
Sillanrakentamisen yleinen työselitys 

Tielaitos 
	Maa- ja pohjarakenteet - SYT 2 

IIiiiiii;uv,.ir 
	_.. t, 

= ! ... 

Työselitykset ja 	 - 
laatuvaatimukset 

Helsinki 1992 

Tiehallitus 



Tielaitos 
Tiehallituksen kirjas 

Doknro: 
Nidenro: TZL2 (47l 



Sillanrakentamisen yleinen työselitys 
Maa- ja pohjarakenteet - SYT 2 

Tielaitos 
Tiehallitus 

Helsinki 1992 



ISBN 951 -47-501 7-9 
TIEL 2212209 
Valtion painatuskeskus 
Helsinki 1992 

Julkaisua myy 
Tiehallitus, painotuotevarasto 

Tielaitos 
Tiehallitus 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 



Alkusanat 

Sillanrakentamisen y'eisen työselityksen maa- ja pohjarakenteet tyäryh-
mään ovat kuuluneet Dl Jouko Lämsä (pj.), Dl Matti Koihinen ja ins. Esko 
Palmu tiehallituksesta sekä erikoistutkija Jouko Törnqvist (siht.) VTT:n tie-, 
geo- ja liikennetekniikan laboratoriosta. 

Asiakirjasta on pyydetty a'unto tepi!rea, v1tcn rautteiIt ja eräfltä ura 
koitsijoitita ja konsulteilta. 

Asiakirlat on tarkastettu t.nkei. 

Helsingissä huhtikuussa 1 

Suunnitteluosasto, siltayksikkä 



Sillanrakentamisen yteinen työsetltys 

MAA- JA POHJARAKENTEEr SYF 2 



Sillanrakentamlsen yleinen työsellty. 
	 5 

MAA- JA POHJARAKENTEET - SYT 2 

Sisältö 

2 MAA- JA POHJARAKENTEET 	 9 

2.1 YLEISTÄ 
2.1.1 Soveltamisalue 
2.1.2 Työnjohto 9 
2.1.3 Tekniset työsuunnitelmat 9 
2.1.4 Laatusuunnitelmat 9 
2.1 .5 Pohjasuhteiden tarkistaminen 10 

2.1.5.1 Maaperätiedot 10 
2.1.5.2 Vedenpinnan korkeus 10 
2.1.5.3 Kallio 10 

2.1 .6 Penkereiden painuma- ja siirtymämittaukset 10 
2.1.7 Dokumentointi ja kelpoisuuden osoittaminen 10 

2.2 ALUSTAVATTYÖT 11 

2.3 KAIVANNOT 11 

2.3.1 Kaivannonseinientuenta 11 
2.3.1.1 Ponttiseinät 11 

2.3.1.1.1 Puuponttiseinät 12 
2.3.1.1.2 Teräsponttiseinät 13 

2.3.2 Erikoisperustukset 14 
2.3.2.1 Kaivoperustukset 14 
2.3.2.2 Arkku- ja kasuuniperustukset 15 

2.3.3 Maankaivu 15 
2.3.3.1 Peruskuopan luiskaaminen 15 
2.3.3.2 Peruskuopan pohja maan varaan perustettaessa 17 
2.3.3.3 Kaivutyä paaluille perustettaessa 18 
2.3.3.4 Kaivumassojen läjitys 18 
2.3.3.5 Peruskuopan kuivanapito 19 
2.3.3.6 Vedenalainen kaivutyä 20 

2.4 LOUHITUT SEINÄMÄT JA POHJAT 21 
2.4.1 Yleistä 21 
2.4.2 Louhinta 21 

2.4.2.1 Kalliopinnan paljastaminen 21 
2.4.2.2 Seinämien ja pohjien louhinta 22 
2.4.2.3 Louhituri pinnan viimeistely 23 

2.4.3 Vedenalainen louhinta 23 
2.5 UOMATJAVÄYLÄT 24 

2.5.1 Uomat 24 
2.5.2Väylät 24 
2.5.3 Eroosiosuojaukset 25 

2.6 TYÖPADOT 26 
2.7 TÄYTÖT 28 

2.7.1 Perustamistason alapuoliset täytöt 28 
2.7.1.1 Täytteen varaan perustaminen 28 



Sillanrakentamisen yleinen työseiltys 
MAA- JA POHJARAKENTEET - SYT 2 

2.7.1 .2 Täytät lyöntipaaluperustuksia käytettäessä 	30 
2.7.2 Perustamistason yläpuoliset täytät 	 30 

2.7.2.1 Yleistä 	 30 
2.7.2.2 Sillan taustan täyttä 	 30 

2.7.3 Routasuojaus 
2.8 MAAPOHJAN VAHVISTUS 	 32 

2.8.1 Maapohjan injektointi 32 
2.8.2 Tiivistyspaalutus 33 
2.8.3 Muut vahvistustyöt 33 

2.9 LYÖNTIPAALUTUKSET TERÄSBETONIPAALUILLA 34 
2.9.1 Yleistä 34 
2.9.2 Paalut ja paalutarvikkeet 34 

2.9.2.1 Materiaalit 34 
2.9.2.2 Paalujen laatuvaatimukset 34 
2.9.2.3 Varastointi ja kuljetus 35 
2.9.2.4 Paalujen kelpoisuuden osoittaminen 36 

2.9.3 Paalutustyö 36 
2.9.3.1 Yleistä 36 

2.9.3.1.1 Paalutustyösuurinitelma 36 
2.9.3.1 .2 Pohjatutkimusten täydennys ja paalupituu- 

den tarkistus koepaalutuksella 39 
2.9.3.2 Paalujen hankinta ja käsittely työmaalla 40 
2.9.3.3 Paalujen sijainnin merkitseminen 40 
2.9.3.4 Lyöntityö 41 

2.9.3.4.1 Paalujen lyöntijärjestys 41 
2.9.3.4.2 Paalutuskone 42 
2.9.3.4.3 Paalun lyönti 43 

2.9.4 Lopputulokselle asetetut vaatimukset 44 
2.9.5 Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 44 

2.9.5.1 Paalutuspöytäkirja ja tulosten taltiointi 44 
2.9.5.2 Koekuormitus 45 

2.10 	LYÖNTI PAALUTU KS ET TERÄSPAALU 1 LLA 46 
2.10.1 Yleistä 46 
2.10.2 Paalut ja paalutarvikkeet 46 

2.10.2.1 Materiaalit 46 
2.10.2.2 Paalun laatuvaatimukset 46 

2.10.3 Paalutustyö 46 
2.10.3.1 Yleistä 46 

2.10.3.1 .1 Paalutustyösuunnitelma 46 
2.10.3.1.2 Koepaalutus 47 

2.10.3.2 Paalujen hankinta ja käsittely työmaalla 47 
2.10.3.3 Paalujen sijainnin merkitseminen 47 
2.10.3.4 Lyöntityä 47 

2.1 0.3.4.1 Paalujen lyöritijärjestys 47 
2.10.3.4.2 Paalutuskone 47 
2.10.3.4.3 Paalun lyönti 47 

2.10.4 Työn lopputulokselle asetetut vaatimukset 48 
2.10.5 Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 48 



Sillanrakentamisen yleln.n työulltys 
	 7 

MAA- JA POHJARAKENTEET - SYr 2 

2.10.5.1 Paalutuspäytäkirja ja tulosten taltiointi 	 48 
2.10.5.2 Koekuormitus 	 48 

2.11 SUURPAALUTUS 	 48 
2.11.1 Yleistä 	 48 
2.11.2 Paalujen materiaalit ja tarvikkeet 	 49 
2.11.3 Paalutustyö 	 49 

2.11.3.1 Kaivinpaalutus 	 49 
2.11 .3.2 Franki-paalutus 	 50 
2.11.3.3 Teräsputkipaalutus 	 50 

2.11.4 Työn lopputulokselle asetetut vaatimukset 	 50 
2.11.5 Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 	 50 

2.12 MUUT PAALUTUKSET 	 51 
2.12.1 Puupaalujen lyöntipaalutus 	 51 
2.12.2 Pengerpaalutus 	 51 
2.12.3 Erikoispaalutus 	 51 

2.13 TYÖTELINEET JA UIVA KALUSTO PAALUTUKSESSA 	51 
2.14 KIRJALLISUUSLUETTELO 	 53 
215 LIITTEET 	 54 



Slllanrakentnmlsen yleinen ty6selitys 

MAA- JA POHJARAKENTEET - SYT 2 



Sillanrakontamison yI.In.n ty6s.Utys 
MAA- JA POHJARAKENTEET - SYT 2 

2 MAA- JA POHJARAKENTEET 

2.1 YLEISTÄ 

2.1.1 Soveltamisalue 

Tätä sillanrakentamisen yleisen työselityksen osaa noudatetaan käytettäc 
sä perinteistä rakentamismenetelmää siltojen ja vastaavien rakenteiden 
maa- ja pohjarakennustöissä. Tästä työselityksestä käytetään lyhennystä 
SYT2. 

Työn toteutusta sitovat ohjeet ja vaatimukset on esitetty leveäpalstaisella 
tekstiflä ja kapealla palstalla sellaiset hyväksyttävät materiaalit tai työmene-
telmät, joista voidaan valvojan luvalla poiketa. 

2.1.2 Työnjohto 

Työtä johtavan henkilön tulee olla vähintään teknillisen koulun tutkinnon 
suorittanut. Paalutustöihin on nimettävä erikseen työnjohtaja. Paalutustyän-
johtajan ja hänen apulaistensa pätevyysvaatimukset on esitetty Lyöntipaalu-
tusohjeiden 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 SYT 1:n koh-
dassa 1 .3.3 luetellut asiat. 

2.1.4 Laatusuunnitelmat 

Maa- ja pohjarakennustöiden laatusuunnitelma laaditaan SYT 1:n kohdassa 
SYT 1 .3.4 tarkoitetulla tavalla. Laatusuunnitelman on katettava kaikki tekni-
siin työsuunnitelmiin kuuluvat vaatimukset. 

Laatusuu nnitelmat toimitetaan valvojal le tarkastettavaksi. 
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2.1.5 Pohjasuhteiden tarkistaminen 

2.1.5.1 Maaperätiedot 

Maalajit luokitellaan joko geoteknisen [3] tai rakennustekniUisen luokituksen 
[4] mukaisesti. Käytetty luokitus ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. 

Sillan maankaivu- ja perustam istöiden aikana tarkistetaan ovatko pohjasuh-
teet suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Tarkastuksesta laaditaan pöytäki rja. 

Mikäli pohjasuhteet eivät vastaa suunnitelmassa esitettyä, tehdään täyden-
täviä tutkimuksia ja suunnitelmaa tarkistetaan niiden pohjalta. 

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 vaihteluväleistä. 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. Normaalisti ei vaadita tehtäväksi erillisiä tar-
kistustoimenpiteitä ennen töiden aloittamista, vaan tarkistus tapahtuu työn 
edistymisen mukaan. 

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

2.1.6 Penkereiden painuma- Ja sHrtymämlttaukset 

Kun työkohtaisessa työselityksessä tai siltapiirustuksessa on penkereelle 
määrätty seisonta-aika, tulee penkereen liikkeitä seurata mittauksin. 

Mittaustulokset esitetään graafisesti aikapairiumakäyrinä. 

Siirtymämittaukset tehdään työkohtaisen ty5e'tyksn 	pnhjanvn hvistr s- 
töiden laadunvalvontaohjeiden mukaisesti [7. 

2.1.7 Dokumentointi Ja kelpolsuuden osolttaminen 

Dokumentoinnissa ja kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan SYT 1:n 
kohtien 1.3.5 ja 1.3.6 määrä 	;a. 
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2.2 ALUSTAVAT TYÖT 

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

Siltapaikalla olevien johtojen, kaapeleiden ja muiden maanalaisten rakentei-
den tarkka sijainti on selvitettävä ja työssä on noudatettava laitteiden omis-
tajien antamia määräyksiä ja työohjeita. 

2.3 KAIVANNOT 

1 	 1 	r 

Ponttiseinät suunnitellaan ja rakennetaan yleisesti hy 
luohjeiden mrk2n 	!2k 	kH''i 

määräyks 

Kav, 1UJir 	 Rtya LnJeLa oi 	neuu i 	.n 
kan laboratorion tiedonannoissa nro 28/1977 "Pienten kaivantojer 
tukeminen", nro 29/1977 "Johtokaivantojentukemisohjeet" [2] sekä 
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisussa RIL 181, Rakennus- 
kaivanto- ohje [8]. 

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

Kaivutyö ja tukeminen tehdään huolellisesti ja siten, että kaivannon 
pohjan ja ympärillä olevan maan häiriintyminen jää mandollisimman 
vähäiseksi. Tuettavat seinät tehdään mandollisimman pystysuoriksi 
ja yhdensuuntaisiksi. Tukiseinän tulee liittyä tiiviisti maata vastaan. 
Tukiseinä upotetaan niin syvään ja tuenta järjestetään niin, ettei sei-
nä pääse siirtymään. Tukiseinän yläreuna ulotetaan vähintään 0,3 m 
ympäröivää maanpintaa korkeammalle. 

Talvityössä otetaan huomioon maan mandollinen jäätyminen tukisei-
nän takana. Jäätyminen saattaa aiheuttaa suuria lisärasituksia, mikä 
voidaan estää kiiloja Iöyhdyttämällä. 

Syvien, ankkuroitujen ja pitkään auki olevien kaivantojen osalla este-
tään maan jäätyminen routaeristeitä tms. käyttäen. 
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Kaivumassat pyritään läjittämään vähintään kaivusyvyyden etäisyy-
delle kaivannosta. Mikäli läjitetään lähemmäksi kaivantoa, otetaan 
kaivumassojen vaikutus tukiseinään likimäärin huomioon suurenta-
maila laskelmissa käytettävää kaivuyv;iy. 

Väliaikaiset tukirakenteet puretaan. \! &d:ttaL a aiian nan 
sään tai veden alle jätettävistä apurakenteista piirustukset, jotka luo-
vutetaan valvojalle tiedoksi. 

Työn aikana on tarkkailtava seinärakenteen mandollisia liikkeitä. Ir-
ronneet vaakatuet on kiilattava kiinni ja mandollisesti ylikuormitetut 
osat vahvistettava. Mikäli työssä syntyy pitempiaikainen tauko, on 
tukiseinät tarkistettava ja tarpeen vaatiessa korjattava ja vahvistetta-
va ennen töiden jatkamista. 

2.3.1.1.1 Puuponttiseinät 

Matalahkoissa koheesiomaahan ja löyhään kitkamaahan tehtävissä kaivan-
noissa voidaan kaivannon tuentaan käyttää puuponttiseiniä. 

Tukiseinään käytettävän rakennesahatavaran tulee täyttää puurakenteiden 
suunnitteluohjeiden lujuusluokan T30 laatuvaatimukset. 

Seinälankkuja ei saa jatkaa alimman vaakatuen kohdalla, Mandolliset jat-
kokset on sijoitettava eri tasoille. 

Tukiseinään käytettävien uralankkujen paksuuden tulee yleensä olla 
vähintään 50 mm ja vaakatukiin sekä juoksuihin käytettävän materi-
aalin normaalisti vähintään 100 x 100 mm 2 . 

