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3.1  YLEISET VAATIMUKSET  JA  OHJEET  

3.11  Ohjeen  soveltamisalue  

Tässä ohjeessa, RMYTL  osa  3 "Perustamis-  ja  vahvistamistyöt",  esitetään 
radalla  ja  rautatiealueella suoritettavien perustamis-  ja  vahvistamistöiden 

 tekemisen sekä  em.  töiden yleiset laatuvaatimukset  ja  laadun varmistuksen 
yleiset periaatteet. Työkohtaisessa työselityksessä esitetään tarkemmin 
perustamis-  tai vahvistamistöiden  suorittaminen, laatuvaatimukset  tai  laadun 

 varm  istus.  

I Tässä ohjeessa käsiteltävillä perustamis-  ja  vahvistamistöillä  tarkoitetaan  radan 
 rakennekerrosten alapuolisen maapohj  an  vahvistamiseen  ja  ratapenkereen 

 perustamiseen liittyviä työmenetelmiä  ja  tekniikoita. Tässä ohjeessa  on  käsitelty 
myös  em.  töihin liittyviä sallittuja mitta-ja  sijaintipoikkeamia. 

Paalutuksen  osalta tätä ohjetta sovelletaan ainoastaan penkereidenja laiturien 
perustamiseen liittyviin töihin, joille esitetään yleiset laatuvaatimukset sekä 
sallitut mitta-  ja  sijaintipoikkeamat. Paalulaattojen  sekä paaluhattujen osalta 
ohjeessa esitetään niihin kohdistuvat työmenetelmät, joille annetaan yleiset 
laatuvaatimukset sekä  sal litut  mitta-  ja  sij aintipoikkeamat.  

3.12 Noudatettavat  asiakirjat 

Yleiset asiakirjat 
Kulloinkin voimassa oleva päivitetty luettelo noudatettavista asiakirjoista  on 

 saatavilla Ratahallintokeskuksen internet-sivuilla osoitteessa: 
"//www.rhk.fi!normit.htm" 

Perustamis-  ja  vahvistamistöissä  noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 

Työkohtaiset  asiakirjat 
Työkohtaiset asiakirjatja  niiden pätemisjärjestys määritellään urakkasopimuksessa. 
Töiden sisältö  ja  laajuus määritellään aina työkohtaisissa perustamis-  tai  vahvista-
mistöitä käsittelevissä suunnitelmissa. Urakkasopimukseen liitetyt työkohtaiset 
suunnitelma-asiakirjat menevät pätemisjärjestyksessä RMYTL:n edelle. 

Muut ohjeet 
Työssä noudatettavien yleisten asiakirjojen, työkohtaisten asiakirjojen sekä 
RMYTL:n osien lisäksi noudatetaan soveltuvin osin seuraavia kansallisen tason 
ohjeita: 

Pohjarakennusohjeet, RIL  12 1-1988 /19/ 
Lyöntipaalutusohj eet, LPO-87 /  15/ 
Pohj arakennuspiirustusohj eet, PRP-84 /16/ 
Rakennuskaivanto-ohj  e, RIL 181-1989 /20/ 
Suurpaalutusohje, SPO-95, RIL2 12-1995 /  17/ 
Teräsputkipaalut, TIEL  2173448 /31/  
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Kairausopas  I,  paino-, pisto-ja  lyönti- sekä hei jarikairaus  /10/ 
Kairausopas  II, siipikairaus /11/ 
Kairausopas  III, maanäytteiden  ottaminen  /12/ 
Kairausopas  IV, pohjavedenpinnan  mittaaminen  /13/ 
Kairausopas  V, porakonekairaus /14/ 
Geotekni nen  laboratorio-ohje,  GLO-8 5 /9/ 
Tielei kkausten pohj atutkimukset, TIEL  3200354 /27/ 
Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa, TIEL  217068 /28/ 

3.13  Pohjatutkimukset 

Ratapenkereiden pohj atutkimuksi  a on  tehty pitkät  lä aikaväl  il läj  a  tutkimustulokset 
 on arkistoitu  aina vuodesta  1922  lähtien. Usein vanhat pohjatutkimukset ovat yhä 

käyttökelpoisia, koska  rata  kulkee edelleen samalla paikalla, jonne  se  alun  perin  on 
 rakennettu. Tällöin pohjatutkimuksista tietoa voidaan saada esimerkiksi alueen 

painumista. Monin paikoin uusien pohjatutkimusten luonne onkin tarkentava  tai 
varmistava,  jolloin pohjatutkimuksin pyritään selvittämään mandolliset olosuhtei-
den muutokset verrattuna aikaisempien pohj atutkimusten ajankohtaan. Pohj atutki-
musarkisto ei kuitenkaan ole täysin kattava  ja  suuri  osa  nykyisistä tutkimuksista 
tehdäänkin alueella,  jolta  ei ole aikaisemmin tehtyjä pohj atutkimuksia. Rautateiden 
perustamis -j a pohj anvahvistamistöitä  varten tarvittaviamaarakenteissa käytettäviä 
pohjatutkimusmenetelmiäja niillä selville saatavia asioita  on  esitetty taulukossa  1. 

RHK:n arkistoidut pohjatutkimustiedot  ovat käytettävissä RFIK:n suunnittelutöissä  
ja  saatavilla osoitteesta: 

Oy VR-Rata  Ab 
Suunnitteluosasto 
Vilhonkatu  13 
00100 1-IELSINKI,  Puhelin:  09-7071 

3.131 Painokairaus 

Painokairaus  on staatti nen kairausmen etel mä,  jota  käytetään  ens isij aisesti 
pehmeikköalueilla. Painokairauksella  voidaankin tutkia  m aakerrosten rajoj a  ja 

 suhteellista tiiviyttä sekä arvioida kitkapaalujen kantavuutta. 

Painokairaus  on  muuttunut koneellisturnisen myötä.  Aina  1960  luvun lopulle  ja 
 vielä osittain  1970  luvun alussa painokairaus tehtiin käsin, jolloin kairaa painettiin 

aluksi maahan kuormittamalla kairatankoa kuormitussarjalla  0.05, 0.15, 0.25, 0.50, 
0.75, 1.00 kN.  Kun kairaa ei enää saatu tunkeutumaan maahan  1.00 kN kuormituk-
sella,  kairaa alettiin kiertämään. Maakerrokset, joita ei kiertämälläkään saatu 
läpäistyä, voitiin yrittää läpäistä kairaa lyömällä. 

Kairauskalustoj  en  kehittyessä otettiin käyttöön aluksi moottorikai ratj  a  myöhemmin 
hydraulikairat. Molemmissa kairatankojen kiertäminen tapahtui konevoimalla, 
mutta tankojen kuormitus tapahtui irtopainoilla  tai kairauskoneen  ja kairaajan 

 yhteisen painon avulla,jolloin kairatankojenkuormitus luettiin kuormitusmittarista,  

I 

I 

I  
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Taulukko  1.  Pohjatutkimusmenetelmätja  niiden soveltuvuus.  
Pohjatutkimus- 
menetelmän  I  päaasiallisin  I  käyttötarkoitus ri  

cl) cl)  — — . *  
Pohjatutkimus- !  '.E 

I  
1  

menete 	an 	 ,—. 
II  

toissijamen  
.- •— : -  E VI  o  

.;  •.. . .  E • 
kayttotarkoitus  —  :u 

F- 
C :u 	.  

F- o  

Kairausmenetelmät 	\.. 

______ •s•o  000  
Tärykairaus  0 S 0 0  
Puristinkairaus ••  5. 0 0 0  
Heijarikairaus  05 0 0  •  0  
Porakonekairaus  S S  
Siipikairaus  5  
Koekuoppa  
Hainintyneet naytteet -  0 
Hainintymättöniät  näytteet •  5  
Laboratoriotutkimukset  5 5  • 
Pohjavedenpinnan  mittaus  5  

Aluksi  kairausvastuksena  kirjattiin kairan  painuma  kullakin  kuormituksella  tai 
 painuma  25  puolikierrosta  kohti. Nykyään  kairausvastus  kirjataan kairan kiertämi-

sen osalta  puolikierrosten lukumääränä  0,2 m  tunkeutumaa  kohti. 

Nykyisin  painokairausta  tehdään pääsääntöisesti hydraulisen  kairavaunun  avulla, 
jolloin  kairatankojen kuormitusja  kiertäminen tapahtuu  kairavaunun  hydrauliikan  

I  avulla.  Kairatangot  olivat aina  1960  luvun loppupuolelle halkaisijaltaan  16 mm, 
 jolloin  halkaisijaksi  vaihtui  20 mm.  Tangon  vahvuudella  on  suuri vaikutus 

 havaittuun kairausvastukseen.  

I 	 Usein  kairavaunuun  on  yhdistettynä myös muita  kairausmenetelmiä  kuten 
esimerkiksi  heij arikairaus. Painokairaus  on  edelleenkin nykyisessä muodossaan 

 varsin  paljon käytetty  pohj atutkimusmenetelmä  

3.132  Tärykairaus 

Tärykairauksen  käyttöä pitäisi välttää, koska  sillä  saatu tieto maaperästä  on 
 vähäistä.  Tärykairaus  on  dynaaminen  kairausmenetelmä,  jonka soveltuu  tiiviiden 

karkearakeisten maakerrosten  tai  moreenikerrosten yläpinnan  varm  istamiseen. 
Tärykairauksilla  voidaan myös varmistaa, että kallion  pinta  ei ole tiettyä tasoa 
ylempänä. Kallion  pinnan  tason määrittämiseen  tärykairaus  ei sovellu erityisen 
hyvin, koska  tärykairalla  ei usein pystytä  läpäisemään  tiiviitä  karkearakeisia 
maakerroksia  tai  moreenikerroksia. 

I  

RMYTL  3 
	 99-09 
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3.133 Puristinkairaus 

Puristinkairaus  on staattinen kairausmenetelmä,  joka soveltuu ensisijaisesti 
pehmeidenja löyhien maakerrosten konsistenssinja tiiviyden tutkimiseen. Kairaus-
tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä maalajista maakerrosrajojen 
määrittäm iseksi. Puristinkairaus soveltuu myös maakerrosten kokoonpuristuvuu

-den  ja leikkauslujuuden  arviointiin. Puristinkaira ei tunkeudu kovaan  tai  kiviseen 
maaperään  ja sen  vuoksi puristinkairausta tehdään yleensä jonkin toisen kairaus-
menetelmän esimerkiksi heij arikairauksen kanssa yhdessä. 

Puristinheijarikairauksessa puristinkairausosuus  ei vastaa tässä esitettyä puristin- 
kairausta,  joka  on  otettava huomioon kairaustulosten tulkinnassa. 	I  
Puristinkairan  kärki  on kartiomainen kärkikulman  ollessa  600.  Kärjen 
poikkileikkauspinta-ala  on 10 cm 2  (d=35,7 mm). Kärkikappaletta  puristetaan 
tankojen avulla maahan tasaisella  20 mm/s  nopeudella. Kärkikappaleeseen voi 
liittyä halkaisijaltaan kärkikappalettavastaava kitkahylsyosa. Kitkahylsyäjakärkeä 
voidaan puristaa maahan joko yhdessä  tai  erikseen, jolloin voidaan mitata kairan 
kärki-  ja  vai ppavastus.  

3.134  Hejarikairaus 

Heij arikairaus  on  dynaaminen kairausmenetelmä, joka soveltuu ensisijaisesti 
käytettäväksi karkearakeisten  maiden tai moreenien kerrosrajojen  sekä  en  kerrosten 
tiiviysvaihteluiden määrittämiseen. Heijarikairauksella voidaan arvioida paalujen 
tavoitetasoa. Pehmeistä maakerroksista heijarikairaus antaa niukasti tietoa, mutta 
pehmeiden maakerrosten  al apuol isten ti ivi  iden  kerrosten tutkimiseen heij  anka iraus 

 soveltuu hyvin. 

Heijarikairausvastuksen  perusteella voidaan myös arvioida paalujen geoteknista 
murtokuormaa karkearakeisessa maakerroksessa. 

Hei jarikairauksessa kaira tunkeutuu maahan kairatangon yl.pääliän kohdistetun 
iskun avulla. Nykyään käytetään vapaapudotusheijarikairoja, joissa  on 63,5 kg 
heij ari,jonka pudotuskorkeus on 0,5 m. Heijarikairauksessa kairatankojen halkaisij a 
on 32 mm.  Kairan kärki  on  poikkileikkaukseltaan ympyrä, jonka halkaisija  on 40 
mm  ja kärkikulma  90°. Kairausvastus  ilmoitetaan lyöntien määränä kairan  0,2 m 
tunkeutumaa  kohti.  

3.135 Porakonekairaus 

Kairausmenetelmä  soveltuu yksinomaan maaperän lohkareisuuden sekä  kall  lop  in- 
nan  sijainnin varmistamiseen. Kalliopinta  tai  kalliota vastaava lohkare voidaan 
katsoa varmistetun. kun porakonekairauksella  on tunkeuduttu  ehjään kiveen  3  im  

R1YF .  3  
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3.136  Siipikairaus 

Hienorakeisen  tai  eloperäisen maakerroksen  suljettu leikkauslujuus määritetaan 
siipikairauksilla. Kairauksen perusteella voidaan määrittään myös maan sensitiivi- 
syys, joka saadaan sulj etun leikkauslujuudenj  a  hairityn  leikkaus lujuuden suhteena. 

Siipikairaus  tehdään upottamalla tutkittavaan maakerrokseen kairatankojen  ja 
suojaputken  avulla nelilapainen siipi. Määräsyvyyteen upotuksen jälkeen siipeä 
aletaan kiertämään pystyakselinsa ympäri tasaisella nopeudella  0,1°/s.  Vääntämi

-seen  tarvittavan  momentin maksimiarvo  mitataan. Tästä saatavaa leikkauslujuutta 
 on  redusoitava  vesipitoisuuden perusteella mitoitus leikkauslujuuden saamiseksi. 

Vääntömomentin maksiminjälkeen siiven vääntämistäjatketaan  20  täyttä kierrosta 
nopeudella  1  kierros/1  -2 s.  Tämän jälkeen mitataan häirittyä lujuutta vastaava 

 m  aksimimomentti  vastaavalla tavalla kuin häiriintymätöntä luj uutta vastaava 
maksimimomentti.  

3.137  Näytteenotto  

Laboratoriossa tehtäviä tutkimuksia varten otetaan häiriintyneitäja häiriintymättö-
miä näytteitä. Häiriintyneessä näytteessä maan sisäinen rakenne  on  rikkoutunut, 
vaikka kaikki alkuperäiset maan aineosat ovat edelleen edustettuina näytteessä. 
Häiriintymättömän näytteen otossa tapahtuneet maan sisäisen rakenteen muutokset 
ovat siinä määrin vähäisiä, että näytteen katsotaan edustavan luonnontilaista 
maakerrosta. 

Häiriintyneiden  näytteiden otto tapahtuu joko koekuopasta  tai  painokairan  kierre-, 
lapio-  tai  pienoismäntäottimella. Heijarikairaan  sopivia häiriintyneen näytteenotti-
mia ovat mäntäottimet  tai  ns. sydännäyteottimet,  joista sydännäyteottimet soveltu-
vat erityisesti karkearakeisista maakerroksista tapahtuvaan nytteenottoon.  

1-läiriintymättömät 
 näytteet otetaan koekuopasta  tai  näytteenottoreiästä,  josta 

naytteet  otetaan mäntäottimien avulla näytteenottolieriöihin. Näytteenotto tapahtuu 
 sen  jälkeen, kun näytteenotin  on  painettu tarvittavaan syvyyteen siten, että mäntä 

lukitaan liikkumattomaksi  ja  painetaan saman aikaisesti näytesylinteriä alaspäin, 
jolloin maat ieriö tunkeutuu näytteenottoputkeen.  

3.138  Pohjavesihavainnol  

Pohja-ja orsivedenpinnan  korkeuden  ja korkeusvaihteluiden  mittaaminen tehdään 
pohjatutkimusten yhteydessä, kun pohjarakentaminen voi alentaa pohjavettätai kun 
tarvitaan tarkkaa tietoa pohj avedenpinnan korkeudestaja  sen  vaihteluista suunnitel-
man lähtökohdaksi. Yleisluontoisia havaintoja pohj aveden asemasta voidaan saada 
vesistöjen,  oj ien ja kaivoj  en  vedenpinnasta.  Varsinainen pohj avedenpinnan 
havainnointi tehdään pohjaveden havaintoputkien avulla, jonka siiviläosa  on 

 pohj avedenpinnan  alapuolella hyvin vettäjohtavassa maakerroksessa. Pohj aveden
-pinnan korkeushavaintoja  on  tehtävä riittävän pitkällä aikavälillä, jotta alueen 

pohjaveden  pinnan  vaihtelut sekä  veden  ylin  ja alin  korkeus tulevat havaittua. 

RMYTL  3 	 99-09  
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Koska pohj avesihavainnot ovat harvoin riittävän monivuotisia pohj avedenpinnan 
vaihtelujen selvittämiseksi,  on  pohjaveden ylin  ja alin  pinta  arvioitava käyttäen 
hyväksi tietoja pohjasuhteiltaan samankaltaisten alueiden pohjavedenpintojen 
vaihteluista. Pohj avedenpinnan tarkkai lua varten tehdyt havaintoputket säilytetään, 
koska tarkkailua voidaan tarvittaessa joutua tekemään myös työn aikana  ja  usein 

 sen  jälkeen työkohtaisessa työselityksessä määrätyn ajan. 

Pohjavedenpinnan  pysyvä  tai  tilapäinen työnaikainen alentaminen edellyttää laajan 
pohj avesien  hallinnan  suunnittelua. Tätävarten voidaanjoutuatekemään koepump-
paus,jokatehdään ainaerillisen rakennuttajan hyväksymän suunnitelman mukaises-
ti.  

3.14 Pohjatutkimusten  esittäminen 

Pohjatutkimuksista  esitetään pohjatutkimusselostus,josta viitataan pohj atutkimus-
piirustuksiin sekä muihin tarpeellisiin liitteisiinjaselvityksiin. Pohjatutkimusselos

-tus  esitetään työkohtaisen työselityksen alkuosassa. Laadituista pohjatutkimus-
piirustuksista  on  selkeästi käytävä ilmi rakennuspaikan pohjasuhteet sekä muut 
pohj arakentam iseen vaikuttavat maasto -ja ympäristötekij  ät.  Pohj atutkimusselostuk - 

 sessa  arvioidaan piirustusten perusteella tutkimusten soveltuvuus  ja riittävyys  sekä 
tarkastetaan tehdyt pohjasuhteiden yleistykset. 

Pohj atutkimuspiirustusten  esittämisessä suositellaan noudatettavaksi soveltuvi  n 
 osin seuraavia mittakaavoja: 

Pohj atutkimuskartta 	 1:100, 1:200, 1:500 tai l:100() 
Pituus leikkaukset 	 1:100 tai 1:20(1) 
Pu 1kk ilci  k k au k set 	 0)  ia 	2Ifti  

Jos  puh asuhteiden  vaihtelut ei  vId  ole  SUUrIa  voidaan pituus leikkauksissa kävit 
typistettyä  1:200, 1:500 tai 1:1000  pituusmittakaavaa.  

Jyrkästi vaihtelevissapohjasuhteissajaniissä kohdin, missäperustarnis-javahvisi: 
mistyöt ovat erittäin vaativia, pohj atutkimusasemapiirustus suositellaan esitettäväl 

 si  samassa mittakaavassa kuin pohjatutkimusleikkaukset. 

Poikkileikkauksien katselusuunta  on  kasvavien ratakilometrien suuntaan. Pituus 
leikkauksissa katselusuunta  on  poikkileikkauksien katselusuuntaan  nähden oikealta 
vasemmalle. Pituusleikkaukset esitetään siten, että ratakilometrit kasvavat vasem-
malta oikealle. Pohjatutkimuspiirustuksiin merkinnättehdään käyttaen Pohj araken-
nusohjeessa  (ML 121-87)  esitettyj  ä  pohjatutkimusmerkintöjä / ()  

Kirjallisten tulosteiden lisäksi pohjatutkimusaineisto toimitetaan rakennuttaj  al  
tallennettuna digitaalisessa  muodossa:  Pohjatutkimustietojen  digit  i! 	nl 1  

muodon tulee olla yhteen sopiva Tekian tallennusmuodon  kans 

Vaaituksissa, mittauksissaja maastomalleicsi tidno vttY)  Tot 
don  kanssa yhteensopivaa tallennusmuotu  

I 

I  

RMYTL  3 	 99-09  



13  

RMYTL  3  Perustamis-  ja vahvistamistyöt 

Mittauksissaja  tutkimuksissa sekä suunnitelmissa tulee käyttää  RAMOn  osassa  2 
 "Radan geometria"  esitettyä  koordinaattij ärj estelmää  /2/. 

