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2 MAA- JA POHJARAKENTEET
2.1 YLEISTÄ
2.1.1 Soveltamisalue
Tätä osaa sillanrakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista noudatetaan käytettäessä 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. Paalutustyänjohtajan ja hänen apulaistensa pätevyysvaatimukset on esitetty Lyöntipaalutusohjeiden LPO-87 [5] kohdassa 5.2.

2.1.3 Tekniset työsuunnitelmat
Rakentajan on vähintään viikkoa ennen työvaiheen aloitusta esitettävä vaIvojalle 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 pohjasuhteet ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Tarkastu ksesta laaditaan pöytäkirja.
Mikäli pohjasuhteet eivät vastaa tai on aihetta epäillä etteivät pohjasuhteet
vastaa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyä, sovitaan jatkotoimenpiteistä erikseen.
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2.1.5.2 Vedenpinnan korkeus
Suunnitelmat tarkistetaan, mikäli pohjavedenpinta kaivutason yläpuolella
poikkeaa enemmän kuin ±0,3 m ja/taivesistän vesipinta enemmän kuin
±0,3 m suunnitelmassa esitetyistä vesipintojen vaihteluväleissä. Edellä esitettyjä 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 graafisesti 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 säilytettäviä rakenteita.
Siltapaikalla olevien johtojen, kaapeleiden ja muiden maanalaisten rakenteiden tarkka sijainti selvitetään ja työssä noudatetaan laitteiden omistajien antamia määräyksiä ja työohjeita.

Slllanraksntaml..n yI.ls.t Iutuvutlmuk..t
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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 työturvallisuusmääräykset.
Syvien kaivantojen tukiseinistä laaditaan staattiset laskelmat ja rakennepiirustu kset, jotka jätetään valvojalle tiedoksi. Yksityiskohtaiset suunnitelmat
laaditaan aina myös silloin, kun tukiseiniin kohdistuu liikenteestä tai ulkopuolisesta rakenteesta aiheutuvaa kuormitusta.
Väliaikaiset tukirakenteet on aina purettava, ellei suunnitelmissa sallita niiden jäävän paikoilleen. Vaadittaessa on maan sisään tai veden alle jätettävistä apu rakenteista laadittava piirustu kset, jotka luovutetaan valvojalle.
Lankut katkaisaan maanpinnan tasosta, vesistösilloissa uoman pohjan korkeudelta, ei kuitenkaan peruslaatan yläpinnan alapuolelta, ellei vesioikeuden 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 pienempi kuin 15 ° .

2.3.2.2 Arkku- ja kasuu n lperustu kset
Alustan suurimmat sallitut epätasaisuudet ovat +0 ja -100 mm. Sijaintitoleranssi 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 tiivistyksen jälkeen on enintään +20, -40 mm. Esiinpistävät kallion särmät ja suuret
irtokivet louhitaan tai poistetaan vähintään 0,3 m perustamistason alapuolelle ja syntyneet kuopat täytetään sekä tiivistetään huolellisesti.
Rakennustyön aikana estetään maapohjan jäätyminen.
Perustuksia ei saa valaa häiriintyneen pohjamaan varaan. Mikäli pohjamaan 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 tehdään siten, etteivät paalut siirry sivusuunnassa eikä pohja pääse nousemaan. Läjitys tehdään etäisyydelle, joka on vähintään puolet paalupituudesta,
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 esitetty.

2.3.3.5 Peruskuopan kulvanapito
Kaivannon pohja ei saa löyhtyä kuivanapidon yhteydessä.

Sillanrakentamisen yeset IaatuvaaUmukset
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2.3.3.6 Vedenalainen kaivutyö
Vedenalaisessa kaivutyössä vedenpinta on kaivannossa pidettävä vähintään ympäröivän vedenpinnan tasossa. Pohja tarkastetaan ennen betonointia.
Pohjan tasaisuusvaatimus kaivutyölle on +0, -200 mm. Tasauskerroksena
käytetään sepeliä tai karkeaa soraa. Tasauskerroksen yläpinnan suurin sallittu poikkeama on +50, -100 mm.

2.4 LOUHITUT SEINÄMÄT JA POHJAT
2.4.1Yleistä
Louhintatöissä noudatetaan Tienrakennuksen yleiset laatuvaatimukset ja
työselitykset: Kalliorakenteet [6] kohdassa3000,1.,,3000.3. esitettyjä lakeja,
asetuksia ja järjestysohjeita. Louhintatöistä tehdään louhintasuunnitelma.
Louhintatyöt tehdään siten, että niistä ei aiheudu ympäristölle vahinkoa,
kohtuutonta haittaa tai häiriötä.