Lankut lyödään maahan yleensä yksitellen esim. paineilmavasaralla 
käyttäen lankun yläpään lyöntisuojana tarvittaessa teräslevyä. Peh-
meässä savimaassa lankut voidaan upottaa kaivukoneen kauhalla 
pai nam alla. 

Lankut viistetään kärjestään toiselta syrjältä, jotta ne maahan lyötä-
essä painuvat tiiviisti toistensa uriin. Seinä tuetaan kaivun edistymi-
sen myötä niin, että juoksujen ja vaakatukien välit eivät tule väliaikai-
sestikaan liian suuriksi. 

Seinälankkujen, juoksujen ja vaakatukien jatkamista on vältettävä. 

Mikäli juoksujen jatkokset sijoitetaan samalle tukiseinän kohdalle 
vaakatukien puoliväliin, pienennetään vaakatukien etäisyyttä tarvitta-
essa jatkoksen molemmin puolin. Juoksujen paikallaan pysyminen 
varmistetaan siteillä. Nurkkaliitoksia ei saa tehdä loveamalla. Kai-
vannon pitemmän sivun juoksu voidaan tukea kaivannon lyhyem-
män sivun pituisella vähintään 50 mm paksulla lankulla, joka naula- 
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taan kiinni lyhyemmän sivun vaakajuoksuun. Naulaus tehdään huo-
lellisesti, jottei lankku nurjanda. Lisäksi juoksut tuetaan nurkissa 
paarteilta. 

Tukien kiilaamiseen käytetään havupuisia kiiloja. Kiilan leveyden on 
oltava sama kuin juoksun leveys. Tukien paikallaan pysyminen var 
mistetaan paarteilla tuen ja juoksun lUtoskohdassa. 

Jos peruskuopan tukena ja samalla peruslaatan valumuottina käyte 
tään ponttiseiniä, ne saa yleensä jättää paikoilleen. Lankut katkais 
taan maanpinnan tasosta, vesistösilloissa uoman pohjan korkeude 
ta, ei kuitenkaan peruslaatan yläpinnan alapuolelta, ellei vesioikeu 
den lupaehdoissa ole muita vaatimuksia. Siinä tapauksessa, että pe 
rustus on maanvarainen, ei puuponttiseiniä saa poistaa peruslaatan 
pohjan alapuolelta. 

2.3.1.1.2 Teräsponttiseinät 

Teräsponttiseiniä käytetään tiiviiseen maaperään tehtävissä syvissä kaivan-
noissa. 

Teräsponttiseinät lyödään paalutuskonetta, täryjunttaa tai riittävän 
tehokasta ponttivasaraa käyttäen. Ennen lyöntiä asennetaan maan- 
pintaan ohjauspalkit, jotta lankut saadaan pysymään halutussa 
suunnassa. Kallisturnisen estämiseksi ponttilankut lyödään ryhmissä 
ensimmäisessä vaiheessa niin syvälle kuin niiden pystyssä pysymi-
nen vaatii. Toisessa vaiheessa kaikki ryhmän lankut lyödään täyteen 
syvyyteen ja lyöntiä jatketaan uudella ryhmällä. 

Lyötäessä pontteja erittäin tiiviiseen, kiviseen tai lohkareiseen maa-
han, johon teräsponttia on vaikea saada tunkeutumaan, menetellään 
esimerkiksi seuraavasti. 

- Ponttien lyönti järjestetään kaivun edistymisen myötä, mikäli tämä 
tuki- ja kaivujärjestelyjen puolesta on mandollista. 

- 	Kivet ja lohkareet poistetaan seinälinjan kohdalla ennakkopo- 
rauksilla ja tarvittaessa räjäytyksillä. 

- 	Kiviset ja lohkareiset massat poistetaan ponttiseinälinjan kohdal- 
ta kaivinkoneella ennen ponttien lyöntiä. 

Seinä tuetaan suunnitelman edellyttämiltä tasoilta kaivun edistymi-
sen mukaan kapeissa kaivannoissa yleensä sisäpuolisia tukia käyt-
täen. Jos seinämän on oltava vesitiivis, tiivistetään kallioon ulotetta-
vien teräsponttiseinien juuri kaivannon sisäpuolelle maankaivun jäl-
keen valettavalla teräsbetonipalkilla tai muulla sopivalla tavalla. 

Samoin kuin paalutustöistä, myös teräsponttiseinistä työmaan on 
laadittava työn edistymisen mukaan toteutumapiirustus, johon merki-
tään kunkin lankun alapään tunkeutumistaso. 
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23.2 Erikoisperustukse 

Kaivoptust4kt 

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

Kaivoperustus tehdään kaivonrenkaista, jotka upotetaan suunnitel-
mien mukaisesti kantavaan pohjaan tai tarvittaessa kallioon, poista-
maIla maata renkaiden sisältä samalla kun renkaita kuormitetaan. 

Uppokaivorakenne tehdään betonirakenteiden työohjeiden ja suun-
nitelmapiirustusten mukaisesti. Rakenne upotetaan suunnitelmien 
mukaiseen syvyyteen poistamalla maata tasaisesti kaivon sisäpuo-
lelta seinien alta. 

Upotusta edistetään esimerkiksi muotoilemalla uppokaivon alaosa 
leikkaavaksi teräksi ja käyttämällä lisäkuormitusta. 

Upottamisen helpottamiseksi voidaan tehdä laajempi luiskattu alku- 
kaivanto. Renkaiden tai uppokaivon sisältä kaivamiseen siirrytään, 
kun kaivannon syvyys tai vesi edellyttävät kaivannon tukemista. 

Uppokaivorakennetta käytettäessä kaivutyä ja pohjan valu tehdään 
yleensä vedenalaisena tyänä. Kun vedentulo on vähäistä eikä ole 
pohjan murtumavaaraa, tehdään kaivutyö ja valu kuivatyönä. 

Erikoistapauksissa alennetaan vedenalaisen kaivutyän sijasta pohja-
vedenpintaa kaivannon ulkopuolelle sijoitettavista suodatinputkista 
pumppaamalla. 

Renkaiden tai uppokaivon seinien tasaisen painumisen varmistami-
seksi kaivu tehdään tasaisina kerroksina. Seinän alle jäävät kivet 
poistetaan tai rikotaan varovasti. Kivien rikkomista räjäyttämällä väI-
tetään. Jos kaivo painuu epätasaisesti, korjataan tämä heti asianmu-
kaisin toimenpitein, esim. poistamalla maata vähemmän painuneen 
reunan alta. 

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

Maa-aines poistetaan kallion päältä ennen valua niin, että perustus ulottuu 
koko pinnaltaan kallioon. 
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2.3.2.2 Arkku- ja kasuurilperustukset 

Huonosti kantavat ja pehmeät maakerrokset poistetaan arkun tai kasuunin 
alta. Alusta tasataan 200...400 mm paksulla murske- tai sorakerroksella 
vaakasuoraksi. Tätä paksummat massanvaihtotäytät sekä paalu perustukset 
tehdään erillissuunnitelman mukaisesti. Alustan suurimmat sallitut epätasai-
suudet ovat +0 ja -100 mm. Sijaintitoleranssi vaakasuunnassa on ±100 nirn. 

Jos arkkurakenne perustetaan kallion varaan, louhitaan kalteva kallion pinta 
ennalta vaakasuoraksi tai porrastetaan ja tasataan sora- tai mursketäytettä 
käyttäen. 

Arkkuperustus tehdään upottamalla ennalta rakennettu arkkuraken-
ne valmiiksi rakennetulle tai tasoitetulle alustalle käyttäen tarvittaes-
sa täytettä (lohkareita) painona. 

Kasuuniperustus tehdään vastaavasti upottamalla tasatulle alustae 
laatikkomainen tai lieriömäinen pohjalla varustettu rakenne,joka ku 
jetetaan rakennuspaikalle yleensä uittamalla. Kallion varaan peru 
tettava kasuuni tuetaan oikeaan asentoon, minkä jälkeen kasuun 
pohjan ja kallion välinen tila täytetään betonilla. 

Arkku tai kasuuni täytetään karkealla kivitäytteelTä (lohkareilla) 

tasoon soralla. 

2.3.3 Maankaivu 

2.3.3.1 Peruskuopan luiskaaminen 

Luiskattuja kaivantoja kaivettaessa kaivantopoikkileikkaus valitaan siten, et-
tä saavutetaan riittävä varmuus kaivannon luiskien sortumista ja pohjannou-
sua vastaan (paikallinen sortuma) sekä kaivantoa ympäräivässä maastossa 
tapahtuvaa laaja-alaista sortumaa vastaan. 

Kaivutyössä otetaan huomioon maakerrosten ominaisuuksien lisäksi luiskan 
korkeus,kuormitusolosuhteet, pinta- ja pohjavesieroosio sekä mandollinen 
pohjavedenpinnan alentam istarve ja muut olosuhdetekijät. 

Kaivumassoja ei saa läjittää kaivannon reunan läheisyyteen. Kuormituksista 
vapaan reunavyöhykkeen leveys selvitetään tarvittaessa vakavuuslaskel-
min. Tukemattoman kaivannon reunan on aina oltava 0,5 m leveydeltä va-
paa irtomaasta, kivistä ja muista vierivistä tai kaivannon reunan sortumis- 
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vaaraa aiheuttavista esineistä. Jos on odotettavissa, että kaivutyästä aiheu-
tuu vahingonvaaraa lähellä sijaitseville rakenteille tai turvallisuus muuten 
vaarantuu, laaditaan erillinen kaivantosuunnitelma. 

Kun peruskuoppa kaivetaan luiskattuna, tulee kaivun aikuvaiheista lähtien 
seurata kaivettavien maalajien laatua ja kiinnittää huomiota varsinkin maa-
perän kerroksellisuuteen sekä pohjavedenpinnan asemaan ja pohjaveden 
suotautumiseen. Kaivun edistyessä on seurattava luiskan liikkeitä ja varsin-
kin luiskan yläreunaan muodostuvia halkeamia, jotka ennakoivat luiskan 
sortumaa. Mikäli tällaisia halkeamia esiintyy, on kaivu lopetettava heti ja 
harkittava mandollisia tukemis- tai keventämistoimenpiteitä. 

Luiskan pysyvyys karkearakeisissa maissa ja moreenissa riippuu 
maa- aineksen tehokkaasta kitkakulmasta ja koheesiosta. Näiden 
maalajien tukemattomien luiskien ohjeellisina kaltevuuksina pohjave-
denpinnan yläpuolella voidaan käyttää taulukossa 1 esitettyjä arvoja. 

Taulukko 1. Tukemattoman maaluiskan ohjeellinen kaltevuus mo-
reenissa ja karkearakeisissa maalajeissa pohjaveden- 
pinnan yläpuolella. 

Kaivannon syvyys m 

Maapohja 	H < 1,2 	H=1 ,2-2,0 	H > 2,0 

Luiskan kaltevuus 

Löyhä ja keskitiivis pysty- 
hiekka 	 suora 	<1:1 	<1:1-1:1,5 
Löyhä sora 
Löyhä moreeni 

Tiivis hiekka pysty- 
Keskitiivis sora suora 	<2:1 	 <1:1 
Keskitiivis moreeni 

Tiivis sora pysty- 	<4:1 	<2:1 
Tiivis moreeni suora 

Savimaiden ja savisten silttimaiden kohdalla luiskan pysyvyys riip-
puu maa-aineksen leikkauslujuudesta ()• Savien ja savisten siltti-
maiden tukemattomien luiskien kaltevuuksia on esitetty taulukossa 
2. Taulukko on ohjeellinen ja soveltuu luiskakaltevuuksien karkeaan 
arviointiin. 
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Taulukko 2. Tukemattoman, lyhytaikaisen maaluiskan ohjeellinen 
kaltevuus savimaissa ja savisissa silttimaissa. 

Suurin kaivusyvyys, m 	 Luiskan 
kaltevuus 

Hyvin pehmeä 	Pehmeä savi Sitkeä savi 
savi s = 	s = 	s > 20 kN/m2  
7-10 kN/m2 	10-20 kN/m2  

1,6 2,0 5:1 
1,7 2,5 3:1 
1,9 3,0 2:1 

1,7 	 2,3 3,2 1:1 
1,9 	 2,5 3,7 1:2 
2,1 	 2,7 4,0 1:3 

2.3.3.2 Peruskuopan pohja maan varaan perustet- 

Maanvaraisille peruslaatoille perustettaessa kaivutyöt järjestetään siten, et-
tei maapohja pääse perustamistasossa ja sen alapuolella kaivun vuoksi 
1 öyhtymään. 

Kaivun ulottuessa lähelle perustamistasoa (< 0,5 m) ei työkoneilla yleensä 
saa liikkua kaivualustalla, ellei maaperä ole karkeista kitkamaista muodos-
tunut. Jotta kaivannon pohjalla liikkuminen, sateet ja mandollinen jäätymi-
nen eivät löyhdytä maapohjaa perustamistasossa, tehdään loppukaivu erilli-
senä työnä välittömästi ennen perustusten tekoa. Loppukaivu, joka maala-
jista riippuen on 0,1 ...0,5 m, tehdään varovasti konetyönä tasateräisellä 
kauhalla kaivinkoneen liikkuessa kaivannon ulkopuolella tai pakottavissa ti-
lanteissa käsin lapiotyönä. 

Jos pohjan häiriintymistä todetaan, häiriintynyt kerros poistetaan ja 
pohjamaan suojaksi levitetään vähintään 0,1 m:n paksuinen sora-, 
murske- tai sepelikerros kaivutyön edistymisen tandissa. Tarvittaes-
sa käytetään suojakerroksen alla suodatinkangasta. 

Suojakerros tiivistetään käsijuntalla tai kevyellä tärylevyllä. Suojaker-
ros voidaan korvata noin 0,1 m paksulla alusbetonilaatalla (lujuus- 
luokka vähintään K20), jonka alle tasataan pohjamaasta riippuen 
ohut sora- tai hiekkakerros. 

Ennen peruslaattojen valua peruskuopan pohja tasataan siten, että suurin 
sallittu poikkeama tiivistyksen jälkeen on enintään +20, -40 mm. Esiinpistä-
vät kallion särmät ja suuret irtokivet touhitaan tai poistetaan vähintään 0,3 m 
perustamistason alapuolelle ja syntyneet kuopat täytetään soralla, murs-
keella tai sepelillä ja tiivistetään huolellisesti. Maanvaraisen peruslaatan 
porrastaminen edellyttää suunnitelman muutosta, 
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Peruslaattaa ei saa valaa ennenkuin pohja on tilaajan hyväksymä. 

Rakennustyön aikana maapohjan jäätyminen estetään. Täytteen osalta tai-
vityöohjeet on annettu kohdassa 2.7. 

Talven ajaksi peruskuopat täytetään lopulliseen korkeuteensa, ellei käytetä 
l "-'-- 
seks 

Kaivutyön ulottuessa pohjavedenpinnan alapuolelle voi rakennus- 
kuopan pohjasta tai luiskasta nouseva vesi jo pienehkön virtauspai-
neen vallitessa aiheuttaa pohjavesieroosiota ja rakennuspohjan 
löyhtymistä. Mikäli kaivua näissä olosuhteissa edelleen jatketaan, 
voi seurauksena olla kaivannon pohjannousu tai sen nopea löyhty-
minen. 