3.15 Suunnitteluperusteet 

Ratarakenteiden  sallitut  painumat  ja painumaerot  sekä  varmuusvaatimukset 
 esitetään  RAMOn  osassa  3  "Radan  rakenne"  /3/. 

3.16  Ympäristön huomioon ottaminen 

, 	 Perustus-javahvistusrakenteita  valittaessa  on  otettava huomioon tehtävään työhön  
ja  rakenteeseen liittyvät  ympäristöhaitat  sekä työn aikana että valmiin rakenteen 

 käyttöaikana. Urakoitsij  an  tulee järjestää tarvittaessa katselmukset mandollisten 
työstä aiheutuneiden vaurioiden toteamiseksi työmaan ympäristössä niillä alueilla, 
joille työmaan vaikutuksen voidaan otaksua ulottuvan. 

Työn alkuvaiheessa haittojen  ja ympäristörasitusten  toteamiseksi sekä valittujen 
työmenetelmien soveltuvuuden  toteamiseks  i  on urakoitsij an  tehtävä tarpeelliset 
mittaukset  mm. melunja tärinän  osalta sekä saatettava mittauksen ajankohta sekä 

 mittaustulokset rakennuttaj  an  tietoon. Tarvittaessa  urakoitsij  an tuleejärjestää  työstä 
 aiheutuvien  melu-,  tärinä-,  pöly-  tai savuhaittojen  tarkkailu. Tarvittaessa  urakoitsi

-jan  on  järjestettävä myös maan  ja  rakenteiden  siirtymien  mittaus.  

3.17 Turvallisuusvaatimukset 

Raidealueella  tai  sen  ympäristössä tehtävistä töistä ei saa aiheutua vaaraa  tai 
 häiriötä  raideliikenteelle.  Radalla  tai rata-alueella  työskenneltäessä  on  noudatettava 

 junaliikenteeseenj  a sähkörataympäristöön  liittyviä  Ratahallintokeskuksen turvalli-
suusasiakirjojaja  —ohjeita. Lisäksi työssä  on  noudatettava mandollisia  työmenetel-
mään  tai  työn luonteeseen liittyviä  turvallisuusohjeita. 

Urakoitsijan  on eristettävä työalueensa radasta  turva-aidalla niiltä osin kuin 
rakennuttajan kanssa sovitaan sekä varattava tarvittaessa  raidealue  työmaan 
käyttöön. 

Jokaisen  rata-alueella työskentelevän henkilön tulee täyttää  Ratahallintokeskuksen 
ohj een "Ratatyöntekijöiden  pätevyysvaatimukset" mukaiset edellytykset  /4/. 

Urakoitsijan  tulee huolehtia työn ajoituksesta sekä varmistua toimenpiteiden 
suunnittelussa  rautatieli ikenteen  turvallisuudesta  koko  rakennustyön ajan. Työ-ja 
laatusuunnitelmat  on  alistettava työn rakennuttajan tarkistettavaksi riittävän 
aikaisessa vaiheessa yleensä noin  2  viikkoa ennen  työvaiheen  aloittamista.  

RMYTL  3 	 99-99  
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 3.18  Laatu-  ja toleranssivaatimukset 

Urakoitsijan  on  tehtavä laadunvalvontakokeita  ja  -tarkastuksia työn laatuun  ja 
vaikeusasteeseen  nähden riittävästi, kuitenkin vähintään niin paljon kuin työkohtai

-sessa työselityksessä ja RMYTL:ssa  on  vaadittu. Laadunvalvontakokeiden  ja 
 tarkastusten tulokset  on  kirjattava  ja  esitettävä pyydettäessä rakennuttajalle. 

Urakoitsijan  on  annettava laadunvalvonnanjärjestelyistä selvitys työ -ja laatusuun-
nitelni assaan  rakennuttajalle ennen töiden aloittamista. 

Laatu-  ja toleranssivaatimukset  esitetään RMYTL:n osissa sekä työkohtaisessa 
työselityksessä. Urakoitsijan  on  suoritettava työnsä siten, että urakka-asiakirjoissa 
sallittuja mitta-  ja sijaintipoikkeamien  arvoja ei ylitetä. Urakoitsijan  on  tehtävä 
tarpeel  1  iset  mittaukset toteutuneiden mitta -j a  sij aintipoikkeamien  toteamiseksi sekä 
varattava mandollisuus rakennuttajan tekemille tarkastusmittaukselle. Mittaus-
pöytäkirj  at  urakoitsij  an  tulee luovuttaa rakennuttaj  al le  välittömästi mittauksen 
tekemisen jälkeen. 

Urakoitsijan  tulee selvittää rakennusaineiden  ja  tarvikkeiden ominaisuudet ennen 
niiden käyttöätai kiinnittämistä rakenteisiin. Betonistaja muista siihen verrattavista 
aineista  on  selvitettävä  osa-aineiden ominaisuudet sekä seossuhteet, joilla vaadittu 
ominaisuudet saavutetaan. Urakoitsijan  on  valvottava työn laatua  ja annettav 
laatutasosta  rakennuttajan vaatimat selvitykset. 
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3.2  PERUSTAMINEN PAALUILLA  

3.21  Menetelmän käyttöalueet 

Tyypillisiä paaluilla perustettavia kohteita ovat pehmeiköllä sijaitsevat penkereet 
silloin, kun maakerrosten paksuus  on paalutuksen  kannalta sopiva. Paaluja käyte-
tään myös vaihteiden  ja  rumpujen perustamisessa silloin, kun ratapenger  on 

 perustettu vastaavalla tavalla. Paaluilla perustetun ratapenkereen kuorma siirretään 
joko yhtenäisen laatan  tai paaluhattujen  välityksellä paaluilleja paaluilla kantaville 
maakerroksille  tai kalliolle. 

Paaluina  voidaan käyttää teräsbetonipaaluja  tai pieniläpimittaisia  (ø <300 mm) 
teräsputkipaaluja tai vastaaviateräsprofiilej a. Puupaaluj en  käyttö pysyvien rakentei-
den perustusrakenteissa ei ole sallittua. 

Paaluilla  perustettu ratapenger suunnitellaan  ja  rakennetaan siten, että  sen painumat 
ja  siirtymät ovat rakenteen kannalta merkityksettömät.  

3.22  Paalut  
3.221  Teräsbetonipaalut  

Pysyvien rakenteiden teräsbetonipaaluiksi hyväksytään Suomen Betoniteollisuuden 
Keskusjärjestön (SBK) julkaisun "Teräsbetoninen normaalipaalu" mukaiset paalut. 

 /6/ 

Perustuksissa  käytettävien teräsbetonipaaluj  en  poikki leikkaus voi olla  
300x300  mm2  tai 350x350  mm2 .Työkohteessa  käytettävä paalu  on  esitettävä työ-
kohtaisessa työselityksessä. 

Paalunj atkoksena  voidaan käyttää rakennuttajan hyväksymiäjäykkäj atkostyyppejä,  

I 	 joita ovat Lyöntipaalutusohjeiden (LPO -87)  luvussa  4.33  esitetyt vaatimukset 
täyttävät jäykka.jatkokset.  /15/  

Paalun kärkenä tulee käyttää rakennuttajan hyväksymiä laatikko -ja kalliokärkityyp-
pej ä,joita  ovat Lyöntipaalutusohj eiden (LPO-87)  luvussa  4.3 22  esitetyt vaatimukset 
täyttävät kärkityypit.  /15/  

Paalut  voidaan siirtää varastoon, kun  70% puristuslujuusvaatimuksesta on  saavutet-
tu.  Tämänj älkeen  on  huolehdittava paaluille sopivista lämpö -j a kosteusolosuhteis

-ta,  jotta paalut saavuttavat suunnitellun lujuuden.  Jos paaluille  ei voida osoittaa 
muilla tavoin edellä mainittuja olosuhteita,  on paaluja  säilytettävä vähintään  3  vrk 

 peitettynä lämmitettävässä muotissa. 

Paalun valmistustaj  a  ominaisuuksia koskevien tietojen tulee olla merkittynä paalun 
yläosaan kiinnitetyssä tunnisteessa,  jossa tulee olla merkittynä: 
- Paalujen  valmistaja 
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- Valmistuspäivämäärä 
-  Paalun materiaali sekä pituus 
-  Paalun poikkileikkaus 
- Liitos-  tai kärkityyppi  

Merkinnät tehdään tunnisteeseen stanssaamalla  tai  vastaavalla tavalla. Tunniste 
kiinnitetään paaluun kiinteästi valun yhteydessä. 

Varastoinnilla  tai kuljetuksella  ei saa vähentää paalun lyöntikelpoisuutta. Paaluja 
 on  käsiteltävä  ja  säilytettävä työmaalla siten, että ne säilyvät ehjinä kaikissa 

vaiheissa. Paalut  on  tuettava puisilla välikkeillä käsittelykoukkujen kohdalta 
nostettaessa paalut työmaan varastoon. Paalujen päiden sekä jatkosten tulee olla 
kulj etuksenj  a  työmaalla käsittelyn aikana asianmukaisesti suoj attuna.  Jos on  aihetta 
epäillä, että paalut ovat vaurioituneet siirtojen, kuljetuksen  tai varastoinnin tai 

 työmaalla tapahtuneen käsittelyn aikana,  on paalujen  kunto ennen lyöntiä tarkastet-
tava Lyöntipaalutusohjeiden (LPO-87)  kohdan  4.319  mukaisesti.  /15/ 

Paaluissa  ei saa esiintyä halkeamia, joiden  koko  on  suurempi kuin  0,2 mm  paalun 
ollessa tuettuna käsittelykoukkujen kohdalta. Käsittelykoukkujen  (2 kpl)  etäisyys 
paalun päistä  on 0,18 x  paalun pituus  ±50 mm. 

3.222  Teräspaalut  

Tässä ohjeessa RMYTL  osa  3 "Perustamis-  ja vahvistamistyöt"  käsitellään  vain 
teräsputki-  sekä teräsprofiilipaaluja, joiden ulkohalkaisija  on  enintään  300 mm  ja 
käyttötilan maksimikuorma  on  pienempi kuin  1,5 MN. Rajauksen  ulkopuolelle 
jäävien teräspaaluj  en valmistuksessaja paalutuksessa  noudatetaan Suurpaalutusoh-
jeita (SPO-95) /17/ja Tielaitoksen  ohjetta Teräsputkipaalut (TIEL  21 73443) /31/.  

Teräspaalujen  ja paalujen  osien materiaalin  on  täytettävä  standardin  EN 1 021 9-1  
mukaiset vaatimukset  /22/. Paaluj en  valmistajan tulee toimittaa paalum aten aal ista 
ainestodistukset rakennuttajalle ennen paalutustyön aloittamista. 

Teräsputkipaalujen  on  mittojen osalta täytettävä paaluputkiin sovellettavan 
 standardin  EN 10219-2  mitta-ja toleranssivaatimukset  seuraavin tarkennuksi  n /22/: 

 - Ulkohalkaisija ±0,5 % ympärysmitasta  laskettuna 
- Seinämän  paksuus 	 -5%...+10 % 
-  Pituus 	 -0  %..  +50% 
— Nuolikorkeuspoikkeama <  1:1000  mitattuna kokonaispituudesta,  kuva  la 
-  Pään tasomaisuus 	<2 mm,  kuva  lb 
-  Pään suorakulmaisuus 	<0,5  %  mitattuna ulkohalkaisijasta  d  (kuva Ic) 

Teräspaalujenja paalujen  osien materiaalista toimitetaan rakennuttajalle  standardin 
 EN 10204  mukaiset ainestodistukset./23/ 

Paalujen  jatkaminen työmaalla tehdään hitsaamalla (luokka WB)  tai  rakennuttajan 
hyväksymillä  j äykkäjatkoksilla. 

fl 

I 

I 

I  
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a. 	 b. 	 C.L 	D  

I 

X <0,005  *  D 

Ix  

Kuva  1 	a. Nuolikorkeuspoikkeaman  mittaaminen,  b.  paalun paan 
tasomaisuuden  mittaaminen,  c.  paalun pään suorakulmaisuuden 
mittaaminen. 

Teräspaalun  kärki voi olla levyllä suljettu  tai kalliokärjellä  varustettu. Kalliokärkinä 
voidaan käyttää ainoastaan rakennuttaj  an hyväksymiäkärkiä. Kalliokärjet  kiinnite-
tään paaluun joko kitkaliitoksin  tai hitsaamalla. 

3.223  Paalutuskone 

Paalutuskoneen  on  oltava rakenteeltaan sellainen, että isku  on  keskeinen  ja  paalun 
suuntainen. Lyönti  on  voitava haluttaessa keskeyttää  ja  lyönnin voimakkuus  on 

 oltava säädettävissä. Koneen tulee täyttää myös työturvallisuutta koskevat vaati-
mukset. Muilta osin noudatetaan Lyöntipaalutusohjeen (LPO -87)  kohdassa  5.3 

 esitettyjä vaatimuksia.  /15/ 

Paalutukseen kaytettävän lyöntikoneen  tulee täyttääLyöntipaalutusohj eiden (LPO
-87)  luvuissa  5.521  ja  5.522  esitetyt laatuvaatimukset/15/. Lisäksi paalutuskoneen 

tulee olla sellainen, että  sillä  voidaan tehdä suunniteltu paalutustyö tehokkaasti  ja 
 tarkoituksen mukaisesti. 

RMYTL  3 	 99-09  
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3.23  Paalutustyöt  
3.231  Edeltävät työt  

Paalutusalue tasataan  suunnitelma-asiakirjoj  en edellyttämäan tasoonja  valmistetaan 
paalutukseen mandollisesti tarvittavat työalustat sekä työ-  tai apusillat. Telineistä 

 ja väliai kaisista  s iltarakenteista  laaditaan eri  Il i  set  suunnitelmat, jotka esitetään 
rakennuttaj  an  tarkastettavaksi. 

Paalujen  paikalleen mittaukset tehdään  ja  merkitään paalujen paikat maastoon 
 10 mm  tarkkuudella. 

Paalujen  arvioitu tunkeuturnistaso perustuu pohjatutkimuksiin  ja  se on  esitettävä 	I  
työkohtaisessa työselityksessä. Paalujen  lopullisen tilauspituuden määrittämistäja 
kantavuuden varmistamistavarten laaditaan koekuorm itussuunnitel  ma,  joka sisältyy 
urakoitsijan työ-  ja laatusuunnitelmaan. 

Paalutus  aloitetaan koepaalutuksella  tai koepaalutusluonteisesti,jolloin määritetään 
 lopullinen paalupituusjatarkistetaan paalutuskoneen soveltuvuus paalujen lyöntiin, 

Paalutuksen alkuvaiheessa tehdään myös suunnitellut paalujen dynaamiset koe-
kuormitukset, joiden perusteella saatua tietoa käytetään työ -ja laatusuunnitelman 
tarkentamiseen. Koepaaluihin  merkitään paalujen numerot sekä pituusmerkit 
vähintään  1 m  välein alapäästä alkaen. 

Paalutuksen  aiheuttamien ym päristöhaittoj  en  seurantaa varten tehdään tarvittavat 
katselmukset paalutustyömaan ympäristössä sekäjärj estetään tarvittavat painuma-, 
tärinä-  ja siirtymämittaukset.  

3.232  Paalujen  lyönti 

Routaantuneen  tai lohkareisen  maan läpäisy tehdään teräksisellä apupaalulla  tai 
poraamalla paalulle alkureikä.  Vaihtoehtoisesti voidaan poistaa  kivet ja lohkareet 

 tai  vaihtaa lohkareinen maakerros esimerkiksi hiekkaan  tai  soraan. 

Paalun nosto paalutuskoneeseen tehdään paaluun merkitystä nostokohdasta yhden 
pisteen nostona. Nostaminen silmukasta  on  kielletty. 

Paalut  lyödään työ-  ja laatusuunnitelman  mukaisessa järjestyksessä  ja  siinä 
esitetyllä tavalla. Ellei työ -ja laatusuunnitelmassa  ole toisin mainittu noudatetaan 
paalujen lyöntijärjestyksessä Lyöntipaalutusohjeiden (LPO-87)  kohtien  5.5  ja  5.6 

 ohjeita  /15/. Paalut  tulee lyödä siten, että paalut eivät vaurioidu lyönnin aikana. 
Niiltä osin kuin työkohtaisessa työselityksessä ei ole muuta mainittu noudatetaan 
lyönnissä Lyöntipaalutusohjeiden (LPO-87)  kohtia  3.63  ja  5.74 /15/. 
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Paalujen  lyönnin lopetus tehdään työkohtaisen työselityksen  tai dynaarnisen 
koekuormituksen  perusteella määrättyjen tarkentavien ohjeiden mukaisesti. 
Lyöntipaaluista, jotka eivätole siltarakenteita kannattavia paaluj  a, koekuormitetaan 

 dynaamisesti  5 % kokonaispaalumäärästä paalujen geoteknisen  kantavuuden 
varmistamiseksi ellei työkohtaisessa työselityksessä ole toisin esitetty. 

Loppulyöntejä  ei saa aloittaa ennen kuin paalun kärki  on tavoitetason maakerrok
-sessa.  Jos  paalun kärkeä ei saada tunkeutumaan tavoitetason maakerrokseen  tai  jos 

 paalun loppulyöntivaatimuksia ei saavuteta tavoitetason maakerroksessa urakoitsi
-jan  on  otettava yhteys rakennuttajaan,joka hankkii lisäohjeetkohteen geotekniseltä 

suunnittelij alta. 

Kantavuudeltaan  epäilyttävät  tai  muista läheisistä paaluista poikkeavat paalut 
voidaan määrätä  j älkilyötäväksi tai  dynaamisesti koekuonnitettavaksi paaluj  en 

 riittävän geoteknisen kantavuuden varmistamiseksi.  

Jos paalujen käyttötilan  suurin aksiaalinen kuorma  on  pienempi  tai  yhtä suuri kuin 
 7 MPa  paalun pienimässä poikkileikkauksessa, paalutustyöstä pidetään työn aikana 

Lyontipaalutusohj eiden (LPO -87)  mukaista paalutuspöytäkirj aa, jossa esitetään 
paalun loppulyöntien lisäksi paalun sijainti-  ja kaltevuuspoikkeama  sekä tehdyt 
tarkistusmittaukset  /15/. Jos  paalun käyttötilan maksimikuorma  on  suurempi kuin 

 7 MPa pienimmässä  paalun poikkileikkauksessa, esitetään vaatimukset paalutus-
pöytäkirj  an pitärnisestä työkohtaisessa työselityksessä.  Tällöin  on  suositeltavaa 
käyttää paalutuskoneita, jotka tekevät pöytäkirjat automaattisesti. 

Paalujen  kantavuuden varmistamiseen tähtäävien loppulyöntien aikana paalun 
painuma  on  mitattava painumattomalta pohjalta. Loppulyöntien aikana painuma 
mitataan kymmenen lyönnin sarjoista lyöntiä välillä pysäyttämättä. Tällöin 
kymmenen lyönnin sarjaa kohti mitatun painuman mittaustarkkuuden tulee olla  
1 mm.  

Paalun lyönnin paatyttyä paalun yläpään sijainti mitataan välittömästi mandollisen 
sivusiirtymän  tai  nousun toteamiseksi  ja  samalla mitataan myös paalun kaltevuus. 
Ellei työkohtaisessa työsuunnitelmassa muuta esitetä, yksittäinen paalu saa poiketa  

P  katkaisutasossaan  teoreettisesta sijaintipaikastaan korkeintaan  100 mm.  Kaikkien 
paalujen sijainti mitataan  5 mm  tarkkuudella. Paalukaltevuuksien suurin sallittu 
poikkeama yksittäisessä paalussa  on ±2 % (20 mm/rn). Kaltevuusmittauksen 

 tarkkuus  ±3 mm / I m. Kaltevien paalujen horisontaalisuunta (projektio  vaakatasos-
sa) saa poiketa korkeintaan  ±10°  suunnitelmassa esitetystä suunnasta. Kaikkien 
paaluj  en kaltevuudet  mitataan. Paaluj  en  sijainti- kaltevuus- sekä korkeusmittausten 
tulokset tulee merkitä ao. paalun kohdalle paalutuspöytäkirjaan. 