2.4.2Louhinta
2.4.2.1Kailiopinnan 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 ° .

2.4.2.2Seinämien ja pohjien louhinta
Seinän louhintatoleranssi on ±150 mm. Louhintatoleranssi pohjissa on +0,
-200 mm.

2.4.2.3Louhitun pinnan viimeistely
Tulevien perustusten alta poistetaan irtoaines. Seinät rusnataan ja irtonaiset 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. laatusuunnitelman 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 vakavuus sortumista vastaan on riittävä. Suunnitelma toimitetaan valvojalle tiedoksi vähintään viikko ennen töiden aloittamista.
Maapatoon käytettävistä materiaaleista esitetään ennakkoon valvojaile tiedoksi 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 esitetty, louhetta.
Louheena ei saa käyttää muuta kuin rapautumatonta syväkiveä. Louhe ei
saa sisältää raivausjätettä, maata, jäätä tms. epäpuhtauksia. Levitys ja tiivistys 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.

SlUanraksntamlun yIsIut utuvutlmuksst
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Penkereen varaan perustettavien siltatukien alueella on ennen täyttää poistettava maanpinnasta humusmaa ja muu kokoonpuristuva maa-aines. Jos
pohjamaassa on kiviä, jotka ulottuvat pohjan yläpuolelle alimpaan tiivistettävään kerrokseen enemmän kuin 2/3tämän kerroksen paksuudesta tai jotka
ulottuvat 0,5 m lähemmäksi perustamistasoa, on kivet rikottava tai poistettava ja syntyneet kuopat täytettävä ja tiMstettävä ennen pengerrystyätä.
Muun kuin louhetäytän kuivatilavuuspainon tulee olla vähintään 95 % parannetulla proctorkokeella määritetystä maksimikuivatilavuuspainosta. Levykuormituskokeena määritettäessä arvon E 2 tulee olla vähintään 175 MN/m 2
2'E 1 ^ 2,2.
jasuhtenE
Täytteen yläpinnan korkeustason ja tasaisuuden suurin sallittu poikkeama
tiivistyksen jälkeen saa olla perustusten osalta enintään +20, -40 mm. Elementtiperustusten osalta poikkeamat on esitetty elementti rakenteisten siltojen tyyppipiirustuksissa.

2.7.1.2 Täytöt lyöntlpaaluperustuksla käytettäessä
Paalutettujen anturoiden alle tulevat täytöt tehdään niin, ettei anturari valuaikana tapandu haitallisia painumia ja että paaluperustukset eivät täytteen
liikkeiden johdosta saa lisärasituksia. Täytän yläpinnan korkeustason ja tasaisuuden suurin sallittu poikkeama ennen valua saa olla +20, -40 mm.
Mikäli paalut joudutaan lyömään (penger) täytteen läpi, käytetään täyttämateriaalina karkeata hiekkaa tai soraa (maksimi raekoko 100 mm). Tiiviysvaatimukset määräytyvät pengertäytteelle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

2.7.2 Perustamistason yläpuollset täytöt

2.7.2.1 Yleistä
Peruskuopan täyttä ulotetaan luonnollisen maanpinnan tai tien pinnan tasoon saakka. Aina on varottava täyttämästä suunnitelman edellyttämää vesiaukkoa.
Täyttömateriaalin on oltava routimatonta, ellei suunnitelmassa toisin esitetä.
Täyttä ei saa vahingoittaa betonipintoja eikä niiden mandollisia kosteuseristyksiä. 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 siltarakenteen 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 vaakasuoriksi.
2.7.3 Routasuojaus
Routasuojauksena käytetään yhteen kerrokseen asennettuja suulakepuristettuja solumuovilevyjä. Eristeen mitat, tyyppi ja laatu esitetään suunnitelmassa. Siltojen routaeristeenä käytettävän polystyreenin kuivatiheyden ja
puristuslujuuden vähimmäisvaatimukset on esitetty taulukossa 2.7.3.
Taulukko 2.7.3.

Siltojen routaeristeenä käytettävän polystyreenin kuivatiheyden ja puristuslujuuden vähimmäisvaatimukset.

Routaeristeen sijainti
perustukseen ja liikennealueeseen nähden

Kuivatiheys
kg/m3

Pitkäaikainen
puristuslujuus
kN/m2

Perustuksen alla

45

230

Perustuksen sivulla
liikennealueella sekä
paalutetun perustuksen alla

38

130

32

80

Perustuksen sivulla liikennealueen ulkopuolella

Routasuojauslevyn alla käytettävä tasaushiekkakerros tiivistetään.
Jälkikutistuman pienentämiseksi on levyjen oltava vähintään 1 kk ajan varastoituja ennen maahan asentamista.
Käytettävien levyjen laadun varmistamiseksi on valmistajan luovutettava
valvojafle laatutosite, josta ilmenee tilavuuspaino, pitkäaikainen puristuslujuus ja eristeen mitat valmistuserittäin.