Jos peruskuopan pohjan todetaan löyhtyneen, jolloin sen tiiveys pienenee 
ja kantokyky heikkenee, ei perustuksia saa valaa häiriintyneen pohjamaan 
varaan ilman vaivojan lupaa. Häiriintymisen syy on selvitettävä ja perusta-
missuunnitelma tarkistettava. Kaivua jatkettaessa on pohjan löyhtymisen 
jatkuminen kaivun myötä yhä syvemmälle estettävä lisätoimenpitein, joina 
tulevat kysymykseen esimerkiksi ponttiseinien käyttö, pohjavedenpinnan 
alentaminen ja vedenalainen kaivutyö. 

2.3.3.3 Kaivutyä paatuille perustettaessa 

Paalutettavia perustuksia varten tarvittavat kaivutyöt tehdään yleensä en-
nen paalujen lyömistä. 

Jos kaivutyöt tehdään talvella, estetään peruskuopan pohjan jäätyminen. 

Mikäli suunnitelmassa niin on esitetty, voi maankaivu tapahtua myös 
paalujen lyönnin jälkeen. Tällöin kaivu tehdään erityistä varovaisuut-
ta noudattaen ja tarvittaessa lapiotyönä. Rakennusjärjestelyin este-
tään pienetkin kaivannon luiskien liikkeet paalujen sivusiirtymisen ja 
pohjan nousun ehkäisemiseksi, 

Luiskien pysyvyyttä arvioitaessa on huomattava, että paalutuksen 
aiheuttama tärinä ja huokospaineen kasvu yleensä pienentää savi- 

sHtflm.ion !)nn)t, UJIt 

2.3.3.4 Kaivumassojen läjitys 

Kaivannon viereen läjitettäessä massoilla ei saa aiheuttaa kaivannon sei-
nien tai luiskien sortumis- eikä vahingonvaaraa. 



Sillanrakentamisen yleinen työseiltys 
	 19 

MAA- JA POHJARAKENTEET - sr 2 

Kaivumassoja ei saa läjittää paalutuksen viereen, jottei paaluihin aiheuteta 
sivusiirtymiä. Läjitys on tehtävä etäisyydelle, joka on vähintään puolet paa-
lun pituudesta. 

Kaivannon viereen saa läjittää vain kaivantosuunnitelmassa huomi-
oltua kuormitusta vastaavasti. Kuormituksista vapaan reunavyöhyk-
keen leveys selvitetään tarvittaessa vakavuuslaskelmin. 

Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön. 

2.3.3.5 Peruskuopan kuivanapito 

Perustus- ja kaivutyöt tehdään suunnitelman mukaisesti joko kuivatvönä tai 
vedenalaisena 

Kaivannon pohj 	 pJn 7C-' 

Peruskuopan kuivanapito toteutetaan avokuopasta pumppaamalla tai pc 
javedenpintaa alentamalla. Mikäli pohjavedenpinnan alentaminen toteu 
taan pumppaamalla suodatinputkista tai putkikaivoista, on se erikseen 
suunniteltava. Yli kuukauden kestävissä pumppauksissa on suurmiteltava 
ympäristön pohjavedenpintojen havainnointi ja varottavien rakennusten siir -
tymisen tarkkailutoimenpiteet. 

Kaivannon ulottuessa pohjavedenpinnan alapuolelle hyvin koossa-
pysyvässä ja huonosti vettäläpäisevässä pohjamaassa (savi, tiivis 
pohjamoreeni) kuivanapito voidaan useimmiten tehdä suoraan kai-
vannosta pumppaamalla. Myös karkeissa kitkamaissa voidaan pum-
pata suoraan kaivannosta, mikäli pumppauskapasiteetti riittää ja hai-
tallisen eroosion tai hydraulisen murtumisen vaaraa ei ole olemassa. 
Pitempien työnaikaisten keskeytysten ajaksi on kaivanto täytettävä 
vedellä vähintään pohjaveden pinnan tasoon asti. 

Veden valumaojat ja pumppauskuopat sijoitetaan riittävän syvinä pe-
ruslaatan ulkopuolelle. Pumppauskuopat on suotavaa varustaa suo-
jarenkailla. Pumppauskuoppien ja -kaivojen ympärille on eroosio-
herkissä maalajeissa tehtävä suodatinkerros, joka estää maa-aine-
ksen kulkeutumisen pumpattavan veden mukana. 

Kaivantoon tuleva vesi pyrkii myös usein löyhdyttämään ja syövyttä-
mään luiskan juurta pumpattaessa vettä suoraan avokaivannosta. 
Luiskan vakavuuden parantamiseksi ja kaivannon pohjasta nouse-
van veden virtauspaineen sekä pumpattavan vesimäärän pienentä-
miseksi kaivanto ympäröidään tarvittaessa ponttiseinillä. Vesimää-
rän rajoittamiseksi ponttiseinät ulotetaan tiiviiseen, vettäläpäisemät-
tömään tai vähän vettäläpäisevään maakerrokseen (esim. pohjamo-
reeniin). 
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Eroosioherkissä maalajeissa, kuten hienohiekka, siltti ja eräät mo-
reenit, tehdään virtaavan veden aiheuttaman peruskuopan pohjan 
löyhtymisen estämiseksi kaivannon pohjalle perustamistason ala-
puolelle suodatinkerros, jonka kautta vesi johdetaan pumppauskuop-
piin tai -kaivoihin. Suodatinkerroksen rakenne riippuu pohjamaan ra-
keisuudesta ja veden virtauspaineesta. 

Suodatin kerros tehdään tarvittaessa vedenalaisena työnä. Jos po h 
jamaassa on rakeisuudeltaan hiekkaa hienompia aineksia, voidaa 
käyttää ylhäältäpäin lukien seuraavia suodatinkerroksia 

- 0,1 5...0,3 m soraa tai mursketta 
-0,1...0,l5mhiekkaa. 

Suodatinkerros tiivistetään kevyellä tärylevyllä. 

Suodatinhiekka voidaan korvata keskivahvalla suodatinkankaalla 
(käyttöluokka 11-111), jonka päälle levitetään ja tiivistetään noin 
0,2.0,3 m soraa tai mursketta. 

2.3.3.6 Vedenalainen kalvutyä 

Vedenalaisessa kaivutyössä veden pinta kaivannossa pidetään vähintään 
ympäröivän veden pinnan tasossa. 

Pohjan viimeistelyssä noudatetaan soveltuvin osin kohdassa 2.3.3.2 
annettuja ohjeita. Tasauskerroksena käytetään sepeliä tai karkeata 
soraa. Pohja tarkastetaan ennen betonointia. 

Pohjan tasaisuusvaatimus kaivutyölle on +0, -200 mm. Tasauskerroksen 
yläpinnan suurin sallittu poikkeama on +50, -100 mm. 

Jos vedenpinnan korkeus on suunnitelmassa esitettyä korkeammal-
la, ponttiseinin tuetussa kaivannossa tarkistetaan ennen veden pois-
toa, että riittävä varmuus pohjalaatan ylösnousua vastaan on ole-
massa. Vastaavasti, jos perustamistasoa on jouduttu alentamaan, 
on varmuus tarkistettava. 

Pohjalaatta betonoidaan normaalisti vedenalaisena työnä. 
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2.4 LOUHITUT SEINÄMÄT JA POHJAT 

2.4.1 Yleistä 

Louhintatöissä noudatetaan Tienrakennuksen yleiset laatuvaatimukset ja 
työselitykset kohdassa 3000.1 ...3000.3. esitettyjä lakeja, asetuksia ja järjes-
tysohjeita. Louhintatöistä tehdään louhintasuunnitelma, ks. Tienrakennu k- 
sen yleiset laatuvaatimukset ja tyäselitykset 3000.4.. .3000.9. 

Louhintatyät on tehtävä siten, että niistä ei aiheudu ympäristölle vahinkoa, 
kohtuutonta haittaa tai häiriätä. Ennen louhintatöiden aloittamista on tehtä-
vä tarvittaessa katselmukset riittävän laajalla alueella ympäristön rakennuk-
sissa, rakenteissa yms. vallitsevan tilanteen toteamiseksi ja niissä tulee olla 
mukana sopimuspuolten lisäksi katselmuskohteen omistaja tai hänen vai-
tuuttamansa edustaja. Louhintatäiden päätyttyä pidetään jälkikatselmukset, 
joissa todetaan töiden mandollisesti aiheuttamat vauriot. 

Vahinkoa aiheuttavia tekijöitä ovat louhemassojen heitto, kivien sin-
koutuminen, tärinävaikutukset, melu, pölyäminen ja ilmanpaine. Eri-
tyisesti tulee kiinnittää huomio kivien sinkoutumiseen sekä räläytyL 
sessä syntyvän tärinän ja ilmanpaineen aiheuttamaan vahir 

jilia peitteillä esim. teollisuushuovilla. Tärinä- ja ilmanpa 
voidaan välttää valitsemalla oikea panostus- ja sytytystapE 

Työn aikana tulee tehdä tarpeen mukaan louhintakohteen ympäris-
tössä tärinän, ilmanpaineen ja melun mittauksia. Mittausten ja tark-
kailun laajuus määritetään arvioidun louhinnasta syntyvän haittavai-
kutuksen nerusteella. 

2.4.2.1 Kalliopinnan paljastaminen 

Perustettaessa kailiolle tarkastaa tilaaja ennen rakennusteknillisiä töitä kalli-
on laadun ja sen sijainnin kalliopinnan puhdistamisen yhteydessä tai heti 
sen jälkeen tehtävillä mittauksilla. Tällöin tarkistetaan mm. kalliopinnan kor-
keusasema ja kaltevuussuhteet sekä kallion rakenne (rakotiheys, rakojen 
suunta, mandollinen täytteisyys ja täytteen laatu). Pinnan valmistumisesta 
tarkastusku ntoon ilmoitetaan valvojalle viimeistään kaksi vuorokautta ennen 
tarkastusta. 

Tulevien perustusten alta poistetaan irtonaisen hienoaineksen lisäksi kaik 
sellainen 	: 	v - i -  -H--i-'--J- 
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Tavallisesti kallionpinta louhitaan vaakasuoraksi. Mikäli perustukseen koh-
distuu pääasiassa pystysuoria kuormia, voidaan tasaisesti yhteen suuntaan 
viettävä kallion pinta jättää tasoittamatta valvojan luvalla, kun kallion pinnan 
kaltevuus on pienempi kuin 15 ° , Mikäli kallion pinta on epätasainen otetaan 
yhteys suunnittelijaan. 

Kallion päällä oleva maakerros poistetaan suunnitelmien mukaisia louhinta- 
mittoja leveämmältä alueelta niin, että kallioleikkauksen yläreunassa on 
vaakasuoraa paljastettua kalliopintaa vähintään 1,5 m. 

Maakerros poistetaan sellaisella tarkkuudella, että louheen joukkoon jäävä 
irtomaa ei vaikeuta kallionpinnan puhdistamista eikä louheen tulevaa käyt-
töä 

2.4.2.2 Seinämien ja pohjien louhinta 

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

Louhintatyöstä laaditaan räjäytyssuunnitelma. 

Räjäytyssuunnitelmassa esitetään mm. käytettävät räjähdysaineet ja 
-välineet, porareikien sijoitus (etenemät, reikävälit) ja pohjan taso, 
panostustapa ja panosten sytytysjärjestys. Tarvittaessa on syytä teh-
dä koeräjäytyksiä oikeiden menetelmien määrittelemiseksi. 

Porauksessa kiinnitetään erityistä huomiota porareikien oikeaan 
suuntaukseen ja syvyyteen. Poraus tehdään betonirakenteiden työ- 
varat huomioonottaen mandollisimman tarkasti leikkauksen seinä-
mien teoreettisten tasojen mukaisesti. Jos porausreiät ovat ylipitkiä, 
tulee huolehtia siitä, että panostusta ei niissä uloteta reiän pohjaan 
saakka. 

Pohjien saamiseksi tasaiseksi ja ohiporauksen pienentämiseksi on 
syytä käyttää pohjissa normaalia tiheämpää reikäväliä. Porausta voi-
daan tehdä myös vaakaporauksena, jos tämä on työteknillisesti 
mandollista. 

Teoreettisen pohjatason yläpuolelle ei yleensä saa nousta kallioko-
houniia. Liian syvälle louhitut pohjat täytetään betonilla työkohtaisen 
työselityksen ja piirustusten mukaisesti. 

Leikkauspintojen ja pohjien louhinta tehdään yleensä tarkkuuslou-
hintana jälkilouhinta- tai raonräjäytysmenetelmää käyttäen. 
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Louhinta tehdään seinien pysyvyyden kannalta sopivaa menetelmää 
käyttäen. Kohteissa, joissa silta perustetaan leikkausseinän päälle, 
louhitaan leikkauseinässä ja sen läheisyydessä oleva kallio-osa erit-
täin varovasti paikalleen jäävän kallion rikkoutumisen estämiseksi. 

Kallioleikkauksen seinälinja porataan teoreettisen seinätason mukai-
sena ja seinä louhitaan tarkkuuslouhintana. Valmiissa seinässä tulee 
porareikien taustojen yleensä olla näkyvissä. 

2.4.2.3 Louhitun pinnan viimeistely 

Seinät rusnataan kankia tai paineilmavasaraa käyttäen. Irtonaiset lohkareet, 
joita ei saada poistetuiksi rusnaamalla, poistetaan lisälouhinnalla tai ne kiin-
nitetään kalliopultein. 

Leikkauspohjista poistetaan kaikki irtonainen aines kiinteään kallioon saak-
ka. Valmiista pinnasta irroitetaan sellainen materiaali, joka lähtee irti kangel-
la tai paineilmavasaralla. 

Rakenteita vasten tulevat louhitut pinnat huuhdotaan puhtaiksi painevesi-
s u ih ku II a, 

Mikäli kallion laatu osoittautuu puhdistuksen yhteydessä arvioitua huonom-
maksi, pidetään katselmus, jonka perusteella määritellään jatkotoimenpiteet 
ja mandolliset muutokset suunnitelmiin. 

Lujitustyö tehdään louhinnan jälkeen tehdyn lujitussuunnitelman mukaisesti. 
Lujitussuunnitelma toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi 
vuorokautta ennen töiden alkua. 

Tavallisimmat lujitustavat ovat pultitus, ruiskubetonointi ja injektointi. 

2.4.3 Vedenalainen lou hinta 

Vedenalainen louhinta tulee kysymykseen vesialueilla kallioon ulo-
tettavien perustusten peruskuoppien louhinnassa, rapautuneen tai 
rikkonaisen kallion poistossa ja pohjien tasoituksessa. Louhinta teh-
dään kohteesta riippuen vedenpinnan yläpuolelta tai sukeltajatyönä, 
Ennen porausta kallionpinta yleensä puhdistetaan työvarat huomioo-
nottaen riittävän laajalta alueelta. 