Teräsbetonipaaluj  en  lyönnin jälkeen paaluj  en ehj yys  mitataan  "Low Strain" 
iskuaaltomenetelmällä.  Mittaukset voidaan tehdä osittain paalutuksen kestäessä  tai 

 kokonaisuudessaan paalutuksen päätyttyä kuitenkin siten, että  m ittauksissa rikkinäi
-siksi todetut paalut  on  mandollista korvata uusilla paaluilla. Korvaavat paalut 

lyödään paalutuspiirustuksen muutoksen osoittamiin paikkoihin. 

RMYTL  3 	 99-09  
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Terasputkipaaluj  en käyryys  tutkitaan paaluj  en upotuksen päaiyttyä. Käyryysmit-
tausten  tulokset toimitetaan rakennuttaj  alle.  Sallittu käyryys  ja käyryyden  mittausta- 
pa määrätäan työkohtaisessa työselityksessä. 

Paalutustyön  päätyttyä paalutuksesta laaditaan paaluj  en sij aintipiirustuksen  pohjalle 
toteutumapiirustus, joka liitetään kelpoisuuskirjaan.  

3.233 Katkaisutason  alapuolelle lyötyjen paalujen jatkaminen  

Jos  paalun yläpää  jää  paalun lyönnin jälkeen enemmän kuin  I m  suunnitellun 
katkaisutason alapuolelle, paalu  on  korvattava uudella paalulla.  

Jos  paalun yläpää  jää  paalun upotuksen jälkeen vähemmän kuin  I m  suunnitellun 
katkaisutason alapuolelle  ja  paalun liitosta ylärakenteeseen ei ole suunniteltu 
jäykäksi, paalu voidaan jatkaa työmaalla kuvan  2  mukaisesti valamalla suunnitel-
tuun katkaisutasoon.  

Laatta  
Ta  iv  utettujen 
terästen tartuntapituus  >700  

A  

	

___ -- _____ - 	 I  

$  A 
<1000  

TYÖJÄRJESTYS: 

/  
tasoon paalun  yläpää - (A+C) 

- 	 - - 	 2.  Paalun  yläpään piikkaus  
C 	 - 	 - - 

	 osaltaC 
_________________  3.  Raudoitus kaivonrenkaiden 

siän 

- 	

__4 	

1.  Kaivu kaivonrenkaiden  suojassa  

A 	 : -- 	 4.  Betonivalu anturan alapinnan  
tasoon  - -- - 

	 Haat5  10 	
LAATUVAATIMUKSET: 

Teräs  A 500 H 

	

'E'  - °°_k 	 Betoni  K 30-2  

MITAT: 

I 

I 

I  

Vetoa saavat  paalut  
A 100 mm 
C 
 . 

 600 mm  

Aina  puristetut paalut  
A  ^200 mm  
C =0 mm  

Kuva  2 
	

Lyhyen paalun jatkaminen työmaalla.  
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Jos  paalun  ja ylärakenteen  välinen liitos  on  suunniteltu jäykäksi, niin  alle  I m 
 jatkaminen voidaan tehdä  vain  rakennuttajan hyväksymän erillisen suunnitelman 

mukaisesti.  

3.234  Paulujen katkaisu 

Paalujen katkaisua  ei saa tehdä ennen kuin paalutuspöytäkirjat  on  tarkastettu  ja 
 rakennuttaja  on  antanut  luvan paalujen katkaisuun. 

Paaluj  en katkaisutapaj a katkaisul le  asetetut laatuvaatimukset  m ääräytyvät paaluj en 
 tukemasta rakenteesta. Paalul aattoj  en paaluj en katkaisussa on  otettava huomioon 

laatan poikittaiset kallistukset. Paalun katkaisutaso määräytyy laatan alapinnan 
tason mukaan. Paikalla valettavissa paalulaatoissa paalun  pää upotetaan laattaan 
50 mm  ja  paalun katkaisutason poikkeama suunnitellusta katkaisutasosta saa olla 

 ±20 mm. Katkaisu  tehdään leikkaamalla timanttilaikalla poikki paalun pääteräkset 
 ja osa betonipoikkileikkausta,  jonka jälkeen paalu voidaan katkaista murtamalla. 

Paalussa katkaisujäljen epätasaisuus saa olla enintään  10 mm. 

Jos  paikalla valettavaa laattaa tukevan paalun katkaisutason alapuolinen pituus  on 
 pienempi kuin  3 m,  paalun päästä  on piikattava teräksiä  näkyviin  0,6 m  kat-

kaisutasosta  ylöspäin. Esiin piikatut teräkset taivutetaan laatan valuun. 

Kolmeen paaluun tukeutuvia elem entti laattoj  a  ja elementtipaaluhattuj  a  tukevat 
paalut katkaistaan sahaamalla  koko  paalun poikkileikkaus. Paalun katkaisutaso saa 
poiketa suunnitellusta±20  mm. Katkaisun vinous  paalun poikkileikkausalalla saa 
olla enintään  5 mm. 

3.235  Työkohtainen työselilys 

Paalutustöiden työkohtaisessa työselityksessä  esitetään aina vähintään 

-

Pohjasuhteet 
- Paalujen varastoalueet 
-  Yleinen työjärjestys 
- Paalutyyppi 

-

Paalutuskaluston  vaatimukset 
- Paalujen tavoitetaso  tai  maakerros johon paalut  on upotettava 
- Paalujen  sallittu kuorma 
-  Alustavat ohjeet paalujen loppulyönneistä 
- Ohjeet paalujen koekuormituksesta 
- Koekuormitettavien paalujen  määrä 
- Kalliokärkien, jatkosten yms.  varusteiden käyttö  ja  tyyppi 
-  Ohjeet paalutuspöytäkirj  an  pitämisestä 
- Paalujen sallitut sijaintipoikkeamat 
- Teräsputkipaaluil  la sallittukäyryys  ja käyryyden  m ittaustapa 
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Tarvittaessa esitetaän: 
- Paalujen lyöntijarjestys 
- Paalutuksen  aiheuttamien painumien  ja siirtymien  tarkkailu sekä niiden 

estämiseen tarvittavat toimenpiteet 
-  Ohjeet täytemaan läpäisysta 
-  Ohjeet paalujen ehjyysmittauksista  

3.236  Työ-ja  laatusuunniteirna  

Työ-  ja laatusuunnitelma  on  toimitettava rakennuttaan tarkastettavaksi kaksi 
viikkoa ennen töiden aloittamista. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuttaja  on 

 hyväksynyt työ-  ja laatusuunnitelman.  

Työ-j a laatusuunnitelmassanimetään  myös paalutustyönjohtaja. Paalutustyönjohta
-jan  pätevyyden  on  oltava Lyöntipaalutusohjeiden (LPO -87)  kohdan  5.21  mukainen 

 /15/. Paalutustyönjohtajan  tulee olla paikalla aina, kun paalutustyötä tehdään. 
Paalutustyön johtaj  a  täyttää myös paalutuspöytäkirj  at  välittömästi paalutuksen 
edistymistä seuraten. 

Paalutustyön  kesto arvioidaan  ja  tilataan mandollisesti tarvittavat raidevaraukset 
sekä liikenne-ja  j ännitekatkot  sekä ajolankoj  en  siirrot. 

Paalujen lyönnistätoimitetaan rakennuttaj  alle  päivittäin työn edistymisen mukaises-
ti paalutuspöytäkirj  at,  jotka kattavat paaluj  en loppulyönnit  sekä mandolliset 
jälkilyönnit. Paalutuspöytäkirjaan merkitään mandollinen paalun staattinen  tai 

 dynaaminen koekuormitus sekä ehjyysmittaus. Lisäksi paalutuspöytäkirjaan 
merkitään poikkeavat seikat kuten esimerkiksi:  kivet, lohkareet  sekä paalun 
vääntym  men  

Työ-ja laatusuunnitelmassa  esitetään vähintään: 
- Paalutustyönjohtaja 
- Paalujen  tyyppi, poikkileikkaus  ja  varusteet 
- Paalujen varastointi 
- Paalutuskalusto 
- Paalutuskaluston siirtoreitit  työmaalla 
- Paalutuskaluston työasemat työmaalla 
- Työalustat sekä työhön tarvittavat työ-  ja apusillat 
- Paalutuspöytäkirj  an  pitäminen  ja  tarkastettavaksi toimittaminen 
- Paalutuksen  aikana tehtävät mittaukset 
-  Lyönti eri maakerroksissa sekä paalujen loppulyöntivaatimus 
- Paalujen ehjyysmittaukset 
-  Kantavuuden varmistaminen, koekuormitukset, ehj yysm ittaukset 
- Koekuormitussuunnitelma 

• Kuormitettavat paalut,  jos  mandollista esittää tässä vaiheessa 
• Koekuormituksella  osoitettava paaluj  en geotekninen murtokuorm a 
•  Alustava kuormitusajankohta 

-  Paalun sijainti-  ja kaltevuusmittaukset  paalun upotuksen jälkeen.  

I 

I  
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3.237  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirj aa  varten tehdään  paalutuksesta toteutumapiirros,jonka  tulee sisältää 
 paalukentän  kaikki  paalut,  myös  korvatut. Toteutumapiirustuksen  tueksi kelpoisuus- 

kirjaan  Ii itetään  seuraavat  rakennuttaj  an tarkastamat dokum entit: 
- Paalutuspöytäkirj  at 
- Paalujen mittaustiedot  sekä paikalleen  mittaustiedot 
-  Raportit  paaluj  en koekuormittam isesta 
-  Raportit  paalujen ehjyysmittauksista. 

Toteutumapi irustukseen  tehdään  paalutuksen  toteutumisesta yhteenvetona taulukko,  
I 	 joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:  

-  Paalun suunniteltu kärjen taso  
-  Paalun toteutunut kärjen taso  
-  Paalun  katkaisutaso  I -  Paalun  
-  Paalun  sijaintipoikkeamat 
- Paaluun  kohdistetut mittaukset  

I  
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3.3 PAALULAATAT 

3.31  Paalulaattojen  käyttöalue 

Paalulaattoja  käytetään pehmeiköillä. Ne ovat joko paikalla valettuja  tai  elementti-
rakenteisia paaluilla kannatettuja  radan  rakenteita, joiden yläpinnan syvyys  on 

 vähintään Ky-  1,4 m. Paalulaatan  kuormat siirretään paaluilla kantaville maakerrok-
sille  tai kalliolle. 

Elem entti  laatan paalutus-  ja asennustyöt  tehdään yleensä lyhyiden raidevarausten 
aikana. Tämän vuoksi elementtilaatat soveltuvat paikalla valettavia laattoja 
paremmin liikenteen alaisille radoille. 

Paikalla valettava laatta edellyttää pidempää raidevarausta kuin  el ementtilaatta.  Sen 
 vuoksi  se  soveltuu parhaiten uusille  tai oikaistaville radoille. 

3.32  Paalulaattatyypit  
3.321  Paikalla valettavat paalulaatat 

Paikalla valettavat paalulaatat ovat jatkuvia laattoja, joiden tyyppiratkaisuja ovat 
tasapaksu laatta, leikkausraudoitettu tasapaksu laatta, sienilaatta sekä paikki laatta. 
Edellä mainituista paikalla valetuista laatoista yksiraiteiselle radalle soveltuvat 
tyyppiratkaisut sisältäen  mm. raudoituksenjabetonin menekiton  esitelty julkaisus-
sa "Pengerlaatatt'  Ill.  Näiden tyyppiratkaisujen periaatteita voidaan soveltaa myös 
useampiraiteiselle radalle. Paikalla valettuj  en paalulaattatyyppien yksiraiteiselle 

 radalle soveltuvat yksinkertaistetut periaateratkaisut  on  esitetty kuvissa  3 - 5. 

3.322  Elementtilaatat  

Elementti laatta rakennetaan paikalla valettuj  en reunapalkkien  varaan nosteltavista 
laattaelementeistä. Laattatyypissä ainoastaan reunapalkit ovatj atkuvia. Elementti - 
laattoj  a  voidaan käyttää sekä yksi- että useampiraiteisilla radoilla. Elementtilaatan 
tyyppiratkaisu sisältäen  mm. raudoituksen  ja betonimenekin  on  esitetty julkaisussa 
"Pengerlaatat". Elementtilaatta  on  kuitenkin mitoitettava aina kaikilta osin tapaus-
kohtaisesti.  /1/ 

Laattaelernentit  voidaan rakentaa työmaalla  tai betonielem enttitehtaassa sisäo losuh-
teissa. Laattae!ementit  asennetaan ilman välejä  ja  kiinnitetään reunapalkkeihin. 
Elem entti  I aatan yks inkertaistettu periaateratkaisu on  esitetty kuvassa  6. 

3.33  Paikalla valettavan paalulaatan rakentaminen  
3.331  Edeltävät työt 

Humusta  sisältävä pintamaakerros poistetaan paalulaatan kohdalta. Maaleikkaus-
osuuksilla kaivu tehdään työkohtaisen työsuunnitelman edellyttämään tasoon. 
Paalulaatan kohdalla  on  kaikki maaleikkaukset ulotettava niin syvälle, että leik-
kauksen pohjalle voidaan tehdä riittävä työalusta. 
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Kuva  3 	Esimerkki  tasapaksusta  tai leikkausraudoitetusta laatasta.  Laatan 
paksuus riippuu laatan  raudoituksesta.  Laatan  yläpinnan  taso 

 mäarätään työkohtaisessatyöselityksessä. Esimerkkilaatan yläpinnan 
 taso  on  Kv-1,4 m. 

RMYTL  3 	 99-09  



26  

RMYTL  3  Perustamis-  pa  vahvistam 

SIENILAATTA  

F------------ I------------ I----- I----------- 101 I 	 I I I  

I 
++i +ii  

I I 
I 

- +! I  
I 	I 	 I 

I I 
I I 

L _ --------I  ------ 
I 	 I 
I 

I  -- 1  
I 

------- I 
I I 

I 	I----------- - --- 
I 

-I 
I 

10.1 	I I  I 	 I + 

+  

I----- 

U  
-  3100 3100 L 	3100 3100 	L 

1200  nx3100  

i Sn  

_ 
Murske<Ir 

Suodatinkangas  kill  

Sienet  muotoiflaan 	,' 
taytteeseen 	./  

1900 	-  

900 	2000(x2300) 4 800  j2O00(x2O) 	900  

Kuva  4 	Sienilaatan periaatekuva.  Laatan y!äpinnan taso määrätäin 
työkohtaisessa työselitvksessa  

.1'1  



50 	 100  1400  

T 

27 

RMYTL  3  Perustamis-  ja  vahvistamistyöt  

I 

I  
S 
(0 

I 

I 

1400  _______________________ 

Lrr 	 Lfl 	 LJ  

A -A 

1500 	18(X) 	1800 	1500  
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Kaivutaso  mitataan tasapaksuilla laatoilia laatan alapinnan tasosta, sienilaatoilla 
sienen alapinnan tasosta  ja paikkilaatoilla laattaosan alapinnan  tasosta siten, että 
työalustan minimipaksuus  on  tasapaksuilla laatoilia  ja sienilaatoilla  150 mm  ja 
palkkilaatoilla  300 mm.  

Työkohtaisessa työselityksessä palkin nimelliskorkeustasona  radan poikkileikkauk-
sessa  on  tasapaksuilla laatoillaja paikkilaatoilla  laatan alapinnan korkeustason ylin 
kohta. Sieni laatoilla nimelliskorkeustaso  on  sienen alapinnan taso. Paalul aatan 
kai listus  ja yläpinnan  asema ilmoitetaan mitattuna nimelliskorkeustasosta 

Leikkausalustalle  asennetaan käyttöluokan  II  suodatinkangas. Suodatinkankaan  
päälle tehdään työalustan vaatima täyttä sorasta. Täyttä tiivistetään vähintään 	I 
200 kg  tärylevyllä tiivistyskertojen vähimmäismäärän  ollessa  4.  Tasapaksun  laatan 
tyäalustan soratäyttä tasataan  laatan alapinnan tasolle, sienilaatan sienen alapinnan 
tasolle  ja palkkilaatan laattaosan alapinnan  tasolle. Täytön yläpinta tasataan 
kivettömällä soralla. Täytön yläpinnan  taso määräytyy laatan yläpinnan kaltevuuden 	I  
mukaan. 

Paalulaattaa  kantava paaiutus tehdään tämän ohjeen luvun  3.23  sekä työkohtaisen 
työselityksen mukaisesti.  

3.332  Muottityöt 

Tasapaksujen  laattojen muotteina käytetään lauta-  tai  Ievynuiottia.  

Pal  kkilaatan palkin  muotti voidaan tehdä laudasta  tai  maahan muotoilernalla.  Jos 
 paikki  laatan palkkiosat muotoil laan työalustaan, muotoilu tehdään täyttämällä  ja 

tiivistämällä palkkimuottien  välit. Lautamuottia käytettäessä palkin muotti  jää  valun 
 jälkeen laatan  alle. 

Sienilaatan  sienien muotteina käytetään lauta-  tai  levymuottia  tai  sienetmuotoillaan 	I  
maahan välien tiivistämisen yhteydessä. Sienien muottien välit täytetään kivettö-
mällä sorallaja tasataan laattaosan alapinnan tasoon. Sienien  välin  ollessa pieni 
voidaan sieniä levittää niin, että niiden välissä  on vain  muottilevy, 

Paalulaatan alapinnan korkeustason toleranssi  on +50 mm. 

3.333  Raudoitustyot 

Betoniterästen  tulee olla laadultaan A500H. Muitakin teräslaatuja voidaan käyttää, 
mutta silloin teräkset  on  mitoitettava väsytykselle  

Työmaalla tehtävissä valuissa  on  raudoituksen suojabetonin  paksuuden oltava 
tasattua  ja tiivistettyä  soraa vasten vähintään  100 mm  ja  muualla rakenteessa 
vähintään  50 mm.  
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Betonielementtitehtaassa  tehtävissä valuissa  on raudoituksen suojabetonin  paksuu-
den oltava vähintään  50 mm. 

Betonipeitteelle  asetetut vähimmäisvaatimukset koskevat myös työteräksiä. 

Raudoituksen  sallitut sijaintipoikkeamat ovat ohjeen  BY 15 "Betoninormit" 
 mukaiset.  /8/ 

Raudoitus  tuetaan välikkeillä. Välikkeen tukipinnan vähimmäisala  on 50 cm2  ja 
 välikkeitä  on  oltava vähintään  4  kplIm.  Työmaalla tehtävissä valuissa välikkeet 

asetetaan työalustalle maahan asetettujen lautoj  en  varaan. Betonielementtitehtaassa 
 väl  jkkeet  voidaan asettaa suoraan valualustalle.  

3.334  Betonointi  työt 

Paalulaatoissa  käytettävän betonin lujuusluokan tulee olla vähintään  K40-2. 
Betonin lujuusluokka  tarkistetaan koekappaleista tehdyillä puristuskoekuormituksil

-la.  Edellisten lisäksi voidaan tarvittaessa koekuormitukset tehdä rakennekoekappa-
leista. Kuormitettavien koekappaleiden määrä  on  Suomen Betoniyhdistyksen 
ohjeen  BY 15 "Betoninormit"  mukainen.  /8/  

Laatan yläpinta tulee valaa vähintään  2% kaltevuuteen. Kapeissa laatoissa  ja 
 kaarteissa kallistus  on  yksipuolinen  ja  leveissä laatoissa kaksipuolinen.  Laatan 

kallistusten suunnat määrätään työkohtaisessa työsel ityksessä. Laatan paksuuden 
poikkeama suunnitellusta saa olla  +50 mm  ja  —20 mm.  

