjen ohjeiden sekä 
paalutustyösuunnitelman mukaisesti. 

2.9.4 Lopputulokseile asetetut vaatimukset 

Yksittäinen paalu saa poiketa teoreettisesta sijaintipaikastaan korkeintaan 
200 mm mielivaltaiseen suuntaan kuitenkin siten, ettei samansuuntaisten 
paalujen muodostaman rivin tai ryhmän painopisteen poikkeama yhtä 100 
mm. 

Paalukaltevuuksien suurin sallittu poikkeama yksittäisessä paalussa on 
±0.04 (40 mm/m) ja samansuuntaisten paalujen ryhmässä keskimäärin 
±0.02. Kaltevien paalujen horisontaalisuunta (projektio vaakatasossa) saa 
poiketa korkeintaan ±1 0° suunnitelmassa esitetystä suunnasta. 

2.9.5 Paalutustyän kelpoisuuden osoittaminen 

Lyöntipaal utustyön kelpoisuus osoitetaan paalutuksen aikana tehtyjen ha-
vaintojen, paalutuspöytäkirjojen, tarkastustoimenpiteiden sekä paalujen si-
jainti- ja kaltevuuspoikkeamien mittaustulosten perusteella vertaamalla tu-
loksia suunnitelmassa esitettyihin vaatimuksiin. Kelpoisuutta osoittava ai-
neisto liitetään sillan laaturaportiin. Paalutuksen tarkastustoimenpiteet teh-
dään LPO-87 kohdan 5,7 mukaisesti. 

2.9.5.1 Paalutuspöytäkirja ja tulosten taltiointi 

Paalutustyöstä pidetään aina pöytäkirjaa (ks. liite 1). Lyöntipaalutuspöytäkir-
ja liitetään toteutumapiirustukseen ja edelleen sillan laaturaporttiin. Pöytäkir-
ja luovutetaan valvojalle tiedoksi. 

2.9.5.2 Koekuormitus 

Koekuormitus tehdään, jos paaiutuksen kantavuudesta ei ole riittävää var-
muutta eikä sitä voida muuten tarkistaa ja aina käytettäessä luokan IB paa-
luja (vrt. LPO-87 kohta 3,34, 8.2 ja 8.3). 
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2.10 LYÖNTIPAALUTUKSET TERÄSPAALUILLA 

2.10.1 Yleistä 

Paalumateriaalin ja paalutustyön osalta noudatetaan Suomen Geoteknilli-
nen Yhdistys r.y.:n julkaisemien "Lyöntipaalutusohjeet 1987:n" [5] mukaisia 
käsitteitä, määritelmiä ja laatuvaatimuksia. Ulkohalkaisijaltaan yli 300 mm 
suuruisten teräsputkipaalujen osalta noudatetaan julkaisussa "Teräsputki-
paalut" [14] esitettyjä laatuvaatimuksia. 

Paalutustyänjohtajan ja hänen apu laistensa pätevyysvaati mukset ja tehtä-
vät on esitetty LPO-87:n kohdassa 5.2. 

2.10.2 Paalut Ja paalutarvikkeet 

2.10.2.1 Materiaalit 

Paalumateriaalien on täytettävä standardin SFS 2378 mukaiset vaatimukset 
väsymisen suhteen. 

Materiaalien muiden ominaisuuksien suhteen noudatetaan mitä LPO-87:n 
kohdassa 4.421 on vaadittu. 

Materiaaleista esitetään ainestodistukset. 

2.10.2.2 Paalun laatuvaatimukset 

Teräspaalun tulee täyttää LPO-87 kohdissa 4.422, 4.43 ja 4.44 esitetyt vaa-
timukset. 

Jatkosmateriaali valitaan ainekoostumukseltaan sellaiseksi, ettei korroosio-
vaara paalussa lisäänny eikä jatkokseen synny ns. galvaanista paria. 

2.10.3 Paalutustyö 

2.10.3.1 Yleistä 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.3.1 on vaadittu. 

2.10.3.2 Paalujen hankinta ja käsIttely työmaalla 

Paalujen tilauspituus määritetään suunnitelmassa ilmoitettujen tai koepaalu-
tuksessa saatujen tietojen perusteella. 
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2.10.3.3 Paalujen sijainnin merkitseminen 

Mittaustyö tehdään SYL 1:n mukaisesti. Paalujen sijainti merkitään maas-
toon selvästi tarkistettavissa olevilla merkeillä 20 mm tarkkuudella. 