Vaikkei vedenpinnan yläpuolelta tehty poraus ja panostus suojaput-
kella edellytä välttämättä kallionpinnan paljastamista ennen louhin-
taa, on se kuitenkin syytä tehdä, jotta kalliopinnan vaihteluista saa-
daan tarkka tieto louhintasuunnitelman laatimista ja louhimista var-
te n. 
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Vedenalaisen louhinnan ympäristölle aiheuttamia vaikutuksia arvioi-
taessa kiinnitetään erityistä huomiota paineaaltoon ja meluun sekä 
vesialueen käyttöön koskeviin määräyksiin. 

Louhinta vedenpinnalta tehdään menetelmällä, jossa poraus ja pa-
nostus tehdään lautalta tai telirieiltä ohjausputken avulla. 

Sukeltajatyönä louhitaan yleensä siten, että sukeltaja tekee sekä po-
rauksen että panostuksen. 

Louhintatyön tarkku us määritellään tarvittaessa työkohtaisessa työselityk-
sessä tai suunnitelmapiirustuksissa kohteen erityispiirteiden mukaisesti. 
Muussa tapauksessa su keltajatyönä tehdyn pohjan louhi ntatoleranssi on 
+50, -300 mm. 

Louhitun pinnan puhdistus ja viimeistely tehdään louheen poiston 
jälkeen sukeltajatyönä. 

Valrniista pinnasta poistetaan sellaiset irtonaiset lohkareet, jotka läh-
tevät irti kangella. Hienoaines poistetaan esim. mammutoimalla tai 
pumppaamalla. 

2.5 UOMAT JA VÄYLÄT 

2.5.1 Uomat 

Verhouksen vaatima lisäkaivu otetaan huomioon. Valmiin työn tarkkuuden 
tulee olla sellainen, ettei luiskissa ole esteettisesti häiritseviä epätasaisuuk-
sia. Toleranssi pohjan korkeustasolle on +0, -200 mm. 

Läjitettäessä kaivumassoja uoman viereen selvitetään luiskakaltevuus etu-
käteen, 

Uoman muoto varmistetaan työn jälkeen mittauksin. Mittauspöytäkirja luo-
vutetaan valvojalle tiedoksi. 

2.5.2 Väylät 

Kaivutyöstä ja massojen läjityksestä tehdään tekninen työsuunnitelma. Väy-
Iän pohja ei missään kohdassa saa olla suunniteltua tasoa ylempänä. 

Työn päätyttyä väylän pohjan muoto ja syvyys varmistetaan haraarnalla. 

Vene- ja uittoväylät 

Rakentaja haraa vene- ja uittoväylät. Rakentajan allekirjoittama ha-
rauspöytäkirja luovutetaan valvojalle. 
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Virallinen laivaväylä 

Virallisen laivaväylän osalta haraus tehdään aina merenkulkuvirano-
maisen läsnäollessa. Rakentajan ja merenkulkuviranomaisen allekir-
joittama harauspöytäkirja luovutetaan valvojal le. 

2.5.3 Eroosiosuojaukset 

Luiskissa ja keiloissa eroosiosuojaus ulotetaan jokiuomissa, järvissä ja pu-
roissa uoman pohjasta alkaen vähintään 300 mm ylimmän vedenpinnan 
(HW) yläpuolelle. 

Välitukien osalta on suojaus ulotettava vähintään 3 m:n etäisyydelle perus-
tuksen ulkopuolelle. 

Eroosiosuojauksen laajuus ja rakenne määrätään suunnitelmassa tai viita-
taan tämän työselityksen rakennetyyppeihin A tai B. 

RAKENNETYYPPI A 

Rakenne alhaalta ylöspäin: 
- hiekka (suodatinhiekka) 	 150 mm 
- karkea sora tai murske (max. raekoko 50-150 mm) 	250 mro 

yht. 	400 mm 

Pchamaan oI]esa hekk 
pelkkä sora- tai murskekerrc 

Hiekkakerroksen sijasta voidaan suodattimena käyttää työnvalvoja. 
luvalla suodatinkangasta, jolloin sora- tai murskekerroksen aksw: 
ta tulee suurentaa harkinnan mukaar 

Rakennetyyppi A soveltuu jokiuomiir : 
ei ole aallokkoa ja virtausnc. 

• hiekka (suodatinhiekka) 
- karkea sora tai murske (max. raekoko 50-150 mm) 	250 mm 
- louhe (max. raekoko 200-300 mm) 	 400 mr 

Yht. 800 mm 

Pohjamaan ollessa hiekkaa, hiekkamoreenia tai tätä karkeampaa ainesta, 
jätetään hiekkakerros pois. Pohjamaan ollessa soraa tai tätä vastaavaa mc 
reenia muodostaa eroosiosuojauksen pHT 
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Suodatinkerrokset (hiekka, sora, murske) voidaan korvata lII-IV lu-
juusluokan suodatinkankaalla valvojan ohjeiden mukaisesti, jolloin 
louhekerroksen paksuutta tulee suurentaa harkinnan mukaan. 

Rakennetyyppi B soveltuu aallokkoa vastaan tai kun virtausnopeus 
onl...2m/s. 

Mikäli veden virtausnopeus on yli 2 m/s tai jään lähtö tai aallokko ah 
erityisen suurta kulutusta, määritetään suojauksen rakenne ja laajuus erik-
seen työkohtaisessa suunnitelmassa. 

2.6 TYÖPADOT 

Työpato suunnitellaan ja rakennetaan siten, että padon vakavuus sortumis-
ta vastaan on riittävä. Patomateriaalin ja pohjamaan mandollinen tiivistymi-
nen ja siitä aiheutuvat painumat on myös otettava huomioon. Suunnitelma 
toimitetaan valvojalle tarkastettavksi vähintään viikko ennen töiden aloitta-
mista. 

Pohjasuhteet padon kohdalla selvitetään pohjatutkimuksin. Erityistä 
huomiota kiinnitetään padon alla samoin kuin padottavalla alueella 
olevien maakerrosten vedenläpäisevyyteen. Padon painumia ja 
mandollisia vaurioita seurataan rakennus- ja käyttöaikana, jotta ne 
voidaan korjata välittömästi. 

Työpadot tehdään yleensä maapatoina. Maapatomateriaalina yleisin 
on moreeni, josta tehdään yleensä homogeeninen työpato (kuva 
1A). Parhaiten maapadon rakentamiseen soveltuu hiekkamoreeni, 
jonka hienoainesmäärä (0,074 mm) on vähintään 15 % aineksesta, 
joka läpäisee 6 mm:n seulan. Mikäli moreenin hienoainesmäärä on 
suuri (> 30 %), saattaa varsinkin virtaavaan veteen pengertäminen 
olla vaikeata ja massamenekki teoreettista määrää suurempi. 

Runsaasti hienoainesta sisältävää ylikosteaa moreenia on korkeissa 
maapadoissa vältettävä työteknillisistä syistä ja padon vakavuudesta 
aiheutuvista tekijöistä johtuen. Padonpinta yleensä verhoillaan var-
sinkin "märältä" puolelta pintavesieroosiota vastaan. 

Louhetta voidaan käyttää maapatojen tukipengermateriaalina sekä 
luiskien verhoukseen. Käytettäessä louhetta tukipenkereenä, raken-
netaan vettäpidättävä tiiviste yleensä moreenista (kuva 1 B). Soraa 
käytetään lähinnä soudatinkerroksena. Louheen tai soran alla voi-
daan käyttää tarvittaessa suodattimena suodatinkangasta. Pienissä 
työpadoissa soraa ja karkeaa hiekkaa voidaan käyttää myös tuki-
penkereenä, jolloin suurehko kivipitoisuus on edullista. 

Padon harjan leveyden tulee aina olla vähintään 2 m. Leveyttä valit-
taessa otetaan lisäksi huomioon mandollisen työnaikaisen liikenteen 
vaatima tila. Padon tulee ulottua vähintään 0,5 m ylimmän rakennus- 
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aikaisen vedenpinnan yläpuolelle. Aallokko otetaan huomioon padon 
korkeutta määrättäessä. Mikäli padolle johdetaan yleistä liikennettä, 
rakennetaan sitä varten lisäksi päällysrakenne routimattomista ma-
teriaaleista ottaen huomioon kantavuus- ja routivuusnäkökohdat. 

Kantava ja tiivis pohja.Tar- 
2 	

^ 2 m 1 	 A HCKOGEEKINEN MOREENIPATO: 

vittaeosa øuodatin.Tarvitta-

aalto ilua vastaan. ____________ 	
esaa suojaus louheella - _ _ 

ii, / /1/fil, 	lll/1l//IIfl/I//I// Ii liii 

2m 	 B LOUHEPATO VABUSTETTUNÄ 
MOREENITIIVISTEELLÄ: 
Kantava ja tiivis pohja. 
Tarvittaessa suojaus ].ou-
heefla aaltoilua vastaan. 

ii,,,,,, ,//,/,,,,l,,l,,,J,lllllI//l 

> )n.i HiIdOGEENINEN MORENIPATO: 
(isevä kantava pohja. 

Tiivistetään kaivamalla lä- 
iaevä kerros pois ja kor-. 

vaamall.a moreenilla ja ra-
kentamalla tarvittaessa tii-
viatyaae isä • Tarvittaessa 
auodatin.Tarvittaeasa suo-
jaus louhee]ia aaltoilua 
vastaan. LÖYHÄ Mr 

Ii-  ------ 
TIIVIS Nr 

D RCKOGEENINEN MOREENIPATO: 
Pehmeä pohjaniaa poistetaan 
kaivamalla ja/tai syrjäytatään 
karkeal].a moreenilla 
tiivistä ja kantavaa pohjaa 
inySten.Tarvittaeaaa suodatin. 
Tarvittaessa suojaus ].ouheefla 
aaltoilua vastaan. 

Sa 1 	 1 Sa 

--- ----------- 

TIIVIS JA KANTAVA POHJA 

MOREENI (hiekkamoreeni 	 louheen ja suodattimen paksuus 
ja raekoko on inliäritettävä 

LOUHE 	 kussakin tapauksessa erikseen. 
®SUODATIN (sora) 

Kuva 1. 	Työpatojen poikkileikkauksia. 

0 
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Seisovaan veteen rakennetun moreenipadon luiska on enintään 1:2 
ja louheella 1:1,5. Virtaavaan veteen ajetun moreenin luiska saattaa 
tulla edellämainittua huomattavastikin loivemmaksi. 

Jos työpato tehdään karkearakeiselle, vettä hyvin läpäisevälle maaL 
le, tiivistetään pohja joko poistamalla läpäisevät kerrokset kaivamalla 
ja korvaamalla ne moreenilla sopivalta leveydeltä työpadon alta tai 
ulottamalla esim. puusta tehdy tiivistysseinä vettä hyvin läpäisevän 
kerroksen läpi (kuva 1C). Suotomatkan pidentämiseksi voidaan 
myös työpadon etupuolelle tehdä tiivistyskerros moreenista. 

Tarvittaessa maapato ulotetaan huonosti kantavien koheesiomaa-
kerrostumien läpi kantavaan ja tiiviiseen pohjamaahan massanvaih-
dolla joko kaivamalla ja/tai pengertämällä (kuva 1 D). 

Mikäli maapato ulotetaan huonosti kantavien koheesiomaakerros-
tumien läpi kantavaan pohjamaahan tekemällä massanvaihto pen-
gertämällä, on padon tekoaikana sen muotoa ja syvyyttä tarkkailtava 
massamenekkiä seuraamalla ja reunakairauksia tekemällä. Mikäli 
todetaan, ettei padon maanalainen muoto ole stabiili, esim. luiskat 
ovat jääneet "vajaiksi", on patoa korottamalla tai reuna- ja/tai pohja-
räjäytyksin pyrittävä tehostamaan massojen syrjäytymistä. 

2.7 TÄYTÖT 

2.7.1 Perustamistason alapuollset täytät 

2.7.1.1 Täytteen varaan perustaminen 

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

Täyttömateriaalina käytetään suhteistunutta, jakavan kerroksen vaatimukset 
täyttävää mursketta, murskesoraa tai soraa. 

Jos suunnitelmassa sallitaan louheen käyttö, tulee louheen täyttää päällys- 
rakenteeseen murskattavaksi tarkoitetun lou heen laatuvaatimu kset. Lou he 
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 on kiilattava ja tiivistettävä 
kuten louhepenger. 
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Penkereen varaan perustettavien siltatukien alueella poistetaan ennen täyt-
tötyötä maanpinnasta humusmaa ja muu kokoonpuristuva maa-aines sekä 
routarajan yläpuolelle jäävät routivat kerrokset. Alustan korkeuserot tasa-
taan, mikäli pohjan kaltevuus on suurempi kuin 1:3 ja korkeusero suurempi 
kuin 0,5 m. 

Jos pohjamaassa on kiviä, jotka ulottuvat pohjan yläpuolelle alimpaan tiivis-
tettävään kerrokseen enemmän kuin 2/3 tämän kerroksen paksuudesta tai 
jotka ulottuvat 0,5 m lähemmäksi perustamistasoa, kivet rikotaan tai poiste-
taan ja syntyneet kuopat täytetään ja tiivistetään ennen pengerrystyötä. 

Kalliolle tehtävissä täytöissä pinta tasataan betonilla siten, ettei routarajan 
yläpuolelle jää vettä kerääviä painanteita. Kallion pinta ei saa ulottua 0,3 m 
lähemmäksi perustamistasoa. 

Täyttä tehdään kerroksittain ja kerrokset tiivistetään erittäin huolellisesti. 
Muun kuin louhetäytön kuivatilavuuspainon tulee olla vähintään 95 % pa-
rannetu Ila proctorkokeella määritetystä maksimikuivatilavuuspainosta. Levy-
kuormituskokeena määritettäessä arvon E 2  tulee olla vähintään 175 MN/m 2 

 ja suhteen E2/E 1  ^ 2,2. 

Ohjeellinen kerrospaksuus on 50 kN täryjyrällä 400 mm ja 80 kN tä-
ryjyrällä 500...600 mm sekä jyräyskertojen vähimmäismäärä 5...6. 
Pohjamaan ollessa häiriintymisherkkää savea, silttiä tai silttimoree-
nia, on alimman kerroksen tiivistämisessä vältettävä täryttämistä 
pohjan löyhtymisen estämiseksi. Talvityössä tiivistyksessä käytetään 
mandollisimman raskasta jyrää. Yleensä joudutaan talvityössä ker-
rospaksuuksia ohentamaan 30. ..60 %. Täytteen pinta suojataan lu-
misateelta suojapeitteellä sekä routaantumiselta. 

Tilan puutteen takia voidaan erityisesti peruskuoppien täytössä täry-
jyrien sijasta tiivistys tehdä tärylevyä tai täryjunttaa käyttäen. Kerralla 
tiivistettävän kerroksen paksuus on tiivistyskaluston tehokkuudesta 
riippuen 200...400 mm ja tiivistyskertojen vähimmäismäärä 4...5. Tii-
vistystyön yhteydessä kastellaan tiivistettävä materiaali lähelle opti-
mivesipitoisuutta. Karkeissa täyttömateriaaleissa voidaan käyttää 
runsasta kastelua, välttäen kuitenkin virtaavan veden aiheuttamaa 
täytemateriaalin lajittumista ja kaivannon pohjan liettymistä (hienora-
keiset maalajit). Talvityössä ei veden käyttö ole sallittua jäätymisvaa-
ran vuoksi. 