Laatan  pinta puuhierretäänja  pidetään kosteana valun jälkeen viikon ajan. Vaihto-
ehtoisesti voidaan käyttää rakennuttaj  an hyväksymiä jälkihoitoaineita.  Laatan 
yläpinnan tasaisuuden  on  täytettävä Suomen betoniyhdistyksen ohjeessa  BY 40 
"Betonipinnat" puuhierretylle  pinnalle  asetetut vaatimukset.  /7/ 

3.335 Työko/itainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään: 

, 	
- Paalutus 

• 	Luvun  3.23 5  mukaisesti 
- Paalulaatta 

• 	Paalujen  sijainti paalutettavalla alueella 
• 	Paalulaatan  taso 
• 	Paalujen  liittäminen laattaan 
• 	Paalulaatan  tyyppi 
• 	Paalulaatan valujaksot 
• 	Talvella betonoitaessa ohjeet talvibetonoinnista 
• 	Betoninjälkihoito 
• 	Betonin laadunvalvonta 
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3.336  Työ-ja  laatusuunnitelina  

Työ-  ja laatusuunnitelmassa esitetiw \ 	ifl 

- 	Paikalleen mittauksen perusteet 
- 	Paalutus 

•  Luvun  3.236  mukaisesti 
- 	Paalulaatta 

• Paalulaatan  paikalleen mittaus 
• Paalulaatan muottisuunnitelma 
• Raudoitteiden  laatu  ja  laadun toteam 
• Raudoitteiden  valmistus 
• Raudoitteiden asennus  ja  aseman mittaaminen 
• Valusuunnitelma 
• Betonin  laatu  ja  laadun toteaminen  mm.  koekuutioiden  ottan 
• Paalulaatan  pinnan  kaltevuuden mittaaminen 
• Paalu!aatan vainn j1keinen  tarkkailu ia jkihoito  

3.337 Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirjaan sisallytetaän toteutL 
- 	Paalutus 

• 	Luvun  3.237  mukaiseH 
- Paalulaatta 

• 	Laatan tyyppi 
• 	Materiaali 
• 	Poikkileikkauspiirustukset  20 m  välein  ja tas 
• 	Suunnittelukuorma [kN/m] 

-  Laatan poikkileikkaustiedot 
• 	Leveys 
• 	Paksuus 
• 	Pituus 

- Toteutumapiirustus 
• 	Paikalleen mittaustiedot 
• 	Valusaumatja  niiden asema 
• 	Asema ratapenkereessä  

3.34  Elementtilaatan  rakentaminen  
3.341  Edeltävät työt 

Reunapalkin paalutus  tehdään ATU:n ulkopuolelta tämän ohjeen luvun  3.23  sekä 
työkohtaisen työselityksen mukaisesti. 

ATU:n  ulkopuolella tehdään tukiseinä, joka toimii reunapalkin valumuotina  ja 
rataluiskan maapaineen  kestävänä seinänä  radan  puolella. Tämän jälkeen tehdään 
reunapalkin valualustan kaivu. Kaivu ulotetaan reunapalkin alapinnan tasoon. 
Leikkauspohja tiivistetään vähintään  100 kg  tärylevyllä. Ylityskertojen  määrä  on 

 vähintään  4  ylityskertaa. 
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Paalun katkaisutaso määräytyy palkin alapinnan tason mukaan. Paalun  paa upote-
taan reunapalkkiin  50 mm  ja  paalun katkaisutason poikkeama suunnitellusta 
katkaisutasosta saa olla  ±20 mm. Katkaisu tehdaan leikkaamalla  poikki paalun 
pääteräkset  ja osa betonipoikkileikkausta,  jonka jälkeen paalu voidaan katkaista 
murtamalla. Katkaisujäljen epätasaisuus saa olla  10 mm. 

3.342  Muottityöt 

Muottityöt  jakautuvat elementtilaattojen muottitöihin  ja reunapalkin muottitöihin. 

Paalujen  päälle tehdään  radan suuntaiset reunapakit  paikalla valuna. Reunapalkin 
valumuotti  voi olla lauta-  tai levymuotti. Palkkien valualustana on tasattu  ja 	I  
tiivistetty sora.  

Jos paikkien  rakentaminen tehdään talvella  on  huolehdittava paikkeja ympäröivän 
sekä paikkien alapuolisen maan routasuojauksesta. Valun alapuolista maata ei saa 
missään tapauksessa päästää jäätymään. 

Elementtien valmistusmuotteina voidaan käyttää puu-, lasikuitu  tai teräsmuottia, 
 jolla saavutetaan ohjeen  BY 40 'Betonipinnatt'  mukainen  pinnan laatuluokka  2. /7/  

Yksittäisten elementtien sallitut mittapoikkeamat ovat seuraavat: 
-  Elementin sivumitta radan pituussuunnassa  ±10 mm 
-  Elementin sivumitta radan poikkisuunnassa  ±20 mm 
- Paksuus±lOmm 
-  Elementin  reunan suoruuden tulee olla sellainen, että kanden vierekkäin 

asetetun  elementin  väliin ei saa missään tapauksessa jäädä yli  40 mm rakoa. 

Laattaan  tulevien varauksien sallittu sijaintipoikkeama  on ±10 mm.  Varausten 
muotteina  on  käytettävä uritettua kierresaumaputkea  tai  muuta vastaavaa rakennut-
tajan hyväksymää materiaalia.  

3.343  Raudoitustyöt  

Paikalla valettavien reunapaikkien  ja elem enttilaattoj  en raudoituksen teräslaatu on 	
( A500H.  Myös muita teräslaatuja  ja verkkoraudoitteita  voidaan käyttää, mutta 

tällöin teräkset  on mitoitettava väsytysrasituksille.  

Työmaalla tehtävissä valuissa  on raudoituksen suojabetonin  paksuuden oltava 
tasattua  ja tiivistettyä  soraa vasten vähintään  100 mm  ja  muualla rakenteessa 
vähintään  50 mm. 

Betonielementtitehtaassa  tehtävissä valuissa  on raudoituksen suoj abetonin  paksuu-
den oltava vähintään  50 mm. 

Betonipeitteelle  asetetut vähimmäisvaatimukset koskevat myös työteräksiä. 
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Raudoituksen  sallitut sijaintipoikkeamat ovat ohjeen  BY 15  "Betoninormit" 
 mukaiset.  /8!  

Raudoitus  tuetaan välikkeilla. Välikkeen tukipinnan vähimmäisala  on 50  cm2  ja 
välikkeita  on  oltava vähintaän  4  kpl/m.  Työmaalla tehtavissä valuissa valikkeet 
asetetaan työalustalle maahan asetettujen lautoj  en  varaan. Betonielementtitehtaassa 

 val ikkeet  voidaan asettaa suoraan valualustalle.  

3.344  Betonointija elemenitien  varastointi  

I 	 Paikalla valettujen  radan pituussuuntaisten paikkien betonointiin käytettavän 
betonin lujuusluokan  tulee olla vähintaan  K 40-2.  

Tarvittaessa voidaan palkkiin tehdään työsauma paaluvälin keskelle.  

I Betonitehtaassa  elementtien betonointiin käytettävän betonin lujuusluokan tulee 
olla vähintään  K 35-1. Jos  elementtien valu tehdään työmaalla, betonin lujuus- 
luokan tulee olla vähintään  K 40-2.  

Elementin yläpinta puuhierretään. Elementin jälkihoito  tehdään joko pitämällä 
elementti kosteana  tai  rakennuttaj  an  hyväksymällä jäi kihoitoaineella, 

Talvityönä  tehtyjen valujen päälle  on  asennettava  väliaikainen routasuojaus 
eristeestä, joka vastaa vähintään  70 mm  solumuovilevyn eristyskykyä. Eristeen 

 tulee ylettyä  1,5 m  leveydelle palkin  tai  elementin  molemmin puolin. 

Palkkien  osalta eristettä ei saa poistaa ennen kuin palkkien vierustäyttö  on  tehty  ja 
routasuojaus  muulla tavoin rakennettu. Elementtien osalta eristeen voi poistaa, kun 

 b  etoni  on  saavuttanut  j  äätymisluj  uuden. 

Elementtejä saa siirtää, kun niiden lujuus  on  vähintään  80%  suunnittelulujuudesta. 
 Elementit  on  suojattava valunj älkeen  ja  muotista  noston  jälkeen varastoitava siten, 

että jäähtymisnopeus  elementin  pinnassa  on  alle  10°C  puolessa tunnissa.  

I Reunapalkin  muoti  n  purkaminen 

Reunapalkin maapainetta  kestävän muottiseinän saa purkaa  vain  liikennekatkon 
 aikana. Muilta osin palkkien muotit voidaan purkaa valun kovetuttua. Paikkien 

vierustäyttö tehdään routimattomasta sorasta työkohtaisen työselityksen edellyttä-
mään tasoon välittömästi muottien purkamisen jälkeen.  

3.346  Elementtien asennustyöt 

Laattaelementit  asennetaan paikallä valettujen reunapalkkien päälle. Palkin  ja 
elementin  väliin asennetaan palkin levyinen kaistale kumibitumikermiä. 

Elementtilaatan alapuolisen täytön yläpinnanja  laatan väliin  on  jätettävä  100 mm  
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vapaa tila maapohjan mandollista routanousua varten. Laatan alapuolisen maapoh-
jan poikkeama suunnitellusta tasosta saa olla enintään  50 mm  alaspäin. 

Elementtilaattojen  yksittäisten elementtien sallittu sijaintipoikkeama  on ±2() mm 

 Elementtien tartuntakolot vaietaan asennuksen jälkeen umpeen betonilia  K 33-2. 

3.347  Tj'i)koli t(iinen tö.t'Iit' 

Eleiiienttiiaatan rakentaiiìisesta tehdaan  aina t\'okohta!nen työselitys. 

Työkohtaisessa tvelitvksesä si1ctin  vähintään 
- Paalutus 

• 	I  mun  3.235  inkaisc. 
- Reunapaikkien  rakentaminen 

• 	Reunapalkin  pituus-  ja pokkiIeikkaus 
• 	Raudoitussuunnitelma 
• 	Reunapaikkien routasuojaus 

-  Elementtien valmistus  ja  asentaminen 
• 	Raudoitussuunnitelma 
• 	Elementtien vaimistusolosu}t 
• 	Elementtien varastointi 
• 	Eiementtien alapuolinen vapaava  ii  
• 	Elementtien kiinnittäminen reunapaikki  in 

3.348  Työ-ja  laatusuunnitelma  

Työ-ja laatusuunniteimassa  esitetään vähintin 
-  Paikalleen mittauksen perusteet 
- Paalutuksen  työ-  ja laatusuunnitel  n  

• 	Luvun  3.236  mukaisesti 
- Reunapaikkien  rakentaminen 

• 	Muottisuunnitelma  mm.  maanpainetta  kestävän muotin rakentan 
nen 

• Raudoitussuunniteinia 
• Betonointisuunnitelma 
• Betonin  laadun varmistus 
• Valumenetelma 
• Valujärjestvs 
• Työsaumat 
• Valunjälkihoito 	a 	iiandoHinnn 	ami 	kt'. 

- 	Elementtien valmistus  ja  asentaminen 
• Elementtinen valmistuspa  k  ba 	a 	t H  
• Muottisuunnitelma 
• Raudoitussuunnitelnia 
• Betonointisuunnitehu 
• Asennuskalusto 
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• 	Asennusj ärj estys 
• 	Elementtien kiinnittäminen reunapalkkiin  

3.349  Kelpoisuuskirja 

Ke!poisuuskirj  aan sisällytetään toteutuneesta elementtilaatasta: 
- Paalutus 

• 	Luvun  3.23 7  mukaisesti 
-  Laatan reunapaikki 

• 	Materiaalit 
• 	Suunnittelukuorma [kN/m] 
• 	Pituus-  ja poikkileikkauspiirustukset 

- Laattaelementti 
• 	Materiaalit 
• 	Suunnittelukuorma [kN/m] 
• 	Leveys 
• 	Paksuus 
• 	Pituus 
• 	Kiinnitys reunapalkkiin 

- Toteutumapiirustus 
• 	Paikalleen mittaustiedot 
• 	Liikuntasaumatja  niiden asema 
• 	Asema ratapenkereessä poikkileikkauspiirustuksissa  20 m  välein 
• 	Routasuojaus 
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3.4  KOLMEN PAALUN ELEMENTTILAATAT  JA PAALUHATUT 

3.41  Rakenteiden käyttöalue 

Kolmen paalun elementtilaattoja  ja paaluhattuja käytetäan radan  perustamiseen 
vastaavan tyyppisissä maaperäolosuhteissa kuin paalulaattoja. Rakenteiden 
valintaan vaikuttavat rakentamisolosuhteet. Kolmen paalun elementtilaatan 
ylapinnan tason tulee olla syvemmällä kuin  Kv-1,4 m.  

Kolmen paalun elementtilaattojen käyttöä ei ole rajattu teknisten ominaisuuksien 
puolesta. Paaluhattuja käytetään ensisijaisesti ainoastaan hitaasti liikennöitävillä 
teollisuusraiteilla  tai ratapihoilla. Holvaus  hattujen välillä toimii huonosti, kun 
kuormitus  on  dynaaminen  tai paaluhattujen yläpuolisen  maan läpi virtaa vettä  tai 

 maa altistuu toistuvasti jäätymiselleja sulamiselle.  

3.42  Kol  men  paalun elementtilaattojen  ja paaluhattujen  ra  ken  ne  
3.421  Kolmen paalun elenienttilaatat 

Kolmeen paaluun tukeutuvat laatat ovat puolisuunnikkaan muotoisia elementtejä, 
jotka asennetaan siten, että niistä muodostuu yhtenäinen elementtilaatta. Laatan 
välityksellä penkereen kuormat siirretään paaluille. Elementit ladotaan paalujen 
päälle eikä niitä kiinnitetä paaluihin. 

Periaate kolmen paalun elementtilaatasta  ja sen  asemasta ratapenkereessa  on  esitetty 
kuvassa  7. 
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3.422  Paaluhatut 

I 

Paaluhatut  ovat yhteen  paaluun tukeutuvia rakenteita,joilla ratapenkereen  kuormat 
 siirretäan paaluille.  Elementtirakenteisessa  paaluhatussa  on  paalukolo paaluhatun 

 kannattamista  ja  keskistämista  varten.  Paaluhattujen  välit täytetään  soralla  ja 
 tiivistetään. Tämänjälkeen paaluhattujen  päälle levitetään  lujiteverkkoja käyttöluo

-kan  IV  suodatinkangas.  Jos  käytetään teräksistä  lujiteverkkoa,  asennetaan  se 
 paaluhattujen  päälle, jonka jälkeen verkon päälle asennetaan  käyttöluokan  IV 

 suodatinkangas.  Jos  luj iteverkko  on  valmistettu  synteettisestä  materiaalista asenne-
taan  paaluhattujen  päälle  käyttöluokan  IV  suodatinkangas,jonka  päälle asennetaan 

 synteettinen lujiteverkko. Suodatinkangas  ja  lujiteverkko  asennetaan siten, että 
 pengermateriaali  ei pääse  varisemaan paaluhattujen  väliin. Periaate  paaluhatuista 

 ja  niiden asemasta  ratapenkereessä  on  esitetty kuvassa  8.  

I  
0 

Penkereen  
reunan stabiliteetin 
vuoksi mandollisesti  
taivittava paaluhattu  

8T 
0  

(Suodatinkangas) 

suiul mi murskeesta 
Suodatinkaugas kayttitluonka  II 
Tertoketonipaalut 300x 300 nais 

Jos lujiteverkko on kuituverkko 
on suodatinkarikaan otava  verkon  alla  

Kuva  8 
	Paaluhattujen  rakenne.  

3.43  Kolmen paalun elementtilaatan rakentaminen  
3.431  Edeltävät työt  

Laatan alueella  maaleikkaus  ulotetaan  0,15 m  työkohtaisessa työselityksessä 
 esitetyn laatan  alapinnan  syvyyden alapuolella.  Leikkauspohj  alle  asetetaan käyttö- 

luokan  II  suodatinkangas,  jonka päälle tehdään  tayttö kivettömästä sorasta  tai 
 murskeesta. Täytön  pinta  tasataan  ja  tiivistetään vaakasuoraksi työkohtaisessa 

työselityksesså  osoitettuun laatan  alapinnan  tasoon.  

Paalujen  paikat  mitataanja  merkitään  paalutusalueelle. Paalutustyöt  tehdään tämän 
 ohj een  luvun  3.23  sekä  työkohtais  en  työselityksen  mukaisesti. Kun  rakennuttaj  a on 

 paalutustyön laadunvarmistuksen  ja  sij aintipoikkeamien  mittaamisen jälkeen 
antanut  paalujen katkaisuluvan, paalut  katkaistaan  työkohtaisessa työselityksessä 

 osoitettuun tasoon.  Paalut  katkaistaan tämän ohjeen luvun  3.234  sekä  työkohtaisen 
työselityksen  mukaisesti.  
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3.432  Eletnenttien muottityöt 

Laattaelementit  voidaan tehdä työmaalla  val aen  tai betoniel ementtitehtaassa. 
 Elementtien valmistusmuotteina voidaan käyttää puu-, lasikuitu  tai teräsmuottia, 

 jolla saavutetaan ohjeen  BY 40 'Betonipinnat"  mukainen  pinnan laatuluokka  2. /7/  

Työmaalla voidaan valualustana käyttää tasattua  ja tiivistettyä  soraa. Betoni-
elementtitehtaassa valualustan  pinta on  joko teräs-  tai muottilevy.  

Yksittäisten elementtien sallitut mittapoikkeamat ovat seuraavat: 
-  Elementin  sivu  radan pituussuunnassa  ±10 mm 
-  Elementin  sivu  radan poikkisuunnassa  +20 mm 
- Paksuus±lOmm 
-  Elementin  reunan suoruuden tulee olla sellainen, että kanden vierekkäin 

asetetun  elementin  väliin ei saa missään tapauksessa jäädä yli  40 mm rakoa 

Laattaan  tulevien varauksien sallittu sijainti poikkeama  on ±10 mm.  Varausten 
muotteina  on  käytettävä kierresaumaputkea  tai  muuta vastaavaa rakennuttajan 
hyväksymää karheata materiaalia.  

3.433  Elementtien raudoitustyöt 

Raudoituksen teräslaatu  on A500H.  Myös muita teräslaatujaja verkkoraudoitteita 
voidaan käyttää, mutta tällöin teräkset  on mitoitettava väsytysrasituksille.  

Työmaalla tehtävissä valuissa  on raudoituksen suojabetonin  paksuuden oltava 
tasattua  ja tiivistettyä  soraa vasten vähintään  100 mm  ja  muualla rakenteessa 
vähintään  50 mm. 

Betonielernenttitehtaassatehtävissävaluissaon raudoituksen suojabetonin palsuu
-den  oltava vähintään  50 mm. 

Betonipeitteelle  asetetut vähimmäisvaatimukset koskevat myös työteräksiä. 

Raudoituksen  sallitut sijaintipoikkeamat ovat ohjeen  BY 1 5 "Betoninorrnit' 
 mukaiset.  /8/ 

Raudoitus  tuetaan välikkeillä. Välikkeen tukipinnan vähimmätsala  on 50 cm 2  ja 
välikkeitä  on  oltava vähintään  4 kpl/m 2 .  Työmaalla tehtävissä valuissa välikkeet 
asetetaan työalustalle maahan asetettujen lautoj  en  varaan.  B etoniel ernenttitehtaassa 
välikkeet  voidaan asettaa suoraan valualustalle.  

3.434  Elementtien betonointityöt 

Betonielementtitehtaassa  elementti  en hetonointi in  käytettävän betonin luj uusluokan 
tulee olla vähintään  K 35-1. 
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Jos  elementtien valu tehdään työmaalla betonin lujuusluokan  on  oltava vähintään 
 K 40-2.  Työmaalla valettaessa  on  otettava huomioon sääolosuhteet  ja  talvityönä 
 tehtyjen valujen päälle  on  asennettava  väliaikainen routasuojaus eristeestä, joka 

vastaa vähintään  70 mm  solumuovilevyn eristyskykyä. Eristeen  tulee ylettyä  1,5 m 
 leveydelle palkin  tai  elementin  molemmin puolin. Eristeen voi poistaa, kun betoni 

 on  saavuttanut jäätymislujuuden. 

Elementtien ylapinta puuhierretään. Betonin jälkihoito tehdään joko pitämällä 
elementti kosteana  tai  rakennuttaj  an  hyväksymällä  j  älkihoitoaineel  la.  