2.10.3.4 Lyöntityö 

2.10.3.4.1 Paalujen lyöntljärjestys 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.3.4 on vaadittu. 

2.10.3.4.2 Paalutuskone 

Paalutuskoneen on oltava rakenteeltaan sellainen, että isku on keskeinen ja 
paalun suuntainen, lyönti voidaan haluttaessa keskeyttää ja lyönnin voimak-
kuutta voidaan säätää. Koneen tulee täyttää myös tyäturvallisuuden asetta-
mat vaatimukset. Muilta osin noudatetaan LPO-87 kohdassa 5.3 esitettyjä 
vaatimuksia. 

2.10.4 Työn lopputulokselle asetetut vaatimukset 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.4 on sanottu, lukuunottamatta katkai-
sutason alapuolelle painuneiden paalujen jatkamista. Teräspaalut jatketaan 
materiaalin valmistajan ohjeita noudattaen hitsaamalla, muhvilla tai muulla 
hyväksytyllä menetelmällä. 

2.10.5 Paalutustyön keipoisuuden osolttamlnen 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.5 on vaadittu. 

2.11 SUURPAALUTUS 

2.11.1 Yleistä 

Tässä kohdassa noudatetaan Suomen Geotekniilinen Yhdistys r.y:n julkai-
semien "Suurpaaluohjeet 1978":n [4] mukaisia käsitteitä ja määritelmiä. Oh-
jeista käytetään myöhemmin lyhennystä SPO-78. Raudoitus- ja betonointi-
töiden osalta noudatetaan SYL 3:n mukaisia käsitteitä. 
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Tässä laatuvaatimusten kohdassa annetaan vaatimuksia ja ohjeita käytettä-
essä kaivinpaaluja, paikalla valettavia Franki-paaluja, ns. Franki-mixte-paa-
luja, joissa paalun vartena käytetään elementtejä sekä suuriläpimittaisia te-
räsputkipaaluja. 

Paalutustyönjohtajan pätevyysvaatimukset ja tehtävät on esitetty SPO-78:n 
kohdassa 5.3. Paalutustyöhön liittyvien betonitöiden johtamisessa noudate-
taan lisäksi SYL 3:n vaatimuksia, 

2.11.2 Paalujen materiaalit ja tarvikkeet 

Suurpaaluihin käytettävän betonin osa-ainesten tulee täyttää SYL 3:n laatu-
vaatimukset. 

Betoniterästen ja muiden paaluihin tulevien teräsosien, kuten tarkastus- ja 
vaippaputkien sekä kalliotappien ja -ankkurien on täytettävä suunnitelmassa 
sekä SYL 3:ssa ja SYL 4:ssä esitetyt vaatimukset. 

Ulkohalkaisijaltaan yli 300 mm:n teräsputkipaalujen laatuvaatimuksina nou-
datetaan julkaisussa "TeräsputkipaaluV' kohdassa 6 esitettyjä laatuvaati-
m u ks ja. 

2.11.3 Paalutustyö 

2.11.3.1 Kalvinpaalutus 

Kaivinpaalujen teossa noudatetaan silta- ja paalutussuunnitelmaa sekä 
SPO-78:n kohdan 5.6 laatuvaatimuksia seuraavin täsmennyksin ja Iisäyk-
sin: 

- 	Telineistä ja vahvistuksista laaditaan suunnitelma. 
- 	Kaivinpaalujen tukeutuessa kallioon on kallion pinta oltava 

puhdas lietteestä ennen paalun betonointia. 
- 	Paalun tarkastus ja mandolliset korjaustoimenpiteet tehdään 

TIEH:n erikseen antamien ohjeiden mukaan, ellei suunnitel-
massa ole muuta esitetty. 

- 	Betonimassan valmistuksessa ja paalun betonoinnissa nou- 
datetaan SYL 3:n laatuvaatimuksia. 

Kaivinpaalutuksesta tehdään paalutuspöytäkirja (ks. liite 2). Paalutuspöytä-
kirja luovutetaan valvojalle ja liitetään sillan laaturaporttiin. 
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2.11.3.2 Frankl-paalutus 

Fran ki paalujen teossa noudatetaan silta- ja paal utustyösuunnitelmaa sekä 
SPO-78:n kohdan 5.7 laatuvaatimuksia. Paalutuksesta tehdään pöytäkirja 
SPO-78:n kohdan 5.78 mukaan. Paalutuspöytäkirja luovutetaan valvojalle 
ja liitetään sillan laaturaporttiin. 

2.11.3.3 Teräsputkipaalut 

Teräsputkipaalujen paalutustyön osalta noudatetaan silta- ja paalutustyä-
suunnitelmaa sekä julkaisun "Teräsputkipaalut° kohdassa 9 esitettyjä vaati- 
m uksia. 