Slllanrsk.ntimls.n yI.Is.t Iaatuvaatlmukut
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2.8 MAAPOHJAN VAHVISTUS
2.8.1 Maapohjan Injektointi
Injektointi tehdään siten, ettei se aiheuta rakenteiden liikettä tai maan kohoamista ja että paineen nousu on tasaista. Käytettävät aineet eivät saa aiheuttaa ympäristöhaittoja.
1 njektointityöpöytäkirja luovutetaan valvojalle tiedoksi.

2.8.2 THvistyspaaiutus
Tiivistyspaalutuksesta laaditaan aina työkohtainen suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään myös laadu nvalvontamenetel mät, joilla varmistetaan paalutuksen vaikutukset maan tiiviyteen.
Jos paaluina käytetään puupaaluja, jotka jätetään pohjavedenpinrian yläpuolelle, käytetään painekyllästettyä puuta. Paalujen yläpäiden ja peruslaatan välinen välikerros tehdään sorasta, murskesorasta tai murskeesta. Kerroksen 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 käsitteitä ja määritelmiä. Ohjeista käytetään myöhemmin lyhennystä LPO-87.
Paalutustyönjohtajan ja hänen apulaistensa pätevyysvaatimukset ja tehtävät on esitetty LPO-87:n kohdassa 5.2.

E1
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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 jäijempänä annettujen vaatimusten mukaan.

2.9.2 Paalut ja paalutarvikkeet
2.9.2.1 Materiaalit
Lyöntipaalujen valmistuksessa käytetyn betonin ja sen osa-aineiden on täytettäväSYL 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] mukaisia 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 poikkeama on-51+15mm. 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 luokitusohjeen [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. Käsittelykoukkujen (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 valmistussuunnitelma valvojalle tiedoksi ennen paalujen valmistuksen aloittamista.
Paalujen kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan em. valmistussuunnitelmaa 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 tarkistusmittausteri 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 tuloksia voidaan käyttää betonin kelpoisuuskokeina puristuslujuuden osalta,
jos valmistussuunnitelmassa on voitu luotettavasti osoittaa, että paalujen
betoni ennen rakenteen käyttöönottoa saavuttaa suunnitelman mukaisen lujuuden.
Mikäli betonin puristuslujuus todetaan rakennekoekappaleista, menetellään
seuraavasti: Viimeksi valetusta paalusta porataan kaksi koekappaletta betonointikertaa kohti, kuitenkin vähintään yksi jokaista alkavaa 100 m 3 kohti ja
tutkitaan niiden puristuslujuus. Kaikkien koekappaleiden on täytettävä asetettu 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 lujuudenkehityksestä puristuslujuus- ja lämpötilanmittaustuloksineen valvojalle tied 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 kaikissa 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 havaintojen, paalutuspöytäkirjojen, tarkastustoimenpiteiden sekä paalujen sijainti- ja kaltevuuspoikkeamien mittaustulosten perusteella vertaamalla tuloksia suunnitelmassa esitettyihin vaatimuksiin. Kelpoisuutta osoittava aineisto liitetään sillan laaturaportiin. Paalutuksen tarkastustoimenpiteet tehdään LPO-87 kohdan 5,7 mukaisesti.

2.9.5.1 Paalutuspöytäkirja ja tulosten taltiointi
Paalutustyöstä pidetään aina pöytäkirjaa (ks. liite 1). Lyöntipaalutuspöytäkirja liitetään toteutumapiirustukseen ja edelleen sillan laaturaporttiin. Pöytäkirja luovutetaan valvojalle tiedoksi.

2.9.5.2 Koekuormitus
Koekuormitus tehdään, jos paaiutuksen kantavuudesta ei ole riittävää varmuutta eikä sitä voida muuten tarkistaa ja aina käytettäessä luokan IB paaluja (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 Geoteknillinen Yhdistys r.y.:n julkaisemien "Lyöntipaalutusohjeet 1987:n" [5] mukaisia
käsitteitä, määritelmiä ja laatuvaatimuksia. Ulkohalkaisijaltaan yli 300 mm
suuruisten teräsputkipaalujen osalta noudatetaan julkaisussa "Teräsputkipaalut" [14] esitettyjä laatuvaatimuksia.
Paalutustyänjohtajan ja hänen apu laistensa pätevyysvaati mukset ja tehtävät 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 vaatimukset.
Jatkosmateriaali valitaan ainekoostumukseltaan sellaiseksi, ettei korroosiovaara 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 koepaalutuksessa saatujen tietojen perusteella.