Betonoinnin  yhteydessä elementtiin kiinnitetään tunniste, josta selviää seuraavat 
 asiat:  

-  Elementin  materiaalien laatu 
Raudoitus 
Betoni 

- Valupäivä 
-  Elementin  sallittu kuormitus 
-  Elementin  paino  

3.435  Elementtien varastointi 

Työmaalla elementtej  ä  saa varastoida työkohtaisessa työselityksessä osoitetulla 
alueella. 

Elementtejä saa siirtää, kun niiden lujuus  on  vähintään  80%  suunnitteluluj  uudesta. 
Elementit  on  suoj attava valun  jälkeen  ja  muotista nostonj älkeen varastoitava siten, 
että jäähtymisnopeus  elementin  pinnassa  on  alle  10°C  puolessa tunnissa.  

3.436  Elementtien  asennustyöt  

Elementtejä tukevien paalujen päälle asetetaan säänkestävästä vanerista tehdyl 
levyt, joiden  pinta-ala  on  vähintään paalun poikkileikkausalaja paksuus  20 mm. 

 Vanerit  kiinnitetään paaluun mekaanisin kiinnikkein.  

Elementin  alapuolisen  maan  pinnan  tulee asennushetkellä olla  elementin  pohjan 
tasossa. 

Elementit nostetaan työsuunnitelmassa osoitettuun katkaisutasoon katkaistujen 
paaluj  en  päälle työkohtaisessa työsuunnitelmassa osoitetussa järjestyksessä. 

Vierekkäisten  kolmeen paaluun tukeutuvien elementtien  välisen  sauman  leveys  on 
10 mm.  Elementtien sallittu sijaintipoikkeama  on  radan  poikkisuunnassa  +20  ja 
radan  pituussuunnassa  ±40 mm.  
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3.437  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä esitetäan vähintaän: 
- Paalutuksen työkohtainen työselitys 

• 	Luvun  3.235  mukaisesti 
-  Elementtien mitat 
-  Elementtien valmistusolosuhteet 
- Raudoitussuunnitelma 
-  Elementtien liittäminen paaluihin 
-  Elementtien etäisyys korkeusvi ivasta 
-  Elementtien varastointialueet 
-  Elementtien asennusjarjestys 	 I 

3.438  Työ-ja  laatusuunnitelma 

Työkohtaisessa  työ-ja laatusuunnitelmassa esitetaän  vähintään: 
-  Paikalleen mittauksen perusteet 
- Paalutuksen  työ-ja laatusuunnitelma 

• 	Luvun  3.236  mukaisesti 
- Elementtien muottisuunnitelma 
- Raudoitteiden  valmistus 
- Raudoitteiden asennus  ja  aseman mittaaminen 
-  Elementtien valusuunnitelma 
- Betonin  laatu  ja  laadun toteaminen  mm.  koekuutioiden  ottaminen 
- Valun  jälkeinen tarkkailu  ja  j  älkihoito 
-  Elementtien asennussuunnitelma 
- Työkoneet  

3.439  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirjaan sisällytetaan: 
- Paalutus I  

• 	Luvun  3.237  mukaisesti 
-  Elementit:  

• 	Materiaalit 
• 	Suunnittelukuorma [kN/rnI 
• 	Leveys 
• 	Paksuus 
• 	Pituus 
• 	Kiinnitys paaluihin 

- Toteutumapiirustus: 
• 	Paikalleen mittaustiedot 
• 	Asema ratapenkereessä poikkileikkauspiirustuks issa  20 m  välein 
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3.44 Paaluhattujen  rakentaminen  
3.441  Edeltävät työt  

Pengerosuudella paaluhattuj  en  kohdalta poistetaan humuspitoinen pintamaakerros. 
Alueella sijaitsevat  ojat  yms.  täytetään paaluhattujen alapinnan tasoon hienorakei-
sella kivettömällä moreenilla  tai  muulla kosteutta pidättavälla maalajilla. Lisäksi 
alueella sijaitsevien uomienj  a  painanteiden luiskat loivennetaan kaltevuuteen  1:2,5.  

Leikkausosuudella maaleikkaus  ulotetaan työkohtaisessa työselityksessä esitettyyn 
tasoon. 

Maanpinta tasataan soralla  tai  murskeella  (D<  65mm) työkohtaisessa työselitykses
-sä  esitettyyn paaluhattujen alapinnan tasoon. 

Paalujen  paikat mitataanja merkitään paalutusalueelle. Paalutustyöt tehdään tämän 
ohjeen luvun  3.23  sekätyökohtaisentyöselityksen  mukaisesti. Kun rakennuttajaon 
paalutustyön laadunvarmistuksen  ja  sij aintipoikkeamien  mittaamisen jälkeen 
antanut paalujen katkaisuluvan, paalut katkaistaan työkohtaisessa työselityksessä 
osoitettuun tasoon. 

Paalut  katkaistaan tämän ohjeen luvun  3.234  sekä työkohtaisen työselityksen 
mukaisesti.  

3.442  Paaluhattujen muottityöt 

Paaluhatut  valmistetaan betonielementtitehtaassa. Paaluhattujen valualustana  on 
 levyalustaja muotteina  on  teräs-  tai  levymuotit. 

Paaluhattujen muotissaon  oltava paalukolon varaus. Varauksen korkeus  on  50mm. 
 Varauksen sivumitan  tai  halkaisijan  tulee olla  10 mm  suurempi kuin koloon 

vastaavan paalun sivumitta  tai  halkaisija.  

3.443  Pualuhatlujen raudoitustyöt 

I 	 Raudoituksen teräslaatu  on  A500H.  Myös muita teräslaatujaja verkkoraudoitteita 
voidaan käyttää, mutta tällöin teräkset  on  mitoitettava väsytysrasituksille. 

Betonielementtitehtaassa  tehtävissä valuissa  on  raudoituksen suoj abetonin  paksuu-
den oltava vähintään  50 mm. 

B  etonipeitteelle  asetetut vähimmäisvaatimukset koskevat myös työteräks  iä.  

Raudoituksen  sallitut sijaintipoikkeamat ovat ohjeen  BY 15  "Betoninormit" 
 mukaiset.  /8/  
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Raudoitus  tuetaan välikkeillä. Välikkeen tukipinnan vähimmäisala  on 50  cm2  ja 
 valikkeita  on  oltava vähintään  4  kpl/m 2 . Valikkeet  asetetaan suoraan valualustalle,  

3,444  Paulu  Ii attu/en hetonointit'ör 

Betonielernenttitehtaassapaaluhatu..n  h 	aHa 	hnon Iai1n  
kan  tulee 011a vahintaan  K 3- I  

Paaluhattni  en  ylä  pinta  puuhierretiän Betonin alkihoito  tehdään 
elernentti kosteana  tai  rakennuttajan hyväksyrnälläjälkihoitoaineei  

3.445  Paaluhattujeii asennustyöt 

Elementtihatut  nostetaan työsuunnitelmassa osoitettuun katkaisutasoon katkaistuj  en 
 paalujen  päälle. Hatut voidaan asentaa työsuunnitelmassa osoitettuun tasoon 

tasatulle pohjalle siten, että hatun pohja vastaa  koko  alaltaan tiivistettyyn 
tasattuun maahan. Lisäksi paalun  pää  tulee tukeutua tiiviisti hatun pohja olevj. 
paalukolon pohjaan  ja  paaluhattujen yläpinnan  on  oltava vaakatasossa 

Paaluhattujen  vapaa väli saa olla enintään  300 mm.  Yksittäinen paaluh 
poiketa työkohtaisessa suunnitelmassa annetusta korkeustasosta enintään  20  ni. 

 Kalteville  alueille asennettavilla paaluhatuilla kanden paaluhatun välinen  ko 
 keusero  saa olla enintään puolet paaluhatun paksuudesta. Kaltevilla osinikc 

paaluhattujen porrastusta voidaan säätää paaluhattujen kokoa niuuttarnah  

3.446  Täyttöty  lit  

Paaluhattuja asennettaessa  ja  niiden välejä tytettäessä  on  huolehdittava siitä,  et 
 paaluhattujen alapuolinenja  sivuilla oleva maa pysyy sulana. Tämän johdostao: 

paalutusalue tarvittaessa suoj attava routaantumiselta, kunnes paaluhattuj  en  pääl  I 
on  tiivistetty niin paksu maakerros, että  se  estää paaluhattujen alapuolisen maaker-
roksen jän' vni 

Paaluhattu  co  val  it  tayttaan  kry  etlomal  la  soa  la a ti 1  isletnan, ooäa alkee 
hattuj  en  päälle asennetaan ohjeen luvun  3.93  mukainen teräsluj iteverkko. Teräsluj  i  - 
teverkon  päälle levitetään käyttöluokan  IV  suodatinkangas. Suodatinkankaan 
limityksen  tulee olla vähintään  1 m.  Käytettäessä tämän ohjeen luvun  3.94  mukaista 
synteettistä lujiteverkkoa käyttöluokan  IV  suodatinkangas  levitetään suoraan 
paaluhattujen päälle. 

Ennen kuin paaluhattujen päälle voidaan laskea työmaa liikennettä  on  hattujen 
päälle tiivistettävä  0,5 m  kerros pengertäytettä sorasta  tai  murskeesta. 
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3.447  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään:  
- Paalutuksen työselitys 

• 	Luvun  3.235  mukaisesti  
- Paalujako 
- Paaluhattujen  tyyppi  ja paaluhattujen koko 
- Paaluhattujen alapinnan  taso  
- Paaluhattujen  päälle  asennettavan lujitteen  vaatimukset  
- Paaluhattujen  päälle tehtävän  0,5 m  taytön tiiviysvaatimukset  

I 	3.448  Työ-ja  laatusuunnitelma 

Työkohtaisessa  työ-  ja laatusuunnitelmassa  esitetään vähintään: 
 -  Paikalleen mittauksen perusteet  

- Paalutuksen  työ-  ja laatusuunnitelma 
• 	Luvun  3.236  mukaisesti  

- Paaluhattuj  en  paikalleen  mittaussuunnitelma 
- Elementtipaaluhatut 

• 	Paaluhattuj  en  poikkileikkaustiedot 
• 	Paaluhattuj  en  toimittaj  aja  valmistaj  a  

- Paaluhattujen  aseman  tarkistusmittaukset  

3.449  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirj  aan  sisällytetään: 
- Paalutus 

• 	Luvun  3.237  mukaisesti  
- Paaluhatut 

• 	Poikkileikkaustiedot  
.Materiaalit  
• 	Kiinnitys  paaluihin 

- Toteumapiirustus 
• 	Paikalleen  mittaustiedot 
• 	Paaluhattujen  asema  penkereessä poikkileikkauksissa  20 m  välein  
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3.5 SIIRTYMÄRAKENTEET 

3.51 Siirtymärakenteiden  käyttöalue 

Siirtymärakenteita  käytetään tasaamaan ratapenkereen pituussuuntaisia painumaero
-ja. Painumaeroja  syntyy, kun ratapenkereen perustamistapa muuttuu  tai pohjasuh

-teet  muuttuvat. Siirtymärakenteita tarvitaan muun muassa seuraavissa tilanteissa: 
- Siirtyminen paalutukselta kovalle pohjalle 
-  Siirtyminen paalutukselta massanvaihdolle 
-  Siirtyminen paalutukselta syvästabiloinnille 
-  Siirtyminen syvästabiloinnilta massanvaihdolle 
- Siirtyminen pystyojitukselta kovalle pohjalle  I  

3.52 Siirtymärakenteiden  rakenne  

	

Siirryttäessä paalutukselta kovalle pohjalle tehdään paalutuksen päähän  massan- 	I  
vaihto, joka ohenee  kovan pohj  an  tasoon. Paalutukselta massanvaihdolle siirrytään 
siirtymälaatalla, joka paalulaatan päässä tukeutuu palkin välityksellä paaluihin  ja 

 toisessa päässä massanvaihtoon. Rakenteen periaate  on  esitetty kuvassa  9. 

Paalutukselta massanvaihdolle  siirryttäessä massanvaihto  veden alle  tehdään  pien-
louheesta,  joka syvätiivistetään. Kuivassa kaivannossa massanvaihto tehdään joko 
sorasta  tai pienlouheesta kerroksittain ti ivistäen. Paalutukselta m assanvaihdol le 

 siirrytään siirtymälaatalla,jonka toinen  pää  tukeutuu leukapalkin välityksellä paalu-
tukseenja toinen  pää massanvaihtoon.  Rakenteen periaate  on  esitetty kuvassa  lo.  

Paalutukselta syvästabiloinnille  siirrytään siirtymälaatalla. Paalutus  ja syvästabi-
lointi limitetään pituudella,joka  on  puolet syvästabiloinnin syvyydestä. Siirtymära-
kenteen periaate  on  esitetty kuvassa  Il. 

Siirtymärakenteena syvästabiloinnin  ja massanvaihdon  välillä  on siirtymäkiila. 
Syvästabilointija massanvaihto limitetään kaltevuudessa 1:3.  Sekä syvästabiloinnin 
että siirtymärakenteen alue esikuorrnitetaan. Rakenteen periaatepiirros  on  esitetty 
kuvassa  12.  

Siirryttäessä pystyoj itukselta  koval  le pohj al le siirtymärakenne on esikuorm itettu 
perusmaa.  Tämän vuoksi esikuormituspenger rakennetaan niin pitkäksi, että  se 

 ulottuu pystyoj ituksen päättymiskohdassa niin pitkälle, että penger voidaan perustaa 
maanvaraisesti ilman esikuormitusta. Pystyojitus lopetetaankohdassa,jossa pehmeä 
maakerros  on  niin ohut, että esikuormitusaika ilman pystyojitusta  on  riittävä. 
Siirtymärakenteen periaate  on  esitetty kuvassa  13. 

3.53 Siirtymärakenne paalutukselta  kovalle pohjalle  
3.531  Edeltävät työt  

Paalutettavan  alueen päähän siirtymälaatan alustäyttöä varten tehdään massanvaih - 
don  kaivanto, jonka pohja ulottuu moreenikerrokseen  tai karkearakeiseen maaker- 
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5m 

Slitti/savi 	'. '  */7,//./'//// 	/ 	 -  
z  / 

._- 	Reunapaalujen  pituus 	Moreeni 	-  
noin  3 m 	 - 

—  7  Kallio  

Paalulaatta 	. 	'iirtymlaatta 	, 	 Perustaminen  
- .. 	Siirtymärakenteen  alue 	 maanvaraan 

-  r- 
Kuva  9 	Siirtymärakenne paalutukselta  kovalle pohjalle. 

rokseen.  Kaivanto täytetäan paalutettavalla alueella kerroksittain tiivistaen kivettö 
maila soralla  tai  murskeella  (D  <  65).  Muilla alueilla voidaan käyttaa soraa 
mursketta  tai  pienlouhetta.  Työ tehdään ohjeen RMYTL  5  "Maaleikkaus-  ja 
pengerrystyöt"  sekä työkohtaisen työselityksen ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen. 
Paalutustyöt tehdään tämän ohjeen luvun  3.23  mukaisesti.  /5/ 

3.532  Paalulaatan  rakentaminen 

Penkereen  kuormat paaluille  väl ittävä  rakenne rakennetaan tämän ohj een luvun  3.3 
tai 3.4  sekä työkohtaisen työselityksen ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen.  

3.533  Sjirtymälaatan  mu  ottityöt  

Si  irtymälaatta  valetaan elementiksi työmaalla  tai b  etonielementtitehtaassa.  Työ-
maalla valualustana  on  tiivistetty routimaton sora. Valumuotti voi olla lauta-  tai 

 levymuotti. Betonielementtitehtaassa  tehtävän siirtymälaatan muottina käytetään 
levymuottiaja valualustana levyalustaa. 

Laatan kiinnitysten varausten sallittu sijaintipoikkeama  on ±20 mm. 

3.534  Siirtymälaatan raudoitustyöt 

Betoniterästen  materiaalin tulee olla laadultaan A500H. Myös muita teräslaatuja 
voidaan käyttää, mutta silloin teräkset  on  mitoitettava väsytykselle.  

Työmaalla tehtävissä valuissa  on  raudoituksen suojabetonin  paksuuden oltava 
tasattua  ja tiivistettyä  soraa vasten vähintään  100 mm  ja  muualla rakenteessa 
vähintään  50 mm. 

B  etonielementtitehtaassa  tehtävissä valuiss  a on  raudoituksen suoj abetonin  paksuu-
den oltava vähintään  50 mm.  

Betonipeitteelle  asetetut vähimmäisvaatimukset koskevat myös työteraksiä. 
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Raudoituksen  sai litut sijaintipoikkeamat ovat ohjeen  BY I S  Betomnorm  it  
mukaiset.  /8/  

Raudoitus  tuetaan valikkeillä. Välikkeen tukipinnan vähinimäisala  on 50 cur 
 välikkeitä  on  oltava vähintään  4  kpl!m 2 .  Työmaalla tehtävissä valuissa välikk. 

asetetaantyöalustallemaahan asetettujen lautoje : 
välikkeet  voidaan asettaa suoraan valualustalie  

3. 535  Siirtyiniilaatan betonointityöt  

Paikalla valettavan siirtymälaatan betonin lujuusluokan tulee olla vähintään  K40-2. 
B  etonielementtitehtaassa  valmistettaessa siirtymälaatan betonin lujuusluokan tulee 
olla vähintään  K 35-L  Betonin lujuusluokka  tarkistetaan koekappaleista tehdyiliä 
puristuskoekuormituksilla. Kuormitettavien koekuutioi  den  määrä  ja koekuormitus 

 tulee olla ohjeen  BY 15  "Betoninormit'  mukainen.  /8/ 

3.536  Siirtyrnälaatan asennuslyot 

Siirtymälaatan alapuolisen massanvaihdon pintatasataanja tiivistetä.än siirtymälaa
-tan  alapinnan  tasoon. Laatta nostetaan paikoilleen, jonka jälkeen kiinnitysten 

varaukset betonoidaan betonilla  K 3 5-2. 

3.537  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään seuraavaa: 
- Massanvaihtosuunnitelma 

• 	Luvun  3.634  mukaisesti 
- Paalutussuunnitelma 

• 	Luvun  3.23 5  mukaisesti 
• 	Paalutusjärj estys massanvaihdon  läheisyydessä 

- Paalulaatan  suunnitelma 
• 	Luvun  3.33 5 tai 3.348  mukaisesti 

- Paalulaatan  päähän tulevan leukapalkin vaatimukset 
- Siirtymälaatan vaatimukset 
- Työjärjestys  

3.538  Työ-ja  laatusuunniteinia  

Työ-ja laatusuunnitelmassa  esitetään vähintään seuraavat: 
-  Paikalleen mittauksen perusteet 
- Massanvaihdon  työ-ja laatusuunnitelma 

• 	Luvun  3.63 5  mukaisesti 
- Paalutuksen  työ-ja laatusuunnitelma 

• 	Luvun  3.236  mukaisesti 
- Paalulaatan työ-  ja laatusuunnitelma 

• 	Luvun  3.336 tai 3.348  mukaisesti 
- Siirtymälaatan  rakentaminen 
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3.539  Kelpoisuuskirja 

Siirtymärakenteen kelpoisuuskirj assa  dokumentteina esitetäan: 
- Soveltuvin  osin luvussa  3.636  esitetyt  asiat 
- Siirtymärakenteen  paikalleen mittaustiedot 
- Siirtymärakenteen toteutuneet pituus-  ja poikkileikkaukset 
- Siirtymälaatan rakennepiirustukset 
- Massanvaihdon tiivistystarkkailutulokset  

3.54  Siirtymärakenne paalutukselta massanvaihdolle  
3.541  Koivu-  ja  täyttötyöt 

Paalutusalueen  päähän tehdään massanvaihdon kaivanto tämän ohjeen luvun  3.63 
 sekä RMYTL osan  5  "Maaleikkaus -ja pengerrystyöt"  sekä työkohtaisen työselityk

-sen  ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen.  /5/  

Massanvaihtoon  käytettävät materiaalien rakeisuusvaatimukset sekä materiaali  en 
 tiivistysvaatimukset  on  esitetty RMYTL osassa  5  "Maaleikkaus-ja pengerrystyöt" 

 sekä työkohtaisessa työselityksessä  /5/.  Pienlouheesta  tehtävän massanvaihdon 
reuna ei saa uloifua paalutettavalle alueelle.  