Täyttötyöt tehdään kuivatyönä riittävän tiiviyden saavuttamiseksi. 

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

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

Mikäli paalut joudutaan lyömään (penger) täytteen läpi, on täyttömateriaa 
na käytettävä karkeata hiekkaa tai soraa (max. raekoko 100 mm). 

Tiiviysvaati mu kset määräytyvät pengertäytteelle asetettujen vaatimusten 
mukaisesti. 

2.7.2 Perustamistason yläpuoliset täytöt 

2.7.2.1 Yleistä 

Täyttömateriaalin on oltava routimatonta. Täyttä ei saa vahingoittaa betoni-
pintoja eikä mandollisia kosteuseristyksiä. Kun peruskuopan päälle tulee 
osittainkin tie, rautatie tai katu, on täyttä tiivistettävä kerroksittain ao. raken-
teen pengertäytälle asetettuja vaatimuksia vastaavaan tiiveyteen. 

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

Myös niillä osilla, missä teHneet tuetaan valuvaiheessa maata vas-
ten, täyttä tiivistetään huolellisesti painumien välttämiseksi. 

Tiivistykseen voidaan käyttää kevyitä täryjyriä, tärylevyjä tai täryjunt-
tia. 

Täyttä ja tiivistys on tehtävä tasaisesti rakenteen kaikilta sivuilta varoen va-
hingoittamasta rakenteita. Veden alla on käytettävä karkearakeista täytettä, 
vähintään soraa. 

Eroosiosuojaus tehdään kohdassa 2.5.3. esitettyjen vaatimusten ja 
ohjeiden mukaisesti. 

Vesistösillan kohdalla uoman tai väylän muoto ja pohjan korkeus tarkaste-
taan kohtien 2.5.1 ja 2.5.2 mukaisesti. 

2.7.2.2 Sillan taustan täyttö 

Työ tehdään Tienrakennustäiden yleiset laatuvaatimukset ja tyäselitykset 
osaa Penger- ja kerrosrakenteet kohtaa 4110.15 noudattaen [16]. 
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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 on täytekerrokset tehtävä vaa-
kasuoriksi. 

2.7.3 Routasuojaus 

Routasuojauksena käytetään yhteen kerrokseen asennettuja suulakepuris-
tettuja solumuovilevyjä. Siltojen routaeristeenä käytettävän polystyreenin 
kuivatiheyden ja puristuslujuuden vähimmäisvaatimukset on esitetty taulu- 
kassa 3. 

Taulukko 3. Siltojen routaeristeenä käytettä vän polystyreenin kuiva tihey- 
den ja puristuslujuuden vähimmäisvaatimukset. 

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

Perustuksen alla 	45 	230 

Perustuksen sivulla 	38 	130 
liikennealueella sekä 
paaiutetun perustuksen alla 

Perustuksen sivulla lii- 
kennealueen ulkopuolella 	32 	80 

Routasuojauslevyn alla käytettävä tasaushiekkakerros on tiivistettävä. 

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

Käytettävien levyjen laadun varmistamiseksi vai m staja uovuttaa valvojalie 
laatutositteen, josta ilmenee tiiavuuspaino, pitkäaikainen puristusiujuus ja 
eristeen mitat vaimistuserittäin. 
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2.8 MAAPOHJAN VAHVISTUS 

2.8.1 Maapohjan Injektointi 

Injektointia käytetään maapohjan lujittamiseen ja/tai maan vesitiiviyden pa-
rantamiseen. Injektointityö tehdään siten, ettei se aiheuta rakenteiden liiket 
tä tai maan kohoamista. Injektointityöstä laaditaan aina työkohtainen suun 
nitelma. Suunnittelussa otetaan huomioon käytettävien aineiden aiheutta 
mat ympäristöhaitat 

lnjektointiputkien asennusvaiheesta laaditaan pöytäkirjat, joihin merkitäär 
tiedot maalajeista, lohkareista, pohjavedenpinnan asemasta sekä injektoin-
tiputkien asemasta ja asennussyvyyksistä. Maalajitiedot ja putkien asennus-
syvyydet merkitään myös injektointilinjalta laadittuun leikkauspiirustukseen. 

lnjektointiseoksen sideaineena voidaan käyttää: 
- sementtiä 
- natriumsilikaattia (vesilasia) ja muita kemiallisia injektointiaineita. 

Hiekka- ja soramaalajeissa voidaan käyttää sementti- tai vesilasi-in-
jektointia. Sementti- injektointia käytettäessä on maa-aineksen keski-
läpimitan (d50) oltava vähintään 1,5 mm. Käytettäessä sideaineena 
vesilasia saa 0,1 mm pienempien rakeiden määrä olla enintään 10 
% ja vastaavasti 1 mm pienempiä rakeita on oltava vähintään 10 %. 
Sementti- ja vesilasi-injektointi lisää oikein toteutettuna sekä pohja- 
maan lujuutta että myös sen vesitiiviyttä. 

Maan vesitiiviyttä voidaan parantaa käyttämällä lisäaineena bento-
niittia sekä erilaisia kemiallisia sideaineita, joita voidaan käyttää 
myös karkeissa silttimaalajeissa. 

Injektointityö ja sen valvonta on tehtävä erityisen huolellisesti. Injektointi-
putkien asennusvaiheesta on laadittava päytäkirjat, joihin merkitään tiedot 
maalajeista, lohkareista, pohjavedenpinnan asemasta sekä injektointiput-
kien asemasta ja asennussyvyyksistä. Maalajitiedot ja putkien asennussy-
vyydet merkitään myös injektointilinjalta laadittuun leikkauspiirustukseen. 

1 njektointityön aikana valvotaan massamenekkiä ja injektointipainetta. Tie-
dot kirjataan injektointipöytäkirjaan. Seuraamalla jatkuvasti työn aikana in-
jektointipainetta voidaan tehdä johtopäätökset työn onnistumisesta. 

Onnistuneessa injektoinnissa paine nousee tasaisesti työn kuluessa. 

Massamenekin ja irijektointipaineen ohella tarkkaillaan mandollista 
maan kohoamista tai rakenteiden liikkeitä. Tämä voidaan tehdä vaa-
itsemalla maahan etukäteen asennettujen korkeuskiintopisteiden liik-
keitä injektointityön aikana. Injektointimassan tunkeutumista voidaan 
seurata havaintoputkista, jotka asennetaan etukäteen maahan eri 
etäisyyksille injektointikohteesta. 
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1 njektointipöytäkirja luovutetaan valvojalle tiedoksi. 

2.8.2 Tilvistyspaalutus 

Tiivistyspaalutuksesta laaditaan aina tyäkohtainen suunnitelma. 

Tiivistyspaaluina voidaan käyttää puu- tai teräsbetonipaaluja (vrt. SYT osa 
5: Puurakenteet). 

Jos puupaalut hyväksytään suunnitelmassa jätettäviksi pohjavedenpinnan 
yläpuolelle, on niiden oltava painekyllästettyä puuta. 

Tiivistyspaalutus soveltuu löyhien hyvin vettäläpäisevien hiekka- ja 
soramaalajien tiivistämiseen. Paalut lyödään suunniteltuun syvyy -
teen kandessa vaiheessa, jolloin aluksi lyödään tasavälein puolet 
suunnitellusta paalumäärästä ja toisessa vaiheessa näiden väliin 
täydennyspaalut. 

Paalutus aloitetaan tiivistettävän alueen reunoilta. Viimeksi lyödään 
keskimmäiset paalut. Paalujen yläpäät jätetään noin O, m perusta-
mistason alapuolelle. Paalujen yläpäiden ja peruslaatan välinen väli- 
kerros on tehtävä sorasta, murskesorasta tai murskeesta. Apupaa-
lua käytettäessä välikerroksen on oltava soraa. Kerros on tiivistettä-
vä huolellisesti. Tiiviysvaatimukset ovat samat kuin kohdassa 2.7.1.1 
perustamistason alapuoliselle täyttötyölle on esitetty. 

Tiivistyspaalujen pituus määräytyy tiivistettävän kerroksen paksuu-
den perusteella. Paalujen alapäät jätetään noin O,3...O,5 m tiivistettä-
vän kerroksen alarajaa ylemmäksi. Muussa tapauksessa voi osa 
paaluista toimia tukipaaluina, jolloin syntyy epätasaisia painumia. 

Paalutustyöri vaikutus maan kantavuuteen tarkistetaan paalutustyön aikana 
ja sen jälkeen tehtävin tutkimuksin, esim. kairauksien ja paalujen lyöntivas-
tusten avulla. Tulosten perusteella harkitaan lyötävien paalujen lisäämistä 
tai vähentämistä. 

2.8.3 Muut vahvistustyät 

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

- pudotustiivistys, 
- syvästabilointi, 
- painopenger, 
- pystyojitus, 
- massanvaihto, 
- kevennys, 
- Iujitekankaatja vekot. 
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Vahvistustyöstä laaditaan työkohtainen suunnitelma. 

2.9 LYÖNTIPAALUTUKSET TERÄSBETONIPAALUILLA 

2.9.1 Yleistä 

Työselityksen tässä kohdassa noudatetaan Suomen Geoteknillinen Yhdis-
tys r.y.:n julkaisemien 'Lyöntipaalutusohjeet 1987:n mukaisia käsitteitä ja 
määritelmiä [5]. Ohjeista käytetään myähemmin lyhennystä LPO-87. 

Paalutustyöstä on laadittava tässä mainitut tekniset työsuunnitelmat ennen 
töiden aloittamista. Työsuunnitelmat luovutetaan valvojalle tarkastettavaksi. 

2.9.2 Paalut ja paalutarvikkeet 

2.9.2.1 Materiaalit 

Lyöntipaalujen valmistuksessa käytetyn betonin ja sen osa-aineiden on täy-
tettävä SYT 3:ssa esitetyt vaatimukset. Betonin runkoaineena käytetään 
vain murskattua kiviainesta. 

Paalujatkoksilla ja kalliokärjillä tulee olla TIEH:n hyväksyntä. 

2.9.2.2 Paalujen laatuvaatimukset 

Siltatöissä on käytettävä Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestön (SBK) 
julkaisun 1.6, Teräsbetoninen siltapaalu [12] mukaisia tai muita tilaajan hy-
väksymiä paaluja. Paalut on varustettava valmistajan tunnusmerkillä, vai-
mistuspäivämääräUä, painon ja pystyynnostopaikan osoittavalla merkinnällä 
sekä siltapaalua koskevalla merkinnällä "Sp". Tarvittaessa paaluihin on teh-
tävä myös lämpökäsittelyä koskeva merkintä. 

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 -5/+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. 
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Paalun valunaikaisen yläpinnan on täytettävä BY 13:n Betonipintojen luoki-
tusohjeen [1] puuhierretylle pinnalle asetetut vaatimukset. Muottia vasten 
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. 

SBK:n julkaisun 1 .5 Teräsbetoninen normaalipaalu [11] mukaisten 
paalujen käyttä voi tulla kysymykseen paalutukseen kuuluvissa koe-
paalutuksissa. Nämä paalut voidaan hyväksyä lopullisen siltaraken-
teen osaksi ainoastaan suunnittelijan luvalla. 

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

Paalujen iän tulee olla lyöntihetkellä yleensä vähintään 14 vrk. Paa-
lun lyönti-ikää voidaan tarvittaessa pienentää LPO-87:n kohdan 
4.3121 mukaisesti. Alle 7 vuorokauden ikäisiä paaluja ei kuitenkaan 
ilman erillisselvityksiä saa käyttää. Työmaalla paalun lujuus ala- ja 
yläpäästä voidaan tarkastaa kimmovasaralla. 

Paalujen toimittajan on esitettävä TIEH:n hyväksymä kirjallinen valmistus- 
suunnitelma valvojalle tiedoksi ennen paalujen valmistuksen aloittamista. 
Paalujen kelpoisuuden osoittamisessa on noudatettava em. valmistussuun-
nitelmaa ja soveltuvin osin SYT 3:n vaatimuksia. Valmistussuunnitelma tu-
lee uusia, jos paalujen valmistustapa muuttuu. 

2.9.2.3 Varastointi ja kuljetus 

Paalut saa siirtää varastoon kun puristuslujuus on vähintään 60 % betonin 
nimellislujuudesta. 

Jos paalut varastoidaan talvella ulos ja/tai varaston lämpötila on alle -5 ° C, 
on paaluilla oltava jo varastoon siirrettäessä lyöntilujuus ja riittävä ikä. 
Muussa tapauksessa on lujuuden jatkokehittymisestä varmistuttava sopival-
la lämmittämismenettelyllä. Talvella pakkaselta suojattuja tai lämpökäsitel-
tyjä paaluja ei saa siirtää lämpiminä suoraan kylmään varastoon, vaan nii-
den lämpötilan on annettava tasaantua vähintään puoli vuorokautta ennen 
siirtoa pakkaseen. Valmistajan on esitettävä valmistussuunnitelmassa me-
netelmä, jolla paalujen riittävä lujuus todetaan ennen siirtoa ja varastointia. 

Paalut on nostettava merkityistä nostokohdista ja tuettava varastoon ja ajo-
neuvoon käsittelykoukkujen kohdalle sijoitettuja välipuita käyttäen, Paalu-
jen vääntyminen varastoinnin ja kuljetuksen aikana on estettävä. 
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2.9.2.4 Paalujen kelpoisuuden osolttamlnen 

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

Betonin osa-aineiden, raudoitteiden ja paaluun tulevien teräsosien, kuten 
paalukenkien ja kalliokärkien sekä jatkosten kelpoisuus osoitetaan sovelta-
en SYT 3:n vaatimuksia ja ohjeita. Kalliokärkien kelpoisuuden osoittamises-
sa on lisäksi noudatettava LPO-87:n kohtaa 4.3225 ja jatkosten kelpoisuu-
den osoittamisessa LPO-87:n kohtaa 4.3321. 

Betonin kelpoisuus puristuslujuuden osalta osoitetaan paalujen valmistus- 
suunnitelmassa. Paalujen toimituslujuus todetaan SYT 3:n mukaisesti. Kaik-
kien normikoekappaleiden on täytettävä asetettu vaatimus. Jos jokin koe-
kappaleista alittaa vaatimuksen, todetaan kelpoisuus rakennekoekappalein 
Rakentamismääräyskokoelman osan B4 mukaisesti. 

Mikäli betonin puristuslujuus todetaan rakennekoekappaleista, me-
netellään seuraavasti: Viimeksi valetusta paalusta porataan kaks: 
koekappaletta betonointikertaa kohti, kuitenkin vähintään yksi jokais 
ta alkavaa 100 m3  kohti ja tutkitaan niiden puristustujuus. Kaikkie 
koekappaleiden on täytettävä asetettu vaatimus. Jos jokin koetulok 
sista auttaa vaatimuksen, testataan lujuus myöhemmin irroitettavill 
koekappaleilla, joiden lukumäärä on sama kuin ensimmäisessä ko 
keessa. 