2.11.4 Työn lopputulokselle asetetut vaatImukset 

Paalujen ja niiden rakenneosien tulee täyttää siltasuunnitelmassa, näissä 
laatuvaatimuksissa ja SPO-78:n kohdissa 5.1 ja 5.2 esitetyt periaatteet. 

Paalujen ja paaluryhmien sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat eivät saa ylittää 
SPO-78:n kohdassa 3.351 mainittuja enimmäisarvoja. 

Jos paalujen sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat ylittävät edellä mainitut arvot 
paalutuksen kelpoisuus osoitetaan lisäselvityksin. 

2.11.5 Paalutustyön kelpolsuuden osolttamlnen 

Suurpaalutustyön kelpoisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 2.9.5 
vaatimuksia. Kelpoisuutta arvioidaan suunnitelmassa esitetyillä muilla mit-
taustavoilla. 

Franki-mixte-paalujen varsielementtien kelpoisuuden osoittamisessa nouda-
tetaan kohdan 2.9.2.4 vaatimuksia. 

Betonin ja raudoituksen kelpoisuus osoitetaan SYL 3:n mukaisesti. 

Kaikki kelpoisuutta osoittava aineisto luovutetaan valvojalle ja liitetään sillan 
laaturaporttiin. 

2.12 MUUT PAALUTUKSET 

2.12.1 Puupaalujen Iyöntlpaalutus 

Käytettäessä puisia lyöntipaaluja noudatetaan soveltuvin osin niitä laatu-
vaatimuksia, jotka on esitetty kohdassa 2.9 sekä LPO-87:n kohdissa 

- 4.2, puupaalut, 
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- 5.523 ja 5.552, puupaalujen lyönti, 
- 5.5623, puutukipaalujen lyönnin lopettaminen. 

Paalutustyöstä pidetään päytäkirjaa. Paalutuspöytäkirja ja mandollinen to-
teutumapiirustus toimitetaan valvojalle ja liitetään sillan laaturaporttiin. 

Paalutustyön kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan kohdan 2.9.4.5 
vaatimuksia. 

2.12.2 Pengerpaalutus 

Pengerpaal utuksia koskevat vaatimukset on esitetty pen kereiden pohjan-
vahvistussuunnitelmassa ja Tienrakennustäiden yleisten laatuvaatimusten 
ja työselitysten osassa Perustus-, tukemis- ja lujitustyät [8]. 

2.12.3 Erlkoispaalutus 

Eri koispaal ujen laatuvaati mukset ja kel poisuuden osoittaminen esitetään 
suunnitelmassa. Paalutyyppi on hyväksytettävä TIEH:ssa ennen töiden 
aloittamista. 

2.13 TYÖTELINEET JA UIVA KALUSTO PAALUTUK-
SESSA 

Paalutustelineistä ja uivan kaluston käytöstä laaditaan suunnitelmat, jotka 
toimitetaan valvojalle tiedoksi vähintään viikko ennen töiden aloittamista. 
Uivan kaluston käyttöön on saatava valvojan lupa. 

Tärisevä teline ei saa koskettaa jo valettuja paaluja niiden betonin sitoutu-
misen aikana. 
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2.15 LIITTEET 

1 	Lyöntipaalutuspöytäkirja 
2 	Kaivinpaalutuspöytäkirja 



LIITE1 	1(2) 

LYÖNTIPAALUTLJSPÖYTÄKIRJA 

PÖYTÄKIRJA NO_____________________ 

TYÖKOHDE __________________________ 

D KOEPAALUTUS  fl LOPW.JNEN PAALUTUS 

PAALUN OMINAISUUDET 

O 	ETONI 	0 PUU E] _________ JATKOSTYYPPI __________________ 

LWUUSLUOKKA 	K._____________ PAALtJ(ENKÄ _____________________ 

POIKKILEIKKAUS 0 _______mn KAWOKÄRJEWNEN ____________ 

LAIVA 0 0 _______mm SUUNNITELTU— 	0 PYSTY 

v*wPAivA - KALTEVUUS 	0 VINO 	:1 

VALMISTAJA ___________________________________ 

PAALUTUSKONEEN LÄHTÖTIEDOT 

[JVAIJERIKAYTTÖINEN JARKÄLE Tyyppi __________________________ 

0 VAPAASTI PUTOAVA JÄRKALE VUOSI MAW _____________________ 

DMJu ______ ______ ________ ____________ 

OSA AINE PAINO (kN) POIKKILEIKK.(mm) rnius (m) 