Veden alle  rakennettava louhetäyttö syvätiivistetään tämän ohjeen luvun  3.73  sekä 
työkohtaisen työsuunnitelman ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen. Tiivistyksen 
jälkeen voidaan rakentaa loput kerrokset kerroksittain tiivistäen joko sorasta  tai 

 murskeesta.  

5 m 	2 m 	Murske  D< 65 mm 	Vedenpinta  

/ 	 IO,5m/  

I  FI SlItti  tai  savi  liii 	'[l I 	//•// 	
Moreeni  

1] 

	

	

alueelle 	 Tayttojarjestys 

Paalulaatta 	 Slirtymälaatta 
Syvätiivistys 

- 	 Siirtymärakenteen  alue  

Kuva  10 	Siirtymärakenne paalutukselta massanvaihdolle. 

I 
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3.542 Paalutustyöt 

Massanvaihdon kaivu-  ja täyttötöiden jalkeen  voidaan tehdä rakennuspohjan 
paalutus. Paalutus tehdään tämän ohj een luvun  3.23  sekä työkohtaisen työselityksen 
ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen. Käytettäessä teräsbetonipaaluj  a  massanvaihto 
läpaistään limityskohdassa teräksisellä apupaalulla.  

Ennen massanvaihtoa ei  radan paalutusta  saa tehdä niin lähelle tulevaa massanvaih
-to  kaivantoa, että paalut voisivat liikkua massanvaihdon kaivun aikana. Riittävä 

etäisyys määrätään työkohtaisessa työselityksessä.  

3.543  Paalu  lautan työt  

Paalutuksen  jälkeen tehdään tämän ohjeen luvun  3.33 tai 3.34  sekä työkohtaisen 
työselityksen määräyksiä  ja  ohjeita noudattaen penkereen kuormat paaluille 
välittävä rakenne. Laatan päähän rakennetaan työkohtai  sen työselityksen  mukainen 
leukapaikki johon slirtynlälaatta tukeutuu.  

3.544 Siirtymälaatan  työt  

Paalulaatan  ja massanvaihdon  raj  akohtaan  tehdään  si irtymifiaatta  tämän ohj  cc 
 luvun  3 533 -3.536  sekä tvökohtaisen tvöselitvksen ohjeita ia  m  rävksiä noudatt 

 en 

3.545 TyöI oh tarn en  iyöse/itv.s 

Työkohtaisessa työselityksessä esitetaän  väli ntaän: 
- Massanvaihtosuunnitelma 

• 	Luvun 
- Paalutussuunniteh 

• 	Luvun..  -j.-  .................. 
- Paalulaatan  suunnitelma 

• 	Luvun  3.335 tai 3.347  mukaisesti 
- Paalulaatan  päähän tulevan leukapalkin vaatimukset 
- Siirtymälaatan vaatimukset 
- T\öpärjestvs  

3.546 I'i.i—ja  IUUtUSUUflflitCII?lei  

Työ-  ja laatusuunnitelmassa esitet, 
-  Paikalleen mittauksen perustec 
- Massanvaihdon työ-ja 1aatusu 

• 	Luvun  3.634  mukaises 
- Paalutuksen  työ-ja laatusuunnitel. 

• 	Luvun  3 236  mukaise.: 

R1TI. 
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- Paalulaatan  työ-  ja laatusuunnitelma 
• 	Luvun  3.336 tai 3.348  mukaisesti 

- Siirtymälaatan  rakentaminen  

3.547  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirjaan sisällytetaan: 
-  Si  irtymärakenteen  paikalleen mittaustiedot 
- Siirtymärakenteen  toteutuneet pituus -ja poikkileikkaukset 
-  Si  irtymälaatan rakennepiirustukset 
- Massanvaihdon tiivistystarkkailun  tulokset  

3.55  Siirtymärakenne paalutukselta syvästabiloinnille  

3.551 Syvästabilointityöt 

I Si  irtymärakenteessa tehdaän  ensin syvästabilointityöt tamän ohj een  luvun  3.72  sekä 
työkohtaisen työselityksen ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen.  

3.552  Esikuormituspen  ger 

Syvästab iloi  nti  es  ikuormitetaan. Esikuorm ituspenger  rakennetaan tämän ohjeen 
luvun  3.83  ja työkohtaisen työselityksen  mukaisesti. Esikuormituspenkereen 
korkeus sekä laajuus esitetään työkohtaisessa työselityksessä. Myös esikuormitusai-
ka  ja painumarajat  esitetään työkohtaisessa työselityksessä. 

Esikuormitus  saatetaan loppuun  ja kuormituspenger  puretaan ennen paalutuksen 
aloittamista.  

3.553  Paalutustyöt 

Syvästabiloinnin  valmistuttua tehdään paalutustyöt tämän ohjeen luvun  3.23  sekä 
työkohtaisen työselityksen mukaisesti.  

3.554  Paululuatan  tröt  

Paalulaatan  työt tehdään noudattaen tämän ohjeen lukujen  3.3 tai 3.4  sekä työkoh-
taisen työselityksen määräyksiä  ja  ohjeita.  

3.555  Siirtymälaatan  työt 

Siirtymälaatta  tehdään tämän ohjeen lukujen  3.533  -  3.536  sekä työkohtaisen 
työselityksen määräyksiä  ja  ohjeita noudattaen. 

Siirtymälaatan  kohdalle tehdään  300 mm  murskearina murskeesta  0...65 mm. 
 Murskearina tasataan  ja tiivistetään siirtymälaatan alapinnan  tasoon. 
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- ..- 	
Siirtymärakenteen 	alue  

• Paalut  lyödään  

I 	 pilareiden  väliin  

Pilareiden esikuormitus  ennen  paalutusta  

Kuva  11 	Siirtymärakenne paalutukselta syvästabiloinnille. 

3.556  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähi ntäa 
- Syvästabilointisuunnitelma 

• 	Luvun  3.726  mukaise. 
- Esikuormitussuunnitelma 

• 	Luvun  3.83 5  mukaisesti 
- Paalutussuunnitelma 

• 	Luvun  3.235  mukaisesti 
- Paalulaatan  suunnitelma 

• 	Luvun  3.335 tai 3.347  mukaisesti 
- Paalulaatan  päähän tulevan leukapalkin vaatimukset 
- Siirtymälaatan  vaatimukset 
- Työjärjestys  

3.557  Työ-ja laatusuunnitelma  

Työ-ja laatusuunnitelmassa esitetaän  vähintään: 
- Paikalleen mittauksen perusteet 
- Syvästabiloinnin  työ-  ja laatusuunnitelma 

• 	Luvun  3.727  mukaisesti 
- Esikuormituksen työ -ja laatusuunnitelma 

• 	Luvun  3.836  mukaisesti 
- Paalutuksen työ-  ja laatusuunnitelma 

• 	Luvun  3.236  mukaisesti 
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- Paalulaatan  työ-ja laatusuunnitelma  
Luvun  3.336 tai 3.348  mukaisesti 

- Siirtymälaatan rakentaminen  

3.558  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirj  aan sisällytetään: 
- Soveltuvin  osin luvuissa  3.237, 3.33 7, 3.349, 3.728  seka  3.837  esitetyt  asiat 
- Siirtymärakenteen  sekä paalujen että syvästabilointipilarien paikalleen  

m ittaustiedot 
-  Si irtym ärakenteen  toteutuneet pituus -ja poikkileikkauspi irustukset 
- Siirtymälaatan rakennepiirustus 
- Syvästabiloinnin  toteutuneet taso-ja poikkileikkauspiirustukset 
- Esikuormituspenkereen painumanm ittaustulokset  

I 3.56  Siirtymärakenne syvästabiloinnhlta massanvaihdolle  
3.561  Syvästabilointityöt  

Ensimmäisenä tehdään siirtymärakenteen syvästabilointityöt tämän ohjeen luvun 
 3.72  sekä työkohtaisen työselityksen ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen. 

Syvästabilointiin  tehdään kiila  1:3 siirtymärakenteen  kohdalle. Kiilan osalla pilarit 
voidaan tehdä myös siten, että pilarin valmistuspituutta lyhennetään enintään siten, 
että vähintään  I m  pilarin yläpäästä kaivetaan pois massanvaihdon kaivannon 
kaivun yhteydessä.  

I  

	

Kallio 	 I  
------•;c 	 I  

Syvastabilointi 	 Massanvaihto  kuivaa  n  

	

• 	 I  
Siirtymrakenteen  alue 	 kaivantoon  

p  
Esikuormituspenger 	 I  

Kuva  12 	Siirtymärakenne syvästabiloinnilta massanvaihdolle. 
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3.562  Kaivu-ja täyttötyöt 

Pilaroinin  päähän tehdään massanvaihdon kaivanto tämän ohjeen luvun  3.63 tai 
3.64  sekä RMYTL osan  5  "Maaleikkaus-  ja pengerrystyöt"  sekä työkohtaisen 
työsel ityksen ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen.  /5/  

Massanvaihtoon  käytettävät materiaalien rakeisuusvaatimukset sekä materiaalien 
tiivistysvaatimukset esitetään työkohtaisessa työselityksessä. 

Massanvaihto  tehdään kuivaan kaivantoon kerroksittain tiivistäen.  Ti  ivistykselle 
 asetetut vaatimukset  on  esitetty RMYTL osassa  5  "Maaleikkaus -ja pengerrystyöt" 

 /5/ 

3.563  Esikuorniituspenger 

Syvästabilointi  sekä siirtymärakenne  es  ikuormitetaan. Esikuorm ituspenger raken- 	I  
netaan  tämän ohjeen luvun  3.83  ja työkohtaisen työselityksen  mukaisesti. 
Esikuorm ituspenkereen korkeus sekä laajuus esitetään työkohtaisessa työselitykses

-sä.  Myös esikuormitusaika  ja painumarajat  sekä painuman seuranta esitetään 
työkohtaisessa työselityksessä.  

3.564  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään: 
- Syvästabilointisuunnitelma 

• 	Luvun  3.726  mukaisesti 
- Esikuormitussuunnitelma 

• 	Luvun  3.835  mukaisesti 
- Massanvaihtosuunnitelma 

• 	Luvun  3.634, 3.644 tai 3.654  mukaisesti 
- Työjärjestys  a  

3.565  Työ-  ja Iaatusuunnite!nw  

Työ-ja laatusuunnitelmassa  esitetään vähintään: 
- Paikalleen mittauksen perusteet 
- Syvästabilointi 

• 	• Luvun  3.727  mukaisesti 
- Esikuormituksen  työ-ja laatusuunnitelma 

• 	Luvun  3.836  mukaisesti 
- Massanvaihdon  työ-  ja laatusuunniteim  a  

• 	Luvun  3.635. 3.645 tai 3.655  mukaisesti  
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3.566  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirj  aan sisällytetään: 
- Soveltuvin  osin luvuissa  3.837, 3.728  seka  3.636, 3.646 tai 3.656  esitetyt  

asiat 
- Siirtymärakenteen  paikalleen mittaustiedot 
- Siirtymärakenteen pituus -ja poikkileikkaus 
- Syvästabiloinnin  rakenne-ja poikkileikkaus 
- Massanvaihdon  rakenne-  ja poikkileikkaus 
- Siirtymärakenteen toteutumapiirros  

I Siirtymärakenne pystyojitukselta  kovalle pohjalle  
3.571  Pystyojitustyöt 

, 	 Pystyojitus tehdaän  tämän ohjeen luvun  3.82  ja työkohtaisen työselityksen  mukai- 
sesti.  

3.572  Esikuormiluspenger 

Esikuormituspenger  rakennetaan tämän ohjeen luvun  3.552  ja  3.83  sekä työkohtai
-sen työselityksen  mukaisesti. Penkereen tulee ulottua pystyojitetun alueen yli siten, 

että esikuormitetusta alueesta muodostuu siirtymärakenne. 

	

sik}oritupe 	U 	vL  r  Jali  H 	4 a1  jakerro yvin 
- 

tIl  L  ___ 

Kerrospaksuus,  jossa  pystyojat  I 	 Savi  ta  
I 	 slitti 

-' 	 \  voidaan lopettaa  on  työkohtaisen 
\tyoselityksen  mukainen 	I 

I 	 I 
I 	 - 	 I 
I 	 Moreeni 

------. - - - 

I 	 ___--7  Kallio  
Maanvarainn 

	

-- 	 Siirtymärakenteen  alue 	perustaminn 
Esikuormituspenger 	' 

Esikuormituksen  pituus  työkohtaisen 	I 
I 	 Pyyojitus 	 työselityksen  mukaan  
I 	 I  

Kuva  13 	Siirtymärakenne pystyojitukselta  kovalle pohjalle. 
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3.573  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä eslwLdan \  Ind  

- Pystyojitussuunnitelma 
• 	Luvun  3.826  mukaisesti 

- Esikuormitussuunnitelma 
• 	Luvun  3.835  mukaisesti 

- Työjärjestys  

3.574  Työ-ja  laatusuunnitelina  

lyö-  ja laatusuunnitelmassa esitetaan vahintaän: 
-  Paikalleen mittauksen perusteet 
- Pystyoj ituksen  työ-  ja laatusuunniteim  a  

• 	Luvun  3.827  mukaisesti 
- Esikuormituksen työ-  ja laatusuunn itel ni  a  

• 	Luvun  3.83 6  mukaisesti  

3.575  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirjaan sisällytetään: 
- Soveltuvin  osin luvuissa  3.828  ja  3.837  esitetyt  asiat 
- Siirtymärakenteen  paikalleen mittaustiedot 
- Siirtymärakenteen toteutumapiirros 
- Siirtymärakenteen pituusleikkaus 
- Siirtymärakenteen poikkileikkaukset  20 m  välein 
- Esikuormituksen painumamittaustulokset 
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3.6  MASSAN  VAIHTO  

3.61  Menetelmän käyttöalue 

Massanvaihto  on  käyttökelpoinen pohj anvahvistusmenetelmä heikosti kantavalla 
 tai kokoonpuristuvalla pohjamaalla,  kun  kovan  pohjan syvyys  on  enintään noin  5 

m.  Näin  ollen  menetelmä soveltuu matalille pehmeiköille sekä matalille soille, 
joilla kovapohja  on  välittömästi turpeen  alla.  Myös sivukaltevilla maapohjilla 
voidaan massanvaihtoa käyttää ratapenkereen vakavuuden parantamiseen.  

3.62  Massanvaihdon  tyypit 

Massanvaihto  tehdään aina täydellisenä massavaihtona kaivamalla, jolloin pehmeät 
 ja  lujuusominaisuuksiltaan  heikot maakerrokset poistetaan kantavaan 

 m aakerrokseen  asti. Massanvaihdon täyttömateriaaleihin  ja  rakenneratkaisuihin 
 vaikuttavat rakentamispaikal  la  vallitsevat pohj aolosuhteet. Erityyppisiä ratkaisuja 

ovat: 
- Massanvaihto kuivaan kaivantoon 
- Massanvaihto  vedenalaiseen kaivantoon 
- Ves istöpengerrys 

3.63Massanvaihto kuivaan kaivantoon  
3.631  Edeltävät työt  

Rakennuspohj  alta poistettavien massojen käyttökelpoisuus  on määritettävä  joko 
suunnitelmassa  tai  ennen työn aloittamista. Poistettavia  massoja  voidaan käyttää 
esimerkiksi vastapenkereisiin, maaston muotoiluun  tai verhouksiin,  jolloin 
noudatetaan ohjeen RMYTL  5 'Maaleikkaus-  ja  pengerrystyöt"  määräyksiä  ja 

 ohjeita.  /5/ 

I Talviaikana  soilla  ja  pehmeiköillä  voidaan pintamaan kantavuutta parantaa 
jäädyttämällä.  Sulan  maan aikaan voidaan maapohjan kantavuutta parantaa 
suodatinkankaan päälle ajetulla maakerroksella  tai  kaatamalla maan pintaan 

 pi enpuustoa 

I 	3.632 Kaivu  työt 

Kaivaminen tehdään luonnonmaan päältä etukäteen kaivuna siten, että kerralla auki 
olevan kaivannon pituus  on  enintään noin  10 m  (kuva  14).  Kaivannon reunat 
kaivetaan kaltevuuteen  2:1,  kuitenkin siten että kaivannon stabiliteetti  on  riittävä 
kaikissa kaivuvaiheissa  (kuva  15).  Pehmeät maakerrokset poistetaan kaivamalla 
kantavaan maakerrokseen asti. 
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Koska täyttä seuraa välittömästi kaivua  on varmistuttava,  etteivät 
massanvaihtomateriaali  ja kaivumaat  sekoitu keskenään. Pengermateriaali, johon 

 on  sotkeutunut kaivumaata,  on  poistettava  ja  korvattava puhtaalla 
pengermateriaalilla. 

Suunnitellusta kaivusyvyydestä ei saa poiketa ilman rakennuttajan lupaa. 
Massanvaihdon kaivannon syvyyttä tarkkaillaan työn aikana silmävaraisesti 
arvioimalla  ja tähysmerkkien  avulla.  Jos kaivu  ulotetaan kiinteään pohjaan  tai 

 selvään maalaj irajaan, kaivun syvyyttä tarkkaillaan poiskaivetun maa-aineksen  ja 
leikkauspohjan  maan laadun perusteella. 

Massanvaihdon  kaivannon taitepisteiden sijainti ei saa poiketa suunnitellusta 
enempää kuin  ±150 mm. 

I 	 kerroksittainthvisthmällä 

_____- - 
maarätty kaltevuus  

Tiivis  pohjamaa  

Kuva  15 	Massanvaihdon  kaivannon kaivuraj  at. 

3.633  Täyttötyöt  

Kuivassa kaivannossa täyttä tehdään kerroksittain tiivistäen. Massanvaihdon 
täyttömateriaali vastaa pengermateriaaliaja  se  voi olla hiekka, hiekkamoreeni sekä 
näitä karkeampi maalaji  tai murske tai pienlouhe,  jonka maksimiraekoko  on 

 pienempi kuin  300 mm. Korkeusviivaan  nähden routasyvyyden yläpuolella 
pengertäyttö tehdään routimattomasta  kivi  aineksesta. 

Pengertäyttötyössä  eri  maten aaleilla noudatettavat  1 aatuj a ti ivistysvaatimukset  ovat 
RMYTL osan  5 tMaaleikkaus -ja pengerrystyöt"  mukaiset.  /5/  

Täyttätyön  aikana massam enekkiä seurataanjatkuvasti kuormakirj anpidonj  a täytön 

I 

I 

I  
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edistymisen perusteella. Kuormakirj anpito luovutetaan rakennuttaj  alle 
 tarkastettavaksi. 

Taytemassojen  laatua seurataan jatkuvasti silmämaaräisesti sekä lisäksi 
maamateriaalista määritetään rakeisuus jokaista alkavaa  2000 m 3  kohti (ei 
pienlouheesta) sekä aina materiaalin laadun vaihtuessa  tai  kun silmämääräisen 
tarkkailun perusteella  on  syytä epäillä täytteen kelpoisuutta. 

Pengerryksen yläpinnan  tasoa tarkkaillaan vaaituksin. Myös pohjamaan 
käyttäytymistä pengerryksen edessä tarkkaillaan,jos pohjamaan todetaan painuvan 

 on  pengerrys keskeytettävä  välittömästi  ja  otettava yhteys rakennuttajaan. 

Massanvaihdon yläpinnan  leveys saa poiketa suunnitellusta leveydestä 
 0...+150 mm.  Valmiin massanvaihdon yläpinnan taso saa poiketa suunnitellusta 

tasosta  0...-l00 mm. 