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

2.9.3 Paalutustyä 

2.9.3.1 Yleistä 

2.9.3.1.1 Paalutustyösuunnitelma 

Paalutustyöstä on laadittava paalutustyösuunnitelma. Siinä otetaan huomi-
oon paalutuksen aikana vallitsevat todelliset olosuhteet, vrt. LPO-87, kohta 
3.63. Paalutustyösuunnitelmassa otetaan myös huomioon siltapaikan 

- 	pohjasuhteet, 
- 	vesistötiedot, 
- 	töiden yleisjärjestelyjä koskevat ohjeet ja vaatimukset, 
- 	tieyhteydet, 
- 	rakentamisajankohta ja 
- 	työn aikataulu. 
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Paalutustyösuu nnitelma sisältää tarvittavat piirustukset ja työselityksen. Se 
tulee esittää vähintään viikko ennen työn aloitusta valvojalle tarkastettavak-
si. 

Paalutustyösuunnitelmassa tulee käsitellä tarvittavilta osiltaan ainakin seu-
raavat asiat: 

a) Yleiset työmaajärjestelyt: 

työmaateiden, koneiden, varastoalueiden ym. toimintojen sijoi-
tus ja tilantarve, 
pengerryksistä, työalustoista, apusilloista ja lautoista yms. on 
laadittava tarvittaessa yksityiskohtaiset erityissuu n nitelmat (pii-
rustukset), 
talvityön erityisvaatimukset 

b) Tutkimusten täydennystarve ja työjärjestys 

- 	pohjatutkimusteri täydennystarve, 
- 	koepaalutusten ja koekuormitusten tarve ja paikat, 
- 	paalutustöiden ja muiden pohjarakennustöiden tekojärjestys, 
- 	paalujen keskinäinen lyöntijärjestys (vrt. 2.93.4i). 

Paalut lyödään yleensä perustuksen vaatiman kaivun jälkeen, erityi-
sesti silloin, kun paalut jäävät lyhyiksi. 

c) Apupaalun käyttö 

Apupaalun käyttö on sallittua, jos se on jo suunnitelmassa esitetty tai suun-
nitelma on laadittu käyttäen paalutusluokkaa III. Muussa tapauksessa apu- 
paalun käyttämiselle on saatava suunnittelijan lupa. Apupaalua ei saa käyt-
tää luokan lB paalutuksissa. 

Apupaalun tilalla on joskus taloudellista käyttää ylipitkiä paaluja. 
Tämä tulee kyseeseen yleensä vain vesistöpaalutuksissa. Eri-
tyistapauksissa ylipitkien paalujen käyttäminen voi olla perustel-
tua IB luokan paalutuksissa, kun halutaan välttää apupaalun 
käyttöä ja paalutusluokan muutosta II luokkaan. 

Apupaalun käyttökielto ei koske yksittäisten paalujen 'sukeltamista". 

d) Paalutuskoneet ja niiden varusteet: 

- 	käytettävä lyöntikone 
- 	järkäleen paino, pituus ja poikkileikkauspinta-ala, 
- 	iskutyyny 
- 	apupaalu 
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e) Paalun lyöntiohjeiden tarkistus 

Paalutustyösuunnitelmaa laadittaessa tulee arvioida odotettavissa olevat 
lyöntivaikeudet sekä suunnitella menettelyohjeet niiden varalta. 

Esimerkkejä edellä tarkoitetuista vaikeuksista ovat: 

- 	vaikeudet paalujen pituuden arvioinnissa, 
- 	täytteen, roudan tai tiiviin maakerroksen läpäisy (vrt. LPO-87, 

kohdat 6.3 ja 6.4), 
maan kivisyydestä ja lohkareisuudesta johtuva paalun nkkou-
tumisvaara, 
tavallista suurempi jousto (esim. suurempi kuin OOOixpaaupL 
tuus + 5 mm), 

- 	paalun jatkaminen betonoimalla, 
- 	paalujen rikkoutuminen lyöntityön aikana, 
- 	yksittäisten paalujen tunkeutuminen odotettua huomattavasti 

syvemmälle ja apupaalun käyttö, 
- 	mandollinen työnaikana todettava kalliokärkien tarve ja 

paalutuksen aiheuttama huokospaine, maaperän häiriintyminen, 
luiskien vakavuus. 

Käytettävän paalutuskoneen perusteella määritetään: 

- 	järkäleen pudotuskorkeus paalun eri lyöntivaiheissa, mikäli on 
tarpeen poiketa LPO-87:n yleisohjeista (vrt. LPO-87, kohdat 
5.55 ja 5.56), 

- 	paalun lyönnin lopettamisohjeet ja 
• 	jouston mittaustapa. 

f) Paalutustyön vaikutus ympäristöön 

Paalutustyösuunnitelmasta tulee käydä ilmi toimenpiteet, joihin ryhdy -
tään,mikäli työskentelypaikan läheisyydessä on mm.: 

- 	varottavia rakenteita (painuma, nousu, sivusiirtymä), 
- 	johtoja maassa tai ilmassa, 
- 	sortumisalttiita luiskia (siirtymä, huokospaineen nousu) tai 
- 	melu- tai tärinähaitoista kärsiviä rakenteita, laitteita yms. 

Paalutuksesta aiheutuvaa tärinää voidaan varsinkin koheesiomaas-
sa ja töyhärakenteisessa kitkamaassa vähentää käyttämällä paina-
vaa järkälettä ja pientä pudotuskorkeutta. 

Pehmeän savikerroksen päällä olevan routakerroksen tai tiiviin maa- 
kerroksen puh kaisu esimerkiksi poraamal la vähentää tehokkaasti 
paalun lyönnistä aiheutuvaa rnaanpinnan heilahtelua. 

Melua voidaan vähentää myös: 
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käyttämällä tarkoitukseen sopivaa iskutyynyä esim. lautasjousi-
tyyny), 
ympäröimällä paalu ja iskutyyny sekä mandollisesti myös järkäle 
sopivilla suojuksilla ja 
rajoittamalla melun leviämistä ympäristöön meluaidoilla yms. es-
teillä. 

g) Työturvallisuusnäkökohdat 

2.9.3.1.2 Pohjatutkimusten täydennys ja paalupituuden tarkis-
tus koepaalutuksella 

Rakennusaikana tehdään tarvittaessa täydentävät maaperätutkimukset paa-
lupituuksien tarkistamiseksi. Epäselvissä tapauksissa paalupituus arvioi-
daan koepaalutuksen perusteella. 

Koepaalutustyöstä tehdään oma paalutussuunnitelma. Koepaalutuksesta 
laaditaan liitteen 4 mukaiset diagrammit ja työstä pidetään paalutuspöytäkir-
jaa. 

Koepaalujen tulee olla samanlaisia kuin rakenteeseen suunnitellut 
paalut. Koepaalut varustetaan tarvittaessa tarkastusputkel la. Tarkas-
tusputken tulee olla saumatonta teräsputkea, jonka seinämän pak-
suus on noin 2 mm. Tarkastusputken muoto ja läpimitta riippuu mit-
taustoimenpiteistä, joita putken läpi tullaan tekemään; yleensä se on 
noin 40 mm (vrt. LPO-87, kohta 5.72). 

Koepaalun pituus mitataan paalun kärjestä alkaen 10 mm tarkkuu-
della. Pituusmitta merkitään paalun kylkeen 0,2 metrin välein. 

Eri kohteissa tehtyjen koepaalutusten tulosten vertailukelpoisuuden 
parantamiseksi koepaalut lyödään aina standardimenetelmällä käyt-
tämällä 0,3...0,4 m pudotuskorkeutta koko lyöntipituudella paitsi peh-
meissä kerroksissa. 

Tuki- ja kitkapaalun jousto mitataan paalun loppulyöntien aikana tai 
lyönni n loppuvaiheessa. Jousto mitataan Lyöntipaalutusohjeessa 
(LPO-87, kohta 3.436, kuva 1) esitetyllä tavalla. Joustomittauksen 
onnistumiseksi koepaalujen tulee olla riittävän pitkiä. 

Paalun lyönnistä ja painumasta yms. pidetään paalukohtaista pöytä- 
kirjaa koko lyöntivaiheen ajalta. Pöytäkirjaan merkitään mm.: 
- 	täytteen, kuivakuoren ja roudan läpäisytoimenpiteet, 
- 	paalun painuma oman painon tai paalun ja järkäleen yhteenlas- 

ketun painon vaikutuksesta, 
- 	pehmeissä maakerroksissa yhden metrin painumaan tarvitta- 

vien lyöntien lukumäärä ja 
- 	tiiviimmissä maakerroksissa 0,20 m painumaan tarvittavien 

lyöntien lukumäärä (normaali menettely) sekä 
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- 	joustomittausten tulokset. 

Kun paalun lyöntivastus on noin 100 lyäntiälo,20 m painuma, tarkis-
tetaan sopivin välein paalun painuma 10 lyönnin lyöntisarjoilla. 
Lyönti päätetään aina normaalien loppulyöntiohjeiden mukaisesti 
3...5:llä kymmenen lyönnin lyöntisarjalla. 

Rinnan paalun painumiseen tarvittavien lyöntilukujen kanssa merki-
tään paalutuspäytäkirjaan myös paalun kärjen syvyys maanpirinasta 
paalun kyljessä olevan pituusmitan perusteella. (Paalun kärjen sy-
vyyttä ei saa määrittää laskemalla yhteen havaitut painumat). Lyän-
nn päätyttyä paalun pään korkeus vaaitaan ja merkitään pöytäkir-
jaan. 

Tarkastusputkella varustettujen paalujen käyryys tarkistetaan lyön-
nin päätyttyä luotaamalla tai inkiinometrillä (vrt. LPO-87 kohta 5.72). 

2.9.3.2 	Paalujen hankInta ja käsittely työmaalla 

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

Tilauspituus on tarkoituksenmukaista valita siten, ettei paaluja tarvit-
se jatkaa betonoimalla (ks. liitteet 1, 2 ja 3) eli 1-2 metriä arvioitua 
lopullista paalupituutta suuremmaksi. 

Paalukuljetuksen saapuessa työmaalle on tehtävä vastaanottotarkastus. 
Tarkastuksessa todetaan paalujen lyöntikelpoisuus. Kelpoisuusaineisto on 
luovutettava vastaanottotarkastu ksessa valvojalle. 

Paaluja käsitellään työmaalla siten, että ne säilyvät ehjinä käsittelyn kaikis-
sa vaiheissa. Paaluja ei saa pudotella eikä vetää toistensa yli. Pitkiä paaluja 
ei saa myöskään laahata epätasaisella maanpinnalla, missä ne saattavat 
joutua tuetuiksi pelkästään keskeltä tai päistään. Paalujen siirrossa on tar-
vittaessa käytettävä apukoneita (nosturia yms.). 

Paalu nostetaan paalutuskoneeseen paaluun merkitystä nostokoh-
dasta (yhden pisteen nosto) paalun ympäri kierrettyä ketju- tai vaije-
rilenkkiä käyttäen. Nostaminen nostosilmukasta on kielletty. 

Järkälettä pidetään alhaalla, kun paalua vedetään paalutuskoneelle. 
Näin vähennetään paalutuskoneen kaatumisriskiä. 

2.9.3.3 	Paalujen sijainnin merkitseminen 

Mittaustyö tehdään SYT 1:n mukaisesti. 
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Paalujen sijainti merkitään maastoon selvästi tarkistettavissa olevilla 
merkeillä 20 mm tarkkuudella. 

Paalujen sijainti on varminta merkitä maastoon mittakeppien lisäksi 
mittalinjoilla kandessa suunnassa tai optisin mittausvälinein, jotta 
paalun paikka voidaan nopeasti merkitä uudelleen mittakepin mah-
dollisesti kaatuessa. Mittalinja muodostuu esimerkiksi kandesta kaI-
tevuusmallista tai pystysuorasta linjakepistä. Mallit sijoitetaan sellai-
siin kohtiin, etteivät ne vaurioidu tai luku työn aikana. 

Vedenalaisessa paalutuksessa tai hyvin pehmeällä pohjalla paalu-
tettaessa paalujen paikat varmistetaan ohjausputkella ja teräskehi-
kolla tai mallilaatalla. Mallilaattaa käytettäessä on seurattava, ettei 
paalun pään siirtyminen olennaisesti esty esimerkiksi maan kivisyy-
destä johtuen. Tarvittaessa laatan reikää suurennetaan, jolloin este-
tään paalun taipuminen ja mandollinen rikkoutuminen. Valvoja antaa 
aina erikseen luvan mallilaatan käytölle. 

2.9.3.4 Lyäntityä 

2.9.3.4.1 Paalujen lyönti järjestys 

Paalun lyönti voi aiheuttaa lähellä sijaitsevien rakenteiden vaurioitu-
mista, siirtymistä, luiskien sortumista ja tärinää. Haittatekijäiden vä-
hentämiseksi paalujen lyöntijärjestys suunnitellaan tarkoituksenmu-
kaiseksi (liite 6). 

Kitkamaassa, joka yleensä tiivistyy paalutuksen aikana, lyödään en-
simmäiseksi lähinnä vaurioitumiselle altista rakennetta olevat paalut. 

Koheesiomaassa paalut syrjäyttävät maata, jolloin paalun lyönti häi-
ritsee ympäröiviä maakerroksia ja pienentää niiden leikkauslujuutta. 
Tällaisissa olosuhteissa lyödään yleensä ensin 1-2 lähinnä varotta-
vaa rakennetta (johtokaivanto, tukiseinä yms.) sijaitsevaa paaluriviä. 
Sen jälkeen maa jätetään rauhoittumaan ja paalutusta jatketaan 
kauempana ko. kohteesta. Kun paalutusta myöhemmin jatketaan 
vaurioalttiin kohteen lähellä, häiriövaikutus jää tällä työjärjestyksellä 
mandollisimman pieneksi. 

Paaluryhmissä viimeiseksi lyädyt paalut pysähtyvät yleensä korke-
ammalle kuin ensin lyödyt paalut. Tämän vuoksi tukipaalutuksessa 
lyödään yleensä samansuuntaisten paalujen rivistä ensin keskim-
mäiset paalut ja edetään asteittain ulommaksi. Kitkapaalutuksessa 
lyödään ensin uloimmat paalut ja edetään asteittain sisemmäksi. 

Siltapaalutusryhmissä, joissa vaakasuoria kuormitu ksia otetaan vi - 
nopaaluilla, lyödään uloimmat vinopaalut ensin, jotta ne varmasti 
tunkeutuvat riittävän syvälle. 
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Luiskissa voidaan luiskan juuren tukemiseksi lyödä ensin alimmat 
paalurivit, jolloin ne saattavat siirtyä tai kallistua ylempiä paalurivejä 
lyötäessä. Jos paalujen tulee lyönnin jälkeen sijaita mandollisimman 
tarkasti suunnitelluilla paikoillaan, voidaan paalut lyödä uomaa kohti 
edeten, mikäli luiskan vakavuus lyönnin aikana varmistetaan tarvitta-
essa paalutuksen etenemistä hidastaen tai muihin tarkoituksenmu-
kaisiin toimenpiteisiin ryhtymällä. 

Merkittävimmät häiriötekijät (painumat, siirtymät yms.) rajoittuvat 
yleensä sekä kitka- että koheesiomaassa vyähykkeeseen, joka jää 
paalun kärjestä ylöspäin kaltevuudessa 1:1 piirrettyjen linjojen sisä-
puolelle. 