JÄRKÄLE 

ISKUTYYNY 

APUPAALU 

LAATINUT ________________________________ PVM _________ 

TARKASTANUT ______________________________ PYM _________ 

HYVÄKSYNYT ' PVM 

LIITTYY TOTEUTUMAPIIR. NO 



LHTE 1 

PAALU NO. PAAUJN LYÖNflMIIIÄ 

P*flOTUS- 

KORKEUS 
(ciii) 

ISKWA 

(kpl) 
_______ 

iNUMA 
(mm) 

_______ 

KÄRJEN SYVYYS 

STASOS- 

TA (m) _______________ 

- mm 
____ 

mm/ISKU 
_______ 

PAALUN PÄÄN KORKEUSTASO 	 PAALUN KÄRKI, TAVOITETASO 

PAALUN PITUUS ________________m 	PAALUN KÄRKI, SAAVUTETTU TASO_________ 

TARKISTUKSET, PVM_ , KORKEUS 

SIJAINTI 

_________ ______ 

SUUNNI- 
TELTU 

POIKKEAMA 
MITATTU ARVO PAAUJN PÄÄN KORK.TASO LYÖ NN1N JÄU(EEN 

0 X 	mm 

mm 

PAALUN KATKAISUTASO 
TARKISTUS! JÄLKILYÖNTI, PVM_____________ 

KORKEUS WUNTA 	0 
KALTEVUUS 	EI] 1 ISKUJEN LUKUMÄÄRÄ 	 KPL 



LIITE 2 
KAI VINPAALUTUSPÖYTÄKIRJA 	 SILTA NO R 15/ 
TYÖKOHDE __________________________________________ PAALUN TUNNUS 

PAALUTTAJk 	 KALUSTO 

PAALUN MITAT 
NIMEWSM1TTA 	 mm 	 KALTEVUUS 	 : 1 __________ 

PAALUN YLÄPAA 
PAALUN ALAPÄÄ 
KALTEVUUSUSA 
PAALUN PITUUS 

SUUNNITELTU TOTEUTUNUT VAIPPAPUTKI D2 _____ mm _______ mm 
MATERIAALI __________ __________ 

_________ _________ YLÄPÄÄ 	 mj. 
ALAPÄÄ 	 ml 
PITUUS 	 ml 

_________ _________ 

m m 

MAAPERÄTIEDOT JA TVÖAJAT.. KAIVU 
KERROS— 
PAKSUUS 

MAALAJIEN 
RAJAT 

MAALAJI 
__________ 

TEHOKAS 
TYÖAIKA 

(NÄYTTEET, LOHKAREET 
bOM 	KESKEYTYKSET YMS.) 

MITTAUSTASC - __________________________ 
______ ______ 

__________ 
h ________________ 
h _______________ m ______ 

_______ __________________ m _______ 
m ________ h _____________________ 

h _______________ m _____ 
h _______________ m _____ 

m POHJA __________ h ___________________________ 
RAUDOITUS 
TARKASTUSPUTKET, 3 0 60,ASENNUS 
TEHOKASTYÖAIKA YHT. _____________ 
KOKONAJSTYÖAIKA 

__________ __________________________ 
__________ __________________________ 
__________ - 
__________ __________________________ 

KAWON KALTEVLJLIS: ENNEN KÄSITTELYk KÄSITTELYN JÄLKEEN 
KALLIONPINNAN PUHDISTUS 

BETONOINTI ALKOI KLO 	PÄÄTTYI KLO 	LÄMPÖTILA C 
BETONIN VALPSTAJA ______________________________LUJUUSLUOKKA K_______ 
SEMENTTIMÄÄRÄ ______kg m3 SUURIN RAEKOKO ______ mm NOTKEUS _______ •VB 
VESISEMENT11SUHDE LISAAINEET_______________________________________ 
BETONIMENEKKI, TOD ______m3  TEOR 	n3  KOEKAPPALEET (TUNNUS):____________ 
BETONOINTITAPk 
BETONOINNISSA KESKEYTYS KLO 	 KORKEUSTASOSSA^ _______________ 
SYY KESKEYTYKSEEPt 

PAALUN SIJAINNIN TARKASTUS 
ASEMAPOIKKEAMA dx _______mm, dy 	mm 
KALTEVUUSPOIKKEAMA 	mmlm SUUNTAPOIKKEAMA 	 mmlm 

KORJAUSTOIMENPITEET 

Uv 
PAALUTUSTYÖNJOHTAJA 	 PVM. 

TARKASTANUT 	 PVM. 	LIITTEITÄ 	KPL 



LSBN 951-47-5504.9 
TIEL 2210004 
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