3.634  Työkohtainen työselitys 
- Työjärjestys  ja työohjeet 
- Varottavat rakenteetja  niiden tarkkailumittaukset 
- Johtoj  en  ja kaapeleiden suoj aaminen 
- Massanvaihdon  kaivannon kaivutasot 
-  Kaivannon tuentatarve  ja kaivuluiskien kaltevuudet 
- Kaivumenetelmätja  —vaiheet 
- Kaivumassojen  määrän mittaus 
- Pengerrystapa 
- Täyttötasot 
-  Täyttöön käytettävät materiaalit 
- Täyttömateriaalin  määrän mittaus 
-  Ti  ivistysvaatimukset  ja tiivistystarkkailu 
- Painumien  ja siirtymien  tarkkailu  

3.635  Työ-ja  laatusuunnitelma 
-  Paikalleen mittauksen perusteet 
- Kaivukalusto 

-

Kuljetuskalusto 
- Kaivumaiden  käyttö  tai  läjitys 
- Tiivistyskalusto 
- Tiivistystarkkailun  toteutus  

3.636  Kelpoisuuskirja 
- Täyttömateriaali 
- Täyttömateriaalin  määrä 
- Tiivistystarkkailun  tulokset 
- Massanvaihdon toteutumapiirustus 
-  Valmiin massanvaihdon poikkileikkauspiirustukset  20 m  välein. 
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3.64  Massanvaihto  vedenalaiseen kaivantoon  
3. 641  Edeltävöt tj'öt 

Rakennuspoh  laita poistettavien niassojen kayttökelpoisuus  on  maaritettavä  joko 
suunnitelmassa  tai  ennen työn aloittamista. Poistettavia  massoja  voidaan käyttäa 
esimerkiksi vastapenkereisiin, maaston muotoiluun  tai  verhouksiin,  jolloin 
noudatetaan RMYTL  5  'Maaleikkaus-ja pengerrystyöt"  määräyksiä  ja  ohjeita.  '5/  

Rakennetaan tarvittavat suojaukset, jotka estävät poistettavan  massan 
sotkeutum isen  käyttökelpoiseen maa-ainekseen. 

Taiviaikana soillaja pehmeiköillävoidaan pintamaan  kantavuutta parantaaj äädyttä-
mällä.  Sulan  maan aikaan voidaan maapohjan kantavuutta parantaa siiodatin-
kankaaila  tai  kaatamalla maan pintaan pienpuustoa  

3.642  Kaivutyöt  

Kaivaminen tehdään mikäli mandollista luonnonmaan päältä etukäteen kaivun  a 
 siten, että kerralla auki olevan kaivannon pituus  on  enintään noin  10 m  (kuva  I  ( 

 Jos  kaivannon stabiliteetti  on  riittämätön kaivanto  on  tuettava.  
Jos  luonnonmaan  kantavuus  on  riittämätön, kaivua etukäteen ei voidatehdä. Täl  ft  
kaivun  saa tehdä penkereen päältä. 

Kaivun  aikana, etenkin kun kaivu tehdään penkereen päältä,  on  varmistuttava,  e 
 pengermateriaali  ja kaivumaat  eivät sekoitu keskenään. Pengermateriaal i,johon 

sotkeutunut kaivumaata  on  poistettavaja  korvattava puhtaalla pengermateri aal  il  I a  

Suunnitellusta kaivusyvyydestä ei saa poiketa ilman rakennuttajan lupa. 
Massanvaihdon kaivannon syvyyttä tarkkaillaan työn aikana koetinsauvalia 
tähysmerkkien avulla.  Jos  kaivu uiotetaan  kiinteään pohjaan  tai  selva. 
maalajirajaan, tarkkailiaan kaivun  riittävyyttä poiskaivetun maa-aineksen laadL 
perusteella. Kaivannon pohjan materiaalia voidaan arvioida tunnustelemal  la 

 koeti ns auval  I a  

Massanvai hdon  kaivannon taitepisteiden  si  jai  nt  ei saa poiketa suunnitel  lusta 
 enempää kuin  -150 mm  ja  +500 mm.  

<lOm 
	Tiivis  pohjamaa  tai  massanvaihdon kaivur  

Kuva  16 	Massanvaihto  vedellä täytettyyn kaivantoon 
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3.643  Täyttötyöt  

Kaivannon pohja tunnustellaan koetin sauvallajuuri ennen täyttötöiden aloittamista. 
 Jos  pohjalla havaitaan löyhäa maata  on se  poistettava ennen täyttötyön aloittamista. 

Vedenalaisessa kaivannossa täyttö tehdään pienlouheesta  (D<300 mm)  vähintään 
 0,5 m  vedenpinnan yläpuolelle. Pienlouhetäyttö tehdään pengerryksenä siten, että 

louhe kipataan täytön päälle, josta  se  työnnetään penkereen luiskaan. Louheen 
päälle rakennetaan kerroksittain tiivistämällä  0,3 m  paksu tasauskerros murskeesta. 
Louhetäyttö syvätiivistetään murskeen päältä tämän ohjeen luvun  3.73  ja 
työkohtaisen työselityksen  ohjeiden mukaisesti. Vedenpinnan yläpuoliset 
täyttökerrokset voidaan rakentaa kerroksittain tiivistämällä.  

I  
Täyttöön käytettävän pienlouheen maksimiraekoko  on 300 mm. Tasauskerrokseen 

 käytettävän murskeen maksimirakoko  on 65 mm.  Muiden täyttömateriaalien tulee 
täyttää RMYTL osassa  5 "Maaleikkaus -ja pengerrystyöt"  asetetut vaatimukset.  /5/ 

Täyttötyön  aikana massamenekkiä seurataan jatkuvasti kuormakirjanpidonjatäytön 
edistymisen perusteella. Seurannasta laaditaan pöytäkirja, joka luovutetaan 
rakennuttaj  alle. 

Täytemassojen  laatua seurataan jatkuvasti silmämääräisesti sekä lisäksi 
maamateriaalista määritetään rakeisuus jokaista alkavaa  2000 m3  kohti (ei 
pienlouheesta) sekä aina materiaalin laadun vaihtuessa  tai  kun silmämääräisen 
tarkkailun perusteella  on  syytä epäillä täytteen kelpoisuutta. 

Pienlouheen syvätiivistyksen  jälkeen täyttöä jatketaan kerroksittain tiivistäen. 
Täyttötyössä noudatetaan RMYTL osan  5 "Maaleikkaus-  ja pengertämistyöt" 

 määräyksiä  ja  ohjeita.  /5/ 

3.644  Työkohtainen työseiltys 

- Työjärjestys  ja työohjeet 
- Varottavat  rakenteet  ja  niiden tarkkailumittaukset 
- Johtojenja kaapeleiden suojaaminen 

, 	
- Massanvaihdon  kaivannon kaivutasot 
-  Kaivannon tuentatarve 
-  Vedenpinnan taso kaivannossa 
- Kaivumenetelmät  ja  -vaiheet 
- Kaivumassojen  määrän mittaus 
- Pengerrystapa 
- Täyttötasot 
-  Täyttöön käytettävät materiaalit 
- Täyttömateriaalin  määrän mittaus 
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-  Ohjeet syvätiivistyksestä 
• 	Kohdan  3.734  mukaan 

- Tiivistysvaatimukset  ja tiivistystarkkailu 
- Painumien ja siirtymien  tarkkailu  

3.645  Työ-ja  laatusuunnitelma 

-  Paikalleen mittauksen perusteet 
- Kaivukalusto 
- Kaivumaiden  käyttö  ja lajitys 
- Kuljetuskalusto 
- Syvätiivistyskalusto 

• 	Kohdan  3.735  mukaan 
- Tiivistyskalusto 
- Tiivistystarkkailun  toteutus 	

I 
3.646  Kelpoisuuskirja 

- Täyttömateriaalit 
- Täyttömateriaalin  määrä 
- Tiivistystarkkailun  tulokset 
- Massanvaihdon toteutumapiirustus 
-  Valmiin massanvaihdon poikkileikkauspiirustukset  20 m  välein.  

3.65 Vesistöpenkereet 
3.651  Edeltävät työt  

Jos  vesistöa!ueella  on  penkereen  kohdalla heikosti kantavia  tai  kokoonpuristuvia 
maakerroksia,  tehdään vedenalainen massanvaihto. Sitä varten kaivu-  tai 

 ruoppausl inj  at  sekä kaivumassoj  en  kuljetus  ja läj itysalueet  suunnitellaan.  Massan - 
vaihdon kaivulinjat mitataan  ja merkitaän  maastoon mittarnerkein  ja  veteen poijuin. 

Suunnitellaan  ja  tehdään  veden samentumisen ja  mandollisesti kaivun yhteydessä 
veteen joutuvien haitallisten aineiden kulkemisen estämiseksi tarvittavat 
suojausrakenteetja toimenpiteet.  

3.652  Kaii'ut'öt  

Kaivaminen tehdään joko kaivinkoneella kaivamalla  tai  ruoppaamalla.  Jos 
 poistettava kaivumaa  on  riittävän kiinteätä, kaivaminen voidaan tehdä 

louhepenkereen päältä. 

Poistettava kaivumaa ei saa kuitenkaan sekoittua penkereen pienlouheeseen. 
Muutoin kaivaminen  on  tehtävä lautälta  tai  ruoppaamalla  (kuva  17).  Kaivumaita  ei 
saa läjittää vesistöön ellei siihen ole annettu lupaa urakkaohjelmassa. 
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Kuva  17 	Vedenalainen massanvaihto. 

Suunnitellusta kaivu-  tai ruoppaussyvyydestä  ei saa poiketa ilman rakennuttajan 
lupaa. Massanvaihdon kaivannon syvyyttä tarkkaillaan työn aikana luotaamalla.  Jos 
kaivu  ulotetaan kiinteäan pohjaan  tai  selvään maalajirajaan, tarkkaillaan kaivun 
syvyyttä poiskaivetun maa-aineksen  ja leikkauspohjan  maan laadun perusteella. 

Kaivu-  ja ruoppaustyö  on  tehtävä kokonaisuudessaan valmiiksi ennen kuin 
täyttötyöt voidaan aloittaa 

Massanvaihdon  kaivannon taitepisteiden sijainti ei saa poiketa suunnitellusta 
enempää kuin  -150 mm  ja  +500 mm. 

3.653  Täyttötyöt  

Toteutuneen kaivannon syvyys  ja  muoto  on  tarkistettava koetinsauvalla 
tunnustelemalla juuri ennen täyttöä.  Jos kaivantoon on liettynyt  maata,  se on 

 poistettava. Liettyneen maan poiston jälkeen kaivanto  on  tarkistettava uudelleen 
koetinsauvalla tunnustelemalla. Tunnustelu tehdään noin  5x5 m2  ruutuun. 
Tunnustelun  tai luotausten  perusteella laaditaan kaivannon  tai vedenpohjan 

, 

	

	 poikkileikkaukset  20 m  välein toteutumapiirustusta varten. Tehtäessävesistöpenger 
kovalle pohjalle tehdään luotaus myös  5x5 m 2  ruutuun. 

Täyttö tehdään päätypengerryksenä pienlouheesta vähintään  0,5 m  vedenpinnan 
yläpuolelle. Tämän jälkeen tehdään louhepenkereen päälle  0,3 m tasauskerros 
rnurskeesta,jonka  päältä tehdään louhepenkereen syvätiivistys tämän ohjeen luvun 

 3.73  mukaisesti. 

Täyttötyön  aikana massamenekkiäseurataanj atkuvasti kuormakirj anpidonja täytön 
edistymisen perusteella.  

Veden  alaiseen täyttöön käytettävän pienlouheen maksimiraekoko  on 300 mm. 
Tasauskerrokseen  käytettävän murskeen maksimiraekoko  on 65 mm. 
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Syvätiivistyksen  j alkeen täyttöa voidaanjatkaa  tarvittaessa kerroksittain tiivistäen. 
Täyttötyössa noudatetaan RMYTL osan  5 "Maaleikkaus -ja pengertämistyöt"  sekä 
työkohtaisen työsel ityksen määräyksiä  ja  ohjeita.  /5/ 

Täytemassojen  laatua seurataan jatkuvasti silmämääräisesti sekä lisäksi 
maamateriaalista määritetään rakeisuus jokaista alkavaa  2000 m 3  kohti (ei 
pienlouheesta) sekä aina materiaalin laadun vaihtuessa  tai  kun silmämääräisen 
tarkkailun perusteella  on  syytä epäillä täytteen kelpoisuutta. 

Pengerryksen yläpinnan  tasoa tarkkaillaan vaaituksin. Myös pohjamaan 
käyttäytymistä pengerryksen edessä tarkkaillaan,jos pohjamaan todetaan painuvan 

 on pengerrys keskeytettävä  välittömästi  ja  otettava välittömästi yhteys 
rakennuttaj aan. 

Penkereen  muoto tarkistetaan reunakairauksilla, läpiporauksillaja luotauksilla  20 
m  välein. Massanvaihdon yläpinnan leveys saa poiketa suunnitellusta leveydesta 

 0...+150 mm.  Valmiin massanvaihdon viäpinnan  taso saa poiketa suunnite1lus 
tasosta  0...-I00 mm 

Penkereen painumista  seurataan painumatarkistimia mittaamalla. Painumie 
mittausväli  ja painumatarkistimien  määrä esitetään työkohtaisessa työ 
laatusuunnitelmassa. Painumamittauksien tulokset toimitetaan geoteknisel 
suunnittelij  alle.  

3.654  Työkohtainen työselitys 

- Työjärjestys  ja työohjeet 
- Varottavat  rakenteet  ja  niiden tarkkai lurn ittauk 
- Johtojenja kaapeleiden  suojaaminen 
- Kaivu  tai ruoppausjärjestys  ja  tasot 
-  Kaivannon luiskaaminen 
- Kaivumenetelmätja  —vaiheet 
-  Vesistön suojaaminen eri työvaiheisa 
- Kaivumassojen määrän mittaus 
- Pengerrystapa 
- Täyttötasot 
-  Täyttöön käytettävät materiaalit 
- Täyttömateriaal  in  määrän mittaus 
- Ohjeet syvätiivistyksestä 

• 	Luvun  3.734  mukaisesti 
- Tiivistysvaatimukset  ja tiivistystarkka i 
- 	 , 	 ; 	 ; 
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3.655  Työ-ja laatusuunnitelma 

-  Paikalleen mittauksen perusteet  
- Kaivu  tai  ruoppauskalusto 
- Kaivu-  tai  ruoppausmassojen läjittaminen 
- Kuijetuskalusto 
- Syvätiivistyskalusto 

• 	Luvun  3.735  mukaisesti  
- Tiivistyskalusto 
- Tiivistystarkkailun  toteutus  

) 	3.656  Kelpoisuuskirja 

- Täyttömateriaalit 
- Täyttömateriaalin  määrä  
- Tiivistystarkkailun  tulokset  
- Massanvaihdon toteutumapiirustus 
-  Valmiin  massanvaihdon poikkileikkauspiirustukset  20 m  välein.  

I  

- 
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3.7  POHJAN VAH VISTUS  

3.71  Menetelmän käyttöalue 

Pohj anvahvistuksel  la  parannetaan heikon maapohj  an  kantavuutta  ja pienennetään 
painumia käyttötilassa. Ratateknisissä  töissä soveltuvia pohjanvahvistusmenetelmiä 
ovat: 
- Syvastabilointi 
-  Dynaaminen syvätiivistys 

Syvästab iloinnissa  maaperän kantavuutta parannetaan sekoittamalla sideaineesta  
ja luonnonmaasta pystysuuntaisia  pilareita erityisen sekoituskoneen avulla. 	I  
Syvästab iloinn issa  kantavuutta parantavana sideaineena käytetään  kalkin ja 
sementin  sekoitusta. Menetelmällä voidaan pienentää ratapenkereen alapuolisen 
pohjamaan painumia kivennäismaaperässä, joka ei sisällä haitallisessa määrin 
humusta. Syvästabilointi  ei sovellu ratateknisissä töissä stabiliteetin parantamiseen 	I  
Dynaaminen syvätilvistys tehdään pudotuspainon avulla. Menete!maaon käytettävä 
veteen rakennettuj  en louhepenkerei den ti ivistäm iseen.  Myös muiden 
karkearakeisten-  ja moreenimaakerrosten  dynaaminen syvätiivistäminen  on 

 mandollista, kun hienoaineksen  (D<0,06 mm)  osuus  on  vähemmän kuin  20%. 

3.72  Syvästabilointi 
3.721  Syvästabilointikone 

Pilarireiden  valmistukseen käytettävä kone  on  varustettava mittareilla, joista 
voidaanj atkuvasti seurata syötettävän sideaineen määrää. Syöttöpainetta  on  voitava 
seurata jatkuvasti. 

Sekoituskoneen sideainesäiliön  pohjan  on  oltava ilmastettu  tai  muulla tavoin  on 
 varmistettava sideaineen virtaus työsäiliöstä suuttimille. 

Tyokoneen sekoitusmekanismin sideaineen suihkutussuuttimet  on  oltava 
sulj ettavissa mekaanisella sulkulaitteella, joka estää suuttim ien tukkeuturn  isen 
sekoittimen  maahan painamisen aikana. 

Työkoneen sekoitussiivekkeiden  on  oltava muotoiltu siten, että pyöriessään niillä 
 on tiivistävä  vaikutus sekoitettavassa maassa. 

Syvästabilointikoneen sekoitinosa  on  varustettava suojakuvulla, joka estää maan 
 ja sideaineen roiskumisen  ympäristöön sekoittimen upotuksen alussa  ja noston 

 loppuvaiheessa. 

Työkoneen sekoitussiivekkeiden  nousu-  ja pyörimisnopeuden  on  oltava 
säädettävissä. 
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3.722  Sideaine 

Syvastabilointi  pilarin sideaineen tulee sisäitaä sekä kaikkia että sementtiä. 

Kaikille asetetut vaatimukset: 
-  Kalkki  on  kovaksi poltettua sammuttamatonta kaikkia CaO 
-  Kalkki  on hienojakoista, rakeisuudeltaan 0. .0,2 mm  siten, että vähintään 

 80%  läpäisee seulakoon  0,2 mm maksimiraekoon  ollessa pienempi kuin 
1mm 

-  Kaikin CaO pitoisuus  on  suurempi kuin  80% 
-  Kaikin juoksevuus  on  riittävä, että kalkki liikkuu säiliössäja putkistossa  

I 	 hyvin 

Sementille  asetetut vaatimukset 
- Sementtinä  käytetään standardissa  SFS -3 165  esitetyt vaatimukset täyttävää  

I 	 yleispordland-sementtiä.  /26/ 

Sideaineen suhteutuksen  tulee olla sellainen, että valmiiden pilareiden suunniteltu 
leikkausiujuus  on  enintään  150 kPa 

Sideaineen  soveltuvuus suunnittelukohteessa varmistetaan koepilaroinni  Il  a  ja 
laboratoriokokein.  Tarkempia vaatimuksia sideaineelie voidaan esittää 
työkohtaisessa työselityksessä. Sideaineen koostumus  on  esitettävä työ-  ja 
laatusuunnitelmassa.  Työ-ja laatusuunnitelmassa  osoitettu kaikin määrä tarkoittaa 

 100% CaO  määrää, joka  on  otettava huomioon suhteutuksessa.  

3.723  Edeltävät työt 

Stabi loitavalta  alueelta poistetaan humuspitoinen pintamaa. Työalue tasataan  ja 
 pinta kuivatetaan. Pilareiden  paikat mitataan  ja  merkitään maastoon.  

3. 724  Pilareiden  valmistus 

Pilareiden  valmistus tapahtuu kiertämälläsuihkutuskärkijasekoitin maahan määrä- 
syvyyteen. Sekoittimen upotus  on  tehtävä mandollisimman nopeasti. Painettaessa 
sekoitinta maahan  on paineilman  käyttöä vältettävä, jotta maahan ei jäisi 
ylimääräistä ilmaa. Maan pintakerroksen osalla  on työturvallisuuden  vuoksi 
käytettävä suojakupua, joka estää maan  ja sideaineen roiskumisen  ympäristöön. 

Sideaineen suihkutus  aloitetaan ennen kuin sekoitinta aletaan nostamaan maasta. 
Suihkutuksen tulee jatkua keskeytyksettä  koko sekoittimen noston  ajan 
suunnitellulla pilarin alueella. Sekoitinta pyöritetään tasaisella nopeudella 
keskeytyksettä  koko noston  ajan.  Noston  aikana sekoittimen kierrosluvun tulee olla 

 40...60  kierrosta minuutissa. Sekoittimen nousunopeuden tulee olla sellainen, että 
maan  ja sideaineen sekoitusmäärä  on 200 ... 250 siipikierrosta pilarimetriä  kohti. 
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Sideaineen  syöttö lopetetaan  0,5 m  työalustan  pinnan  alapuolella, että sideainetta 
ei pääse purkautumaan ilmaan. 

Sideaineen  määrä saa poiketa suihkutuksen aikana suunnitellusta hetkellisesti 
enintään  ±10%  kuitenkin siten, että keskimääräinen poikkeama pilarimetrin 
matkalla saa olla enintään  +8%.  