Järkäleen yleiset laatuvaatimukset on esitetty LPO-87:n kohdissa 
5.521 ja 5.522. Ylimääräisten tehohäviöiden poistamiseksi tulee li-
säksi tarkistaa, että 

- 	järkäleen massa on hyväksyttävässä suhteessa paalun mas- 
saan eli pitkissäkin paaluissa vähintään puolet paalun massas-
ta, 

- 	vaijerikoneessa järkäleen nostovaijerin pituus on kohtuullinen. 
(Vaijerissa saa olla ytipituutta enintään niin paljon, että vaijerin 
kiinnitys järkäleeseen voidaan uusia 2-3 kertaa ka maa 
viottunut osa vaijerin päästä), 

- 	järkäleen kokoamiseen käytetyt pultit on kiristetty ja lu. 
- 	järkäleen alapinta on tasainen, 
- 	järkäleen ohjaimet liukuvat johteissa mandollisimman liukkaa: 

varsinkin kaltevia paaluja lyötäessä ja että 
- 	ohjaimet eivät ole kuluneet liian väljiksi aiheuttaen epäkeskisiä 

iskuja. 

Iskutyynyn laatuvaatirnukset on esitetty LPO87:n kohdassa 5.53. 
Tämän lisäksi tulee huolehtia siitä, että 
- 	iskutyynyn puuosa (yläosa) vaihdetaan, jos se on rikkoutunut 

('luutaantunut'), 
- 	puuosan ja iskusuojan eli pehmikkeen välinen teräslevy oikais 

taan, jos se on taipunut. (Taipunut välilevy rikkoo nopeasti isku- 
suojan ja paalun pään) ja että 

- 	jos iskusuoja joudutaan vaihtamaan paalun lyönnin aikana, on 
se tehtävä vähintään 200 iskua ennen loppulyöntisarjojen alka-
mista. 
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Iskusuojaa vaihdettaessa vanhan iskusuojan jätteet poistetaan en-
nen uuden iskusuojan asentamista. Talviaikana iskusuojat säilyte-
tään kuivassa paikassa. 

Apupaalun laatuvaatimukset on esitetty LPO-87:n kohdassa 5.54. 

2.9.3.4.3 Paalun lyönti 

Paalut lyödään LPO-87:n kohdissa 5.5 ja 5.6 esitettyjen ohjeiden sekä paa-
lutustyösuunnitelman mukaisesti. Paalun lyönti keskeytetään, jos ilman läm-
pötila laskee alle -25°C. 

Tarkastuslyönti (vrt. LPO-87, kohta 5.742)tehdään ennen paalutuskoneen 
siirtymistä uuteen asemaan. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tukipaalut 
eivät ole menettäneet kosketusta kantavaan pohjakerrokseen. 

Tarkastuslyönti tehdään jälkilyöntitarpeen vähentämiseksi ja se saat-
taa tulla aiheelliseksi mm. seuraavissa olosuhteissa: 

- 	Talvella savimaassa maanpinnan ollessa roudassa, jolloin sa- 
ven syrjäytymisestä johtuva "noste' vetää aikaisemmin lyötyjä 
paaluja ylös. 

- 	Koheesiomaan ulottuessa kallioon aikaisemmin lyödyt paalut 
nousevat syrjäytyvän saven mukana. 

- 	Paalu tunkeutuu kitkamaakerroksissa syvemmälle kuin vierei- 
nen, aikaisemmin lyöty paalu, jolloin jälkimmäisen paalun kärki- 
vastus sattaa pienentyä. Jos paalun kärkien syvyysero on suu-
rempi kuin paalujen välimatka, on yleensä lyötävä tarkastuslyön-
tejä. 

- 	Paalut ovat lyhyitä, jolloin paaluryhmän ensimmäiset paalut hel- 
posti nousevat tai siirtyvät ryhmän viimeisiä paaluja lyötäessä. 

Tarkastuslyönti käsittää tavallisesti 10 lyöntiä loppulyöntien aikana 
käytetyllä pudotuskorkeudella. 

Jälkilyönti (vrt. LPO 87, kohta 5.743) on tehtävä tuki- tai kitkapaalujen kan-
tavuuden varmistamiseksi, jos mittaukset osoittavat, että paalut ovat nous-
seet tai muuten menettäneet kantavuutensa loppulyöntien jäTkeen. 

Jälkilyöntitarve johtuu osittain edellä tarkastuslyönni n yhteydessä 
mainituista seikoista. Jälkilyönti sattaa tulla tarpeelliseksi myös seu-
raavista syistä: 

- 	Paalut liikkuvat loppulyöntien jälkeen tehtävien kaivu- ym. töiden 
aikana. Maan jäätyminen paaluun kiinni lisää riskiä. 
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Paalun lyöntivastus silttimaassa saattaa tulla niin suureksi, että 
loppulyöntivaatimukset täyttyvät, vaikka paalun staattinen kanta-
vuus on vielä vähäinen. Muutaman tunnin kuluttua paalu painuu 
jälleen normaalilyönneillä.Tällaisissa o!osuhteissa paalun jousto 
on usein tavallista suurempi. 

2.9.4 Lopputulokselle asetetut vaatimukset 

Yksittäinen paalu saa poiketa teoreettisesta sijaintipaikastaan korkeintaan 
200 mm mielivaltaiseen suuntaan kuitenkin siten, ettei samansuuntaisten 
paalujen muodostaman rivin tai ryhmän painopisteen poikkeama yitä 1 00 

uKLuueri snur n 	poma ksinätsensä paausne 
±0,04 (40 mm/m) ja samansuuntaisten paalujen ryhmässä keskimäär 
±0,02. Kaltevien paalujen horisontaalisuunta (projektio vaakatasossa) s 
poiketa korkeintaan ±100  suunnitelmassa esitetystä suunnasta. 

Jos paalujen sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat ylittävät edellä mainitut arvot, 
on paalutuksen kelpoisuus osoitettava lisäselvityksin ja tarvittaessa lyömällä 
lisäpaaluja. 

Katkaisutason alapuolelle painuneiden paalujen jatkaminen on tehtävä liit-
teiden 1, 2 tai 3 mukaisesti. 

2.9.5 Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 

Lyöntipaalutustyön kelpoisuus osoitetaan paalutuksen aikana tehtyjen ha-
vaintojen, paalutuspöytäkirjojen, tarkastustoimenpiteiden sekä paalujen si-
jainti- ja kaltevuuspoikkeamien mittaustulosten perusteella vertaamalla tu-
loksia suunnitelmassa esitettyihin vaatimuksiin. Paalutuksen tarkastustoi-
menpiteet tehdään LPO-87 kohdan 5.7 mukaisesti. 

Kelpoisuutta osoittava aineisto on luovutettava valvojalle 

Paalutustyöstä on aina pidettävä pöytäkirjaa. Lyäntipaalutuspäytäkirja (li 
5, TVH nro 732512) liitetään toteutumapiirustukseen ja sillan laaturapc 
tim Paalutuspäytäkirjan täyttää paalutustyönjohtaja. 

Tulosten taltiointia varten laatu paalutustyöntekijä paalutustyöstä toteutuma- 
piirustukset. 

Paalutuspöytäkirjan ensimmäinen sivu täytetään vain kerran kutakin 
paalutuskohdetta kohti, elleivät ne ole muuttuneet työn aikana, Pöy-
täkrjan t.söin töytetöön jekaEste neaL..a kehtL. 
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Rakennesuunnittelija määrittää. toteutumapUrustusten perusteella 
mandollisesti tarvittavien lisäpaalujen määrän ja sijainnin, jos sallitut 
sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat ovat yl ittyneet. Toteutumapi irustus 
voidaan laatia sopivista osa-alueesta jo ennen koko paalutustyön 
päättymistä, jolloin paalutuskoneen mandollinen odotusaika ennen 
lisäpaalujen lyöntiä vähenee. 

Toteutumapiirustus muodostuu yleensä tasopiirustuksesta (-piirus-
tuksista) ja erikoistapauksissa lisäksi 1-2 leikkauspiirustuksesta. Mal-
lipiirustukset ovat liitteinä nro 6 ja 7. 

Tasopiirustus laaditaan rakennesuunnitelmaan sisältyvää paalukart-
taa hyväksi käyttäen. Piirustuksessa esitetään: 
- 	paalun numero, 
- 	paalun pään sijaintipoikkeamat valitussa koordinaatistossa, 
- 	paalunkärjen taso, 
- 	katkaisutasot, 
- 	käytetyt jatkokset, 
- 	kärjetja 
- 	peruslaatan mitat ja peruslaatan alapinnan korkeustaso. 

Leikkauspiirustus (-piirustukset) laaditaan kairauslinjojen pituusleik-
kauksia hyväksi käyttäen siten, että leikkaukseen merkitään kanden 
lähimmän paalurivin paalut todelliseen asemaan ja kaltevuuteen. Pii-
rustukseen merkitään myös kairaustinjan kohdalla suunniteltu paalu-
jen tavoitetaso. 

2.9.5.2 Koekuormitus 

Koekuormitus on tehtävä, jos paalutuksen 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). 

Koekuormitukset voivat olla dynaamisia tai staattisia. Dynaamiset 
kuormitukset ovat hyvin lyhytaikaisia (järkäleen isku) ja niitä voidaan 
tehdä koepaalutuksen tai paalujen varsinaisen lyönnin aikana. Dy-
naamiseen koekuormitukseen tarvitaan erikoislaitteet. 

Staattinen koekuormitus tehdään yleensä erillisen suunnitelman mu-
kaan. Staattista koekuormitusta on käsitelty LPO-87:n kohdassa 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 ja määritelmiä (kohta 1 .3) sekä laatuvaatimuksia (kohdat 4.4 ja 
5.5). Ulkohalkaisijaltaan yli 300 mm suuruisten teräsputkipaalujen osalta 
noudatetaan julkaisussa "Teräsputkipaalut" [14] esitettyjä laatuvaatimuksia 
(kohdat 6. ja 9.). 

Paalutustyönjohtajan ja hänen apulaistensa pätevyysvaatimukset ja tehtä-
vät on esitetty LPO-87:n kohdassa 52. 

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 on esitettävä ainestodistukset, jotka luovutetaan valvojalle. 

2.10.2.2 Paalun laatuvaatimuks: 

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

Jatkosmateriaalin tulee olla ainekoostumukseltaan sellaista, ettei korroosio-
vaara paalussa lisäänny eikä jatkokseen synny ns. galvaanista paria. 

2.10.3 Paalutustyä 

21fl11 Yleistä 

2.10.3.1.1 Paalutustyäsuunnit&m 
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2.10.3.1.2 Koepaalutus 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.3.1.2 on vaadittu. 

2.1 0.3.2 Paalujen hankinta ja käsittely työmaalla 

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

2.10.3.3 Paalujen sijainnin merkitseminen 

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

2.10.3.4 Lyöntityä 

2.10.3.4.1 Paalujen lyönti järjestys 

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 työturvallisuuden asetta-
mat vaatimukset, Muilta osin noudatetaan LPO-87 kohdassa 5.3 esitettyjä 
vaatimuksia. 

2.10.3.4.3 Paalun lyänti 

Suunnitelmassa esitetyt lyöntiohjeet täsmennetään paalutuskalustoista saa-
tujen tietojen sekä koepaalutusten ja koekuormitusten jälkeen. 

Teräspaalujen lyöntiä on käsitelty LPO-87 kohdissa 5.5 ja 5.6. 

Teräspaalut jatketaan työkohtaisen työselityksen ja materiaalin valmistajan 
ohjeita noudattaen hitsaamalla, muhvilla tai muulla hyväksytyllä menetel-
mällä. Teräspaalut jatketaan kuitenkin aina maanpinnan yläpuolella. 

Paalutustyö keskeytetään, jos ilman lämpötila laskee alle -25 ° C. 

Tarkastus- ja jälkilyöntien osalta noudatetaan kohtaa 2.9.3.4.3. 
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2.10.4 Työn loppututokselle 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 Paalutustyän kelpolsuuden osoittan 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.5 on vaadit.. 

2.10.5.1 Paalutuspöytäkirja Ja tulosten taltiolnti 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.5.1 on vaadittu. 

2.10.5.2 Koekuormitus 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.5.2 on vaadittu. 

2.11 SUURPAALUTUS 

2.11.1 Yleistä 

Tässä kohdassa noudatetaan Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry:n julkai-
seman "Suurpaaluohjeet 1978:n mukaisia määräyksiä ja ohjeita sekä käsit-
teitä ja määritelmiä. Ohjeista käytetään myöhemmin lyhennystä SPO-78 
[13]. Raudoitus- ja betonointitöiden osalta noudatetaan SYT 3:n mukaisia 
käsitteitä. 

Tässä työselityksessä annetaan vaatimuksia ja ohjeita käytettäessä kaivin-
paal uja, paikalla valettavia Fran ki-paaluja tai ns. Franki-mixte-paaluja, joissa 
paalun vartena käytetään elementtejä sekä suuriläpimittaisia teräsputkipaa-
luja. 

Paalutustyönjohtajan pätevyysvaatimukset ja tehtävät on esitetty SPO-78:n 
kohdassa 5.3. Paalutustyöhön liittyvien betonitöiden johtamisessa on lisäk-
si noudatettava SYT 3:n vaatimuksia. Paalutustyön ja betonitöiden johtaja 
voi olla myös sama henkilö. 

Siltasuunnitelmaan sisältyvää geoteknillistä ja rakenteellista paalutussuun-
nitelmaa (vrt. SPO-78 kohta 3.4) täydennetään ennen paalutustyön alkua 
ottamalla huomioon työmaan erikoisolosuhteet ja paalutuskalusto. Näin 
syntyvään paalutustyösuunnitelmaan tulee liittää betonityösuunnitelma ja 
mittaus- ja työtelinesuunnitelma, kallioankkureiden jännittämis- ja injektointi-
suunnitelma sekä paalujen valmistukseen ja paalutukseen liittyvät laatu- 
suunnitelmat. 
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Paalutustyösuunnitelmassa tulee käsitellä myös mm. seuraavia asioita (koh-
ta 2.9.3.1.1): 

- paalujen tekotapa ja käytettävät koneet 
- työmaajärjestelyt 
- työjärjestys ja aikataulu 
- tarkastustoimenpiteet 
- paalutustyön vaikutus ympäristöön 
- työturvallisuus. 

Betonityösuunnitelmassa noudatetaan SYT 3:n ohjeita. 

Betonityösuunnitelmassa on esitettävä myös laadunvarmistamiseksi tarvit-
tavien tarvikkeiden materiaalit ja paikat. 

Paalutustyösuunnitelma toimitetaan valvojalle tarkastettavksi vähintään viik-
koa ennen töiden aloittamista. 

2.11.2 Paalujen materiaalit ja tarvikkeet 

Suurpaaluihin käytettävän betonin ja sen osa-ainesten tulee täyttää SYT 3 
vaatimukset. 

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

Ulkohalkaisijaltaan yli 300 mm:n teräsputkipaalujen laatuvaatimuksina nou-
datetaan julkaisun "Teräsputkipaalut' [14] kohdassa 6 esitettyjä vaatimuk-
sia. 