22

Slllanraksntamls.n yI.lsst Iutuvaatlmuks.t
MAA- JA POHJARAKENTEET - SYL 2

2.10.3.3 Paalujen sijainnin merkitseminen
Mittaustyö tehdään SYL 1:n mukaisesti. Paalujen sijainti merkitään maastoon 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 voimakkuutta voidaan säätää. Koneen tulee täyttää myös tyäturvallisuuden asettamat 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 katkaisutason 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 julkaisemien "Suurpaaluohjeet 1978":n [4] mukaisia käsitteitä ja määritelmiä. Ohjeista käytetään myöhemmin lyhennystä SPO-78. Raudoitus- ja betonointitöiden osalta noudatetaan SYL 3:n mukaisia käsitteitä.

Sillanrakentamisen yleisetlaatuvaatimukset
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Tässä laatuvaatimusten kohdassa annetaan vaatimuksia ja ohjeita käytettäessä kaivinpaaluja, paikalla valettavia Franki-paaluja, ns. Franki-mixte-paaluja, joissa paalun vartena käytetään elementtejä sekä suuriläpimittaisia teräsputkipaaluja.
Paalutustyönjohtajan pätevyysvaatimukset ja tehtävät on esitetty SPO-78:n
kohdassa 5.3. Paalutustyöhön liittyvien betonitöiden johtamisessa noudatetaan lisäksi SYL 3:n vaatimuksia,

2.11.2 Paalujen materiaalit ja tarvikkeet
Suurpaaluihin käytettävän betonin osa-ainesten tulee täyttää SYL 3:n laatuvaatimukset.
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 noudatetaan julkaisussa "TeräsputkipaaluV' kohdassa 6 esitettyjä laatuvaatim 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 Iisäyksin:
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 suunnitelmassa ole muuta esitetty.
Betonimassan valmistuksessa ja paalun betonoinnissa noudatetaan SYL 3:n laatuvaatimuksia.
Kaivinpaalutuksesta tehdään paalutuspöytäkirja (ks. liite 2). Paalutuspöytäkirja 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 paalutustyäsuunnitelmaa sekä julkaisun "Teräsputkipaalut° kohdassa 9 esitettyjä vaatim 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 5.2esitetyt periaatteet.
Paalujen ja paaluryhmien sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat eivät saaylittää
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 mittaustavoilla.
Franki-mixte-paalujen varsielementtien kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan 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 laatuvaatimuksia, jotka on esitetty kohdassa 2.9 sekä LPO-87:n kohdissa
- 4.2, puupaalut,

SIII.nrakentamls.n yI.is.t Iaatuvutlmuksit
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- 5.523 ja 5.552, puupaalujen lyönti,
- 5.5623, puutukipaalujen lyönnin lopettaminen.
Paalutustyöstä pidetään päytäkirjaa. Paalutuspöytäkirja ja mandollinen toteutumapiirustus 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 pohjanvahvistussuunnitelmassa 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 PAALUTUKSESSA
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 sitoutumisen aikana.

Slllanrak.ntaml.en yI.Iut aatuvaatimukset
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2.14 KIRJALLISUUSLUETTELO
[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

Betonipinnat: luokitusohjeet, By 13. Suomen Betoniyhdistys r.y. Helsinki 1981. ISBN 951-95381-3-5.
Lyönti paal utusohjeet, LPO-87. Suomen Geoteknillinen Yhdistys r.y.
ja Rakentajain Kustannus Oy. Kolmas, korjattu painos. Helsinki
1991. ISBN 951-676-393-6.
Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö (SBK), julkaisu 1 .6: Teräsbetoninen siltapaalu. Helsinki 1982.
Suurpaaluohjeet 1978, SPO-78. Suomen Geoteknillinen Yhdistys
r.y. Helsinki 1978. ISBN 951-95094-0-2.
Teräsputkipaalut TVH 723448. Tie- ja vesirakennushallitus, Sillansuunnittelu. Helsinki 1989. ISBN 951-47-1 61 3-2.
Tiehallitus, Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset: Kalliorakenteet. Helsinki 1991. TIEL 2212458. ISBN 951-474347-4.
Tiehallitus, Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset: Penger- ja kerrosrakenteet. Helsinki 1991. TIEL 2212460.
TSBN 951 -47-4349-0.
Tiehaltitus, Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset: Perustus-, tukemis- ja lujitustyöt. Helsinki 1991. TIEL
2212456. ISBN 951-47-4346-6.
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