Työnaikaisena laadunvalvontana  pidetään sekoitustyöstä pilarikohtaista pöytäkirj aa, 
johon merkitään vähintään seuraavat  asiat 
- Sideaine 
- Sekoitussiivekkeiden  nousu-ja pyörimisnopeus  pilarin syvyyden mukaan 
- Sideainepuhalluksen ilmanpaine 
- Sideaineen  menekki pilarikohtaisesti  ja  syötön rekisteröinti jatkuvana 

diagrammina 
- Sekoitussiivekkeiden  pyörittämiseen tarvittava vääntömomentti 
-  Häiriöt pilareiden teossa 
-  Pilarin alapään taso 
-  Pilarin yläpään taso 

Pilareiden kovetuttua  poistetaan pilaroinin alalta pilaroinnin suihkutuksen 
lopettamistasosta alaspäin  0,5 m  paksuinen  kerros pilareiden yläpäätäpois,ja tila 
tehdään eristyskerroksen vaatimukset täyttävä  0,5 m  kerros murskeesta  (kuva  I  

Yksittäinen pilari saa poiketa suunnitellusta sijainnistaan  ±0,2 m  kuitenkin  sit 
 että kanden vierekkäisen pilarin välinen etäisyys ei poikkea suunnitellusta enem  p. 

 kuin  +0,2 m.  Yksittäisen pilarin suurin sallittu kaltevuus  on 10  mm/rn  

Pilarei  den  valmistus  I 
	

I 	Kaivetaa  n  pilareiden kovetuttua 	Tehdään  eristyskerroksen 
pilareiden yläpäästä  0,5 m  pois 	vaatimuksia vastaava täyttö  

Kuva  18 	Syvästabiloidun pilarikentän  rakenne. 
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Pilarien luj  uuden tarkastam istapa  on  esitettävä työkohtaisessa työsel ityksessä. 
Työkohtaisessa työsel ityksessä  on  ilmoitettava myös tarkistusmenetelmän tuloksen 
vaadittu vähimmäisarvo suunniteltua leikkauslujuutta vastaavana 
kairausvastuksena, kun kairaus tehdään jollakin seuraavista menetelmistä: 
- Pilarikaira 
- Pilarikairaus  vetämällä 
- Pilarisiipikaira 
- CPTU-kaira  

Jos kairausvastus al ittaa työkohtaisessa työselityksessä vaaditun vähimmäisarvon 
 enemmän kuin  20%, on heikkousvyöhykkeestä  otettava näyte laboratoriossa 

tehtäviä lujuuskokeita varten.  Jos  vaadittu leikkauslujuus alittuu, tutkitaan 
näytteestä sideainepitoisuus. Sideainemäärä saa alittaasuunnitellun sideainemäarän 
enintään  25%. 

3.725  Esikuormitus 

Syvästabi lointi  es ikuormitetaan eristyskerroksen  vaatimuksia vastaavan täytön 
päältä. Esikuormituspenger rakennetaan tämän ohjeen luvun  3.83  ja  työkohtaisen 
työselityksen  mukaisesti. 

Työkohtaisessa työselityksessä  tulee esittää missä vaiheessa pilareita kuormittavan 
 es ikuormituspenkereen  rakentaminen voidaan aloittaa. Työkohtaisessa 

työselityksessä esitetään myös esikuormituspenkereen korkeus  ja  laajuus sekä 
esikuormitusaika  ja  painumaraj  at.  Tarvittaessa esitetään esikuormituspenkereen 
vaiheittainen rakentaminen.  

3.726  Työkohtainen työselilys 

Työkohtaisessa työsel ityksessä  esitetään vähintään:  

P 	 - Pohjasuhteet 
-  Yleinen työjärjestys pilarikentällä 

• 	Pilareiden  rakentaminen 
• 	Esikuormituksen  rakentaminen 

, 	
- Syvastabilointikoneen  vaatimukset 

• 	Sekoitusteho siipikierroksina  metriä kohti 
• 	Sideaineen suihkutuspaine 

- Pilareille  asetetut vaatimukset, joita tarkennetaan koepilaroinnin perusteella 
• 	Pilareiden sideaineja sekoitussuhde 
• 	Pilareiden tavoitelujuus 
• 	Pilareiden tavoitetaso 
• 	Pilareiden  laadun varmistusmenetelmät 
• 	Pilareiden  määrä  ja  halkaisija 
• 	Sideaineen  määrä pilarimetriä kohti 
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- Pilarointikartta 
- Pilareiden  lujuuden tarkastamistapa 
- Esikuormituksen rakentaminen 

• 	Luvun  3.825  mukaisesti 
-  Ohjeet esikuormituksen purkamisesta 

• 	Luvun  3.825  mukaisesti  

3.727  Työ-ja  laatusuunnilelma  

Työ-  ja laatusuunnitelmassaan esitetaan  vähintään: 
- Syvästabiloinnin  työnjohtaja 
- Syva.stabilointikalusto 

	 I 
- Sekoittimen pyöritys -ja nostonopeus 
- Työalustat 
- Syvästabiloinnin  aikana tehtävät mittaukset 

• 	Pilarin syvyyden mittaus 
	 I  

• 	Sideaineen  määrän mittaus 
• 	Sideaineen syöttöpaineen  mittaus 
• 	Sekoittimen nostonopeus 
• 	Sekoittimen pyöritysnopeus 

- Syvästabilointipöytäkirj  an  pitäminen 
- Pilareiden laadunvarmistustoimenpiteet 
- Pilareiden sijaintimittaukset  

3.728  Kelpoisuuskirja  

Kelpoisuuskirjaa  varten tehdään syvästabiloinnista toteutumapiirustukset, joiden 
tulee sisältää pilarikentän kaikkien pilareiden todellinen sijainti  ja  syvyys. 
Toteutumapiirustuksen tueksi  kel poisuuskirj  aan  I iitetään  seuraavat rakennuttaj  an 
tarkastamat  dokumentit: 
- Syvästabilointipöytäkirjat 
- Pilareiden  paikalleen mittaustiedot 
-  Raportit pilareiden laadun varmistuskokeista 
-  Tiedot esikuormituksesta  ja kuormitusaj asta 
- Esikuormituksen painumatarkkailun  tulokset 

Toteutumapi irustuksena  esitetään asemapiirustusja poikkileikkaukset toteutuneesta 
pilarikentästä  20 m  välein. Syvästabiloinnin toteutumisesta yhteenvetona tehdään 
taulukko, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot: 
- Pilareiden  suunnitellut alapään tasot 
- Pilareiden  toteutuneet alapään tasot 
- Pilareiden yläpään  tasot 
- Pilareiden halkaisijat 
- Pilareiden sijaintipoikkeamat 
- Pilariin  kohdistetut tarkistustoimenpiteet 
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3.73  Dynaaminen  syvätiivistys  
3.731  Syvätiivislyskone 

Syvatiivistyskoneen pudotuspainon  tulee olla yhtenäinen ehjä kappale.  Jos 
 pudotuspaino  on  tehty valamalla betonia teräsmuottiin, betoni ei saa olla irronnut 

muotista. Ylösnostetun pudotuspainon pohjan  on  oltava vaakatasossa. 
Syvätiivistykseen käytettävä pudotuspaino  on 50...200  kN,  kuitenkin siten että 
painon  on  oltava vähintään  50  kN  pohjan neliömetriä kohti. 

Pudotuslaitteen  on  oltava sellainen, että pudotuskorkeutta voidaan säätää  ja 

pudotuskorkeuden 
 on  oltava mitattavissa  0,1 m  tarkkuudella. Pudotuspainon 

pudotuskorkeus  on  yleensä vähintään  10 m.  Pudotuskorkeus  mitataan maanpinnasta 
pudotuspainon pohjaan. Nostolaitteen tuennan  ja  painon irrotusmekanismin tulee 
olla sellainen, että paino putoaa vapaasti  ja  että nostolaite ei heilanda irrotettaessa, 
jolloin paino putoaa suorassa.  

3.732  Edeltävät työt  

Tiivistettävän louhepenkereen  päälle rakennetaan pudotusalusta siten, että 
penkereen yläpintaan tiivistetään  0,3 m  kerros mursketta  0...65 mm  (kuva  19).  

Tiivistettäessä karkearakeista maakerrosta  tai  moreenia pudotusalustan  materiaali 
 ja  paksuus sekä alustan tiivistäminen esitetään työkohtaisessa työselityksessä. 

Tiivistettävä alue jaetaan ruudukkoon siten, että ruudukon solmupisteet ovat 
pudotuskohtia. Pudotuskohdat merkitään maastoon. Pudotuskohtien paikalleen 
mittaustarkkuus  on ±0,1 m.  Ruudukon solmupisteiden  etäisyys saa olla enintään 
kaksi kertaa pudotuspainon pohjan halkaisija  tai  sivumitta  (kuva  20). 

103m  

Kuva  19 	Syvätiivistettävän  kentän rakennekerrokset. 
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3.733  Painon pudotu.s 

1'1tipIijan dyiaaiiiiien s\tTh'. 
työkohtainen työselitys  lute 

Louhepenkereen dynaamisci 	\ iLiI  i. 	k,ii 	iLii.i1 iUuuLLjiijcJ.)  

esitetty kuvassa  20.  Painoa pudotetaan kuhunkin pudotuskohtaan kolme kert 
peräkkäin kullakin kierroksella. Pudotuskierroksia tehdään vähintään kaksi. 
Lisäkierroksia tehdään aina parillinen määrä. Jokaisella pudotuskierroksella tulee 
pudotuskohtien järjestys olla sama. 

Pudotuskraattereiden  pohjan kaltevuus saa olla enintään  1:10  ja  syvyys enintään 
 0,3 m. Jos kaltevuus tai  syvyys ylittyy, kraatteri  on  täytettävä pudotusalustaa 

vastaavalla materiaalilla  ja  tiivistettävä. Tiivistysvaatimus  on  vähintään neljä 
ylityskertaa vähintään  2000 kg täryjyrällä.  

Kun yhden kierroksen kaikki pudotukset  on  tehty alustan  pinta tasataan  ja 
tiivistetään täryjyrälla. Tiivistysvaatimus  on  vähintään  4 ylityskertaa  vähintään 

 2000 kg täryjyrälla. Tasauksenja tiivistyksen  jälkeen uusi pudotuskierros tehdään 
edellistä kierrosta vastaavalla tavalla.  

Jos ratapengerta tiivistettäessä  toisen pudotuskierroksen päättyessä  tai senjälkeisten 
 pari Il isten pudotuskierrosten  päättyessä kraattereiden keskimääräinen syvyys  on 

 vähemmän kuin  0,15 m  voidaan tiivistäminen lopettaa. Siltojen päädyissävastaavan 
kraatterien syvyys saa olla enintään  0,1 m.  Tarkemmat tiivistyksen lopetusohjeet 
esitetään työkohtaisessa työselityksessä.  

Jos  työn aikana havaitaan, että lopetuksen  raja-arvoa  on  vaikea saavuttaa  tai 
 pudotuksen tehokkuuteen liittyy epäselvyyttä,  on  tehtävä pudotuspainon 

hidastuvuusm ittauks ia tiivistyksen  tehon  arvioimiseksi. Hidastuvuusmittauksien 
tekemisestä voidaan määrätä myös työkohtaisessa työselityksessä.  Jos syvätiivistys 

 aiheuttaa maan juoksettumista, mikä ilmenee tiivistettävän maan hyllymisena, 
keskeytetään työ  ja  otetaan yhteys rakennuttajaan. 

Syvätiivistyksestä  pidetään työn aikana pöytäkirjaa,johon kirjataan vähintään  (kuva 
 20): 

- Työkohde 
-  Päivämäärä, sääti  la  ja  lämpötila 
- Pudotuskalusto  ja pudotuskorkeus 
- Pudotuskierros 
- Pudotuskohta 
-  Pudotus kerta 
- Kraattereiden tasaukset  ja tiivistykset 
- Kraattereiden syvyysmittausten  tulokset 

Pöytäkirjaa  voidaan pitää syvätilvistyksen pudotuskohtien tasopiirustukseen,  jos 
piirustuksessa  on pöytäkirj anpitämiselle  varattu tila. 
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I 

I  Pariton  pudotuskierros  13,5 	 Parillinen  pudotuskierros  2,4,6 

b.  Pudotuspöytäkirja: 	PVM: 	 Syvätilvistyksen  tekijä: 
Työnjohtaja  ja  allekirjoitus:  

Työkohde: 	 Säätila: 	 Lämpötila:  
Pudotuspaino: 	kN Pudotuskorkeus: 	m 	Pudotuksia  kierroksella: 	kpl  

Kuva  20 	Dynaamisen  syvätiivistyksen  a. Pudotuskarttaj  ab. Pudotuspöytäkirj  a. 
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Pudotuksen aikana tarkkaillaan laheisien rakenteiden tarinaaja liikkeita. Syvätiivis-
tyskenttää lahempänä kuin  50 m  oleviin rakennuksiin  on asennettava tarinämittarit. 
M ittareiden  tulee pystyä mittaamaan rakenteen heilandusnopeuden maksimiarvo 
vaaka-  ja pystysuunnassa. Tärinän  sallittu heilandusnopeuden vaaka-  ja 
pystykomponentin maksimiarvo  ilmoitetaan työkohtaisessa työselityksessä. 

Tiivistyksen  päätyttyä penkereen  pinta tasataan  ja  täytetään murskeella  0...65 mm 
 sekä tiivistetään työkohtaisessa työselityksessä esitettyyn tasoon Tiivistys tehdään 

vähintään  2000 kg täryjyrän  vähintään neljällä ylityskerralla. Penkereen  pinta 
vaaitaan  aina ennen tasausta  ja sen  jälkeen 

Syvätiivistyksen  tehoa voidaan arvioida muilla maamateriaaleilla kuin louheella 	I  
vertaamalla ennen tiivistystä  ja tiivistyksen  jälkeen tehtyjä kairauksia.  

3.734  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään 
- Tieyhteydet 
- Pohj  asu hteet 
- Syvätiivistettävän  kerroksen paksuus 
- Iskualusta 

• 	Materiaali 
• 	Paksuus 
• 	Tiivistäminen 

-  Töiden yleisj ärjestelyä koskevat ohjeet  ja  vaatimukset 
- Tiivistämisajankohta 
-  Työn aikataulu 
-  Yleinen työjärjestys 
- Tiivistyskaluston  vaatimukset 

• 	Pudotuspainon  paino 
• 	Pudotuspainon nostokorkeus 

-  Ohjeet tiivistyksen suorittamisesta 
• 	Pudotuskierrosten vähimmäismäärä 
• 	Pudotusten  määrä yhteen kohtaan yhdellä kierroksella 
• 	Pudotusjärjestys 
• 	Ohjeet tiivistyksen lopettamisesta 
• 	Pudotuskartta 
• 	Pudotuskierroksiin  kuuluvat paikat 
• 	Mandolliset odotusajat pudotuskierrosten välillä 

-  Ohjeet tiivistyksen aikaisesta tarkkailusta 
• 	Kraattereiden  syvyyden mittaaminen 
• 	Pinnan vaaitseminen  ennen tasaustaja  sen  jälkeen 
• 	Mandolliset kairaukset tiiviyden tutkimiseksi 
• 	Vaurioherkät rakenteét  ja  niiden tarkkailumittaukset 

-  Ohjeet tiivistyspöytäkirjan pitämisestä 
- Tiivistetyn penkereen  taso tiivistyksen päättyessä  

I 

I  
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Tarvittaessa esitetaän: 
- Siirtymien  tarkkailu  ja  siirtymien estämiseen  tarvittavat toimenpiteet 
- Vaatimus hidastuvuusmittauksista 
- Tiivistyksen  aiheuttaman huokosveden paineen mittaus  

3.735  Työ-ja laatusuunnitelma  

Työ-  ja  laatusuunnitelmassaan  esitetään vähintäan: 
- Tiivistyskalusto 

• 	Pudotustiivistyslaitteisto 
• 	Pudotuspaino  

Mitat 
Rakenne 
Paino 

• 	Pudotuskorkeus 
- Iskualustan  rakentaminen  ja  työn aikainen kraatterien täyttä 

• 	Täryjyra 
- Tiivistyksestä  vastaava työnjohtaj  a  
- Tiivistyspöytäkirjan  pitäminen  ja  tarkastettavaksi toimittaminen 
- Tiivistyksen aikana tehtävät mittaukset 
- Tiivistystuloksen  varmistaminen 

• 	Suunnitelma tiivistyksen  j  älkeisistä kairauks ista 
• 	Tarvittaessa hidastuvuusmittaussuunnitelma  

3.736  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirj aa  varten tehdään syvätiivistetystä penkereestä toteutumapii rros. 
Toteutumapiirustuksen tueksi kelpoisuuskirj aan  I  iitetään  seuraavat rakennuttaj  an 

 tarkastamat  dokumentit: 
- Tiivistyspöytäkirjat 

-

Tiivistyksen  aikaisten mittausten tulokset 
- Tiivistyksen  aikana tiivistyskenttään lisatyn maa-aineksen tilavuus 
- Raportit hidastuvuusmittauksista 
- Tiivistyksen  jälkeen tehtyjen kairauksien tulokset  

I  
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3.8  PAINUNHEN  NOPEUTTAMINEN 

 3.8!  Menetelmän käyttöalue 

Penkereen konsolidaatiopainumaan  tarvittavaa aikaa voidaan lyhentää 
nopeuttamalla painumaa. Menetelmä  on  käyttökelpoinen hitaasti konsolidoituvilla 
maalajeilla, kun raideliikennettä ei tarvitse ohjata penkereelle  sen  painuma-aikana. 

Painum aa nopeutetaan  lisäämällä konsolidoituvan maakerroksen  veden  j ohtavuutta 
pystyojituksella. Painumaa  voidaan edelleen nopeuttaa lisäämällä painuvan 
maakerroksen konsolidaatiota aiheuttavaa painetta. Paineenlisäys tehdään 
esikuormituspenkereen avulla. 

Painumia  nopeuttamiseen voidaan käyttää pelkästään esikuormitusta ilman 
pystyoj itusta hienorakeisen maakerroksen ollessa ohut. Pystyoj ituksen yhteydessä 

 on  aina käytettävä esikuormitusta, kun pystyojitusta käytetään painumien 
nopeuttamiseen. Muita pystyojien mandollisia käyttökohteita ovat huokosveden 
ylipaineen pienentäminen  ja  vakavuuden parantaminen maaluiskissa sekä 
penkereen  alla.  Myös paalutuksen yhteydessä syntyvää huokosveden ylipainetta 
voidaan vähentää kiinnittämällä pystyojat paaluihin.  

3.82  Pystyojitus  
3.821 Py sty  oj  at 

Pystyojia  on  useita eri tyyppejä. Käytössä olevat ojatyypit ovat 
liuskapystyojanauhoja, joissa ojien vettä johtava uritettu sydänosa  on  valmistettu 
muovista. Sydänosa  on  verhottu suodatinosalla, jonka tarkoituksen  on  estää 
hienoainesta pääsemästä uritettuun sydänosaan  ja  estämään  veden  virtausta urissa 

 (kuva  21). 

Pystyojanauhojen 	laatuvaatimukset  ja 	laadun 	toteam iseksi 	tehtävän 
tyyppitarkastuksen menettelyt  on  esitetty ohjeessa 'Pystyoj anauhoj  en 

(TIEL 
 3 	 /29/ 

3.4mm 

Kuva  21 	Pystyojanauhan  rakenne 
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Pystyoj anauhat  tulee kiinnittää pohjakerrokseen ankkureilla,jotka pitävät  oj ien  päät 
suunnitellussa syvyydessä. Ankkuri tulee kiinnittää pystyoj anauhaan siten, että 
kiinnitys kestää vastaavan vetovoiman kuin pystyojanauha. Ankkurin toimivuus 
suunnitellussa työkohteessa voidaan varmistaa koeojilla. Pystyojanauhoja ei saa 
jatkaa. 

Ennen töiden aloittamista tulee urakoitsij  an  toimittaa tilaajalle pystyoj anauhasta 
näytekappale  ja  nauhan tyyppitarkastuksen tulokset. Samassa yhteydessä 
urakoitsijan tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi ankkurin kiinnitystapa.  

3.822  Pystyojien asennuskone 

Pystyojanauhojen asennukseen  voidaan käyttää tähän käyttötarkoitukseen 
rakennettua asennuskalustoa  tai  vastaavasti muutettua paalutuskonetta. 

Asennuskone