2.11.3 Paalutustyö 

2.11.3.1 Kaivinpaalutus 

Kaivinpaalujen teossa noudatetaan silta- ja paalutustyösuunnitelmaa sekä 
SPO-78:n kohdan 5.6 vaatimuksia ja ohjeita seuraavin täsmennyksin ja Ii-
säyksin: 

Työputken painamista estävät kivet ja lohkareet rikotaan meis-
laamalla. Räjäytyksiä saa käyttää vain valvojan luvalla. 
Löyhää kitkamaata pohjaveden alla kaivettaessa tulee vaippa-
putken olla aina vähintään 0,5 m kaivupintaa alempana. 
Pohjaveden pinnan alla kaivettaessa tulee putkeen lisätä vettä 
siten, että se on aina vähintään 1 m pohjaveden pinnan yläpuo-
lella. 
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- 	Paaluja tehtäessä on varottava, etteivät viereiset paalut vaurioi- 
du. Tarvittaessa paalutus on tehtävä telineiltä tai paalutusalusta 
on muuten vahvistettava. Telineistä ja vahvistuksista on laadit-
tava suunnitelma (vrt, kohta 2.13). 

- 	Kaivinpaalujen tukeutuessa kallioon on kallion pinta puhdistetta- 
va huolellisesti ennen paalun betonointia. 

- 	Paalun tarkastus ja mandolliset korjaustoimenpiteet tehdään 
TIEH:n erikseen antamien ohjeiden mukaan. 

- 	Betonimassan valmistuksessa, paalun betonoinnissa ja betonin 
kelpoisuuden toteamisessa noudatetaan SYT 3:n vaatimuksia ja 
ohjeita. 

- 	Kaivinpaalutuksen paalutuspöytäkirja (TVH 732513) on tehtävä 
liitteen nro 8 mukaisesti. Paalutuspöytäkirja luovutetaan valvo-
jalle ja liitetään sillan laaturaporttiin. 

2.11.3.2 Franki-paalutus 

Frankipaalujen teossa noudatetaan paalutustyösuunnitelmaa sekä SPP 
-78:n kohdan 5.7 vaatimuksia ja ohjeita. 

Paalutuksesta tehdään pöytäkirja SPO-78:n kohdan 5.78 mukaan. Paalu-
tuspöytäkirja luovutetaan valvojalle ja liitetään sillan laaturaporttiin. 

sekä jukasuri ke(äspu paa ut kutassa ä asttyä vaatimuksia ta C)JCH 

ta 

2.11.4 Työn lopputulokselle asetetut vaatimuks, 

Paalujen ja niiden rakenneosien tulee täyttää siltasuunnitelmassa ja tässä 
työselityksessä esitetyt laatuvaatimukset 

Paalujen ja paaluryhmien sijainti ja kaitevuuspmkkeamat oivat saa ylttaa 

1 aa . e 	s ak 	H 	u s .» 	<. k 	 .. 	i..................,.:Lv 

on paalutuksen kelpoisuus osoitettava lisäselvityksin. Tarvittaessa tehdään 
suunnitelman muutos. 

2.11.5 Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 

Suurpaalutustyön kelpoisuus osoitetaan samaan tapaan kuin lyöntipaalutus-
työn kelpoisuus (kts. kohta 2.9.5). 
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Betonin ja raudoituksen kelpoisuus osoitetaan SYT 3 mukaisesti. Franki-
-mixte-paalujen varsielementtien kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan 
kohdan 2.9.2.4 vaatimuksia ja ohjeita. 

Kaikki kelpoisuutta osoittava aineisto luovutetaan valvojalle ja liitetään sillan 
laaturaporttiin. 

2.12 MUUT PAALUTUKSET 

2.12.1 Puupaalujen lyöntipaalutus 

Käytettäessä puisia lyöntipaaluja noudatetaan tämän työselityksen kohtaa 
2.9 soveltuvin osin sekä LPO-87:n kohtia: 

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

Paalutustyöstä pidetään liitteen nro 5 mukaista pöytäkirjaa. Paalutustyöstä 
laaditaan tarvittaessa toteutumapiirustus (liite nro 6). Paalutuspöytäkirja ja 
toteutumapiirustus luovutetaan valvojaile ja liitetään sillan laaturaporttiin. 

2.12.2 Pengerpaalutus 

Puisten ja teräsbetonisten pengerpaalujen paalutusta ja paalutuksen kelpoi-
suuden osoittamista koskevat vaatimukset ja ohjeet on esitetty Tienraken-
nustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten osassa Perustus-, tuke-
mis- ja lujitustyöt [17]. 

2.12.3 Erikoispaalutus 

Erikoispaalujen laatuvaatimukset, paalutusta ja paalutuksen kelpoisuuden 
osoittamista koskevat vaatimukset ja ohjeet esitetään suunnitelmassa. 
Työssä on noudatettava työkohtaisen työselityksen ja soveltuvin osin SF0-
-78:n vaatimuksia ja ohjeita. Paalutyyppi on hyväksytettävä TIEH:ssa ennen 
töiden aloittamista. 

Erikoispaaluja ovat esimerkiksi Hagrup-, Simplex-, Vibrex-, Ray-
mond ja BSP -paalut. 
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2.13 	TYÖTELINEET JA UIVA KALUSTO PAALUTUK- 
SESSA 

Paalutustelineistä ja uivan kaluston käytöstä on laadittava suunnitelmat, jot-
ka on esitettävä valvojan tarkastettavaksi vähintään viikko ennen töiden 
aloittamista. Ulvan kaluston käyttöön on saatava valvojan lupa. 

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

Työtelineiden naaIunerutjs uunnitel!aan a tehdään yöndpaalutusluokan 
III mukaan. 

Työtelineiden paaIuna kaytei.aaii yeensa laivaapmtaitaan 25.., f5 mm 
puupaaluja kuormitusten suuruudesta riippuen. Suurimpana jatkamattoman 
paalun pituutena voidaan pitää 12 m. Mandolliset jatkokset tehdään LPO-87 
mukaan. 

Jos paalutuskone on siirrettävä telineelle, on tehneen oltava tukeva, 
jotta sen liikkuminen ei aiheuta paalujen siirtymistä pois paikoiltaan 
eikä niiden taipumista tai vaurioitumista paalutustyön aikana. 

Vapaana vedessä olevien työtelinepaalujen sidonta tulee tarkistaa 
todellisen pohjaprofiilin mukaisesti niin, että saavutetaan riittävä var-
muus nurjandusta ja mandollisia vaakavoimia ajatellen. Usein tämä 
piilossa oleva tehneen osa tulee heikommin rakennetuksi kuin näky-
vissä olevat osat. 

Kun työtelinepaaluja on tarkoitus käyttää varsinaisen siltakannen te-
lineiden alustana, paalut voidaan katkaista n. 1,5 - 2 m korkeudelta 
maanpinnasta (tai vedenpinnasta) ja rakentaa katkaisutasoon esim. 
paalutuskonetta varten työsillake paaluja apuna käyttäen. Varsinai-
set kannen tehneet tuetaan siten työsillakkeen päältä ja mitoitetaan 
normaaleina puutelineinä. Sillake on jäykistettävä riittävillä vaaka- ja 
vinositeillä vedenpinnan ja katkaisutason välisellä osalla. Toinen ta-
pa käyttää paaluja telineinä on ulottaa ne suoraan lähes kannen ala- 
pinnan tasoon, jolloin paalujen päähän tulevat vain niskat, koolaus ja 
muotti. Tällöin tehneet mitoitetaan ja suunnitellaan paaluperustukse-
na unohtamatta jäykistäviä siteitä sillan pituus- ja poikkisuunnassa. 
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2.15 LIITTEET 

1 	Teräsbetonipaalun jatkaminen tapa 1 
2 	Teräsbetonipaalun jatkaminen - tapa 2 
3 	Teräsbetonipaalun jatkaminen - tapa 3 
4 	Koepaalutuspiirustus 
5 	Lyöntipaalutuspöytäkirja 
6 	Esimerkki tuen tasopiirustuksesta lyöntijärjestyksineen. 
7 	Paalutuksen toteutumapiirustus. Esimerkki leikkauspiirustuksesta. 
8 	Kaivinpaalutuspöytäkirja 



LUTE 1 

62 

- 

- 

TERÄSBETONIPAALUN JATKAMtNEN 	Betoni: Sama kuin peruslaotassc 
Jatkosvalu f 300 mm 	 Teräs: A 400 H 

Betoni pelte: 100 mm 

Teräsbetonipaalun jatkaminen - tapa 1 



LIITE 2 
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TERÄSBETONIPAALUN JATKAMINEN 	Betoni; Sama kuin perusloatassa 
Jctkosvoluf 1500 mm 	 Teräs: AIOOH 

Betonpeite 35 mm 

Teräsbetonipaalun jatkaminen - tapa 2 
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LIITE 3 

D 600(poclu 3OOxOJ 
D 550(poclu25Ox 250 

TERÄSBETONIPAALUN JATKAMINEN 	Betoni' Somo kuin peruIaOtasso 

Jotkosvolu 1500 mm 	 Teräs A 400 H 
Betonipeite 35 mm 

Teräsbetonipaalun jatkaminen - tapa 3 



LIITE 4 

KOEPAALUTUSPI IRUSTLIS 

Painokairaus 
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LIITE5 	1(2) 

LYÖNTIPAALUTLJSPÖYTÄKIRJA 

PÖYTAKIRJA NO____________________ 

TYÖKOHDE _______________________ 

0 KOEPAALUTUS  0 LOPLLUNEN PAALUtUS 

PAALUN OMINAISUUDET 

o rBETONI  0 PUU Ei _______ JA1KOSTYYPN______________ 

LUJUUSLUOKKA 	K _____________ PAAUJCENKA ____________________ 

POIKKILEIKKAUS 	0 _______mn [J KAWOKARJEWNEN ____________ 

LATVA 0 	 0 	mm SUUNNITELTU- 	0 PYSTY 

v*ujPAivA:_____________________ KALTEVUUS 	D ViNO 	:1 

VALNISTAJA 	 _________________________________ 

PAALUTUSKONEEN LÄHTÖTIEDOT 

[3 YAIJERIKAYTTÖINEN JARKALE Tyyppi __________________________ 

O VAPAASTI PUTOAVA JARKALE vuosi 	_____________________ 

Dimiu ______ ______ _____________ - ________ 

OSA AINE PAINO (kPl) POIKK1LE1KK.(mm) PITUUS (m) 

JARKALE 

ISKUTYYNY 

APUPAALU 

LAATINUT ________________________________ PVM _________ 
7 

TARKASTANIJT ______________________________, PYM _________ 

IfYVAKSYNYT 	 , 

LIITTYY TOTEUTUMAPHR NO 



LIITE5 	2(2) 

PAALU NO. PAALUN LVÖNTIPÄIVÄ 

PUDOTUS- 

KORKEUS 
(cm) 

ISKUJA 

(kpl) 
_______ 

PA1NtA JOUSTO 

(mm) 

_______ 

KÄRJEN SYVYYS 

MITTAUSTASOS-

TA (m) 

HUO 

______________ 

. mm 

____ 

mm/ISKU 

_______ 

PAALUN PÄÄN KORKEUSTASO 	 PAALUN KÄRKI, TAVOITETASO 

PAALUN PITUUS _______________m 	PAALUN KÄRKI, SAAVUTETTU TASO_________ 

TARKISTUKSET, PVM , YORKEUS 

SIJAINTI 

__________ 

SUUNNI- 
TELTU 

POIKKEAMA 
MITATTU ARVO PAALUN PÄÄN KORK.TASO LYÖNM II JÄLKEEN 

0 
______ 

	

X 	mm 

	

L y 	mm 

PAALUN KATKAISUTASO 

TARKISTUS-/ JÄLKILYÖNTI, PVM_____________ 

KORKEUS WUNTA 	0 
KALTEVUUS 	0 :j ISKUJEN LUKUMÄÄRÄ 	 KPL 
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LIfTE 7 

PAALUTUKSEN TOTEUTUMAPI IRROS. ESIMERKKI LEIKKAUS- 

P1 IRROKSESTA. 

Kairauslinja B - B 
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LIITE 8 
KAI VINPAALUTUSPÖYTÄKIRJA 

	
SILTA NO R151 

TYÖKOHDE _______________________________________ PAALUN TUNNUS 

PAALUTTAJk 	 KALUSTO 

PAALUN MITAT 

NIMELUSMITTA 	 mm 	 KALTEVUUS 	 : 1 _________ 

PAALUN YLÄPÄÄ 
SUUNNITELTU TOTEUTUNUT VAIPPAPUTKI D2 _____ mm 	mm 

MATERIAALI __________ __________ 
PAALUN ALAPÄA 
KALTEVUUSLISA' 
PAALUN PITUUS 

_________ __________ YL.ÄPÄÄ 	 ml. 
ALAPÄÄ 	 ml 
PITUUS 	 mj 

_________ _________ 
m m 

MAAPERATIEDOT JA tYÖAIAT. KAIVU 
KERROS- 
PAKSUUS 

MAALAKEN 
RAJAT 

iAALAJI 
_________ 

TEHOKAS 
TYÖAIKA 

(NÄYTTEET, LOHKAREET 
OM 	KESKEYTYKSET YMS.) 

MITTAUSTASO 
h _______________ _____ ______ 
h _______________ m ______ 

_____ _____________ m _____ 

m ________ ii ______________________ 

h. ______________________________ ___________ ___________ 
ii ______________ rn _____ 

mPOHJA __________ h __________________________ 

RAUDOITUS 
TARKASTUSPUTKET, 3 0 60,ASENNUS 
TEHOKASTYÖAIKA YHT. _____________ 
KOKONAISTYÖAIKA 

__________ __________________________ 
_________ ________________________ 
__________ ________________________ 
__________ __________________________ 

KALLION KALTEVUUS: ENNEN KÄSITTELYk KÄSITTELYN JÄLKEEN: 
KALLIONPINNAN PUHDISTUS 

BETONOINTI ALKOI KLO 	PAATTYI KLO 	LAMPOTILA C 
BETONIN VALMISTAJA ______________________________LUJUUSUJOKKA K_______ 
SEMENTTIMÄÄRÄ ______kg m 3  SUURIN RAEKOKO 	mm NOTKEUS _______ sVB 
VESISEMENTTISUHDE 	LIS$IAINEET__- 
BETONIMENEKKI, TOD: 	m3  TEOR 	m3  KOEKAPPALEET (TUNNUS):____________ 
BETONOINTITAPA 
BETONOINNISSA KESKEYTYS KLO 	 KORKEUSTASOSSA4- _______________ 
SYY KESKEYTYKSEEft 

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

ERIKOISTOIMENPITEET 

RAJÄYTYKSET:__________ 
TARKISTUSPORAUKSET:_ 
INJEKTOINNIT: 
KAWOANKKURITI -TAPIT 
ULTRAÄANI LUOTAUS: PVM. 	 KORJAUSTOIMENPITEET - 

PAALUTUSTYÖNJOHTAJA 
	

PYM. 

TARKASTANUT 
	

PVM. 	LIITTEITA 
	

KPL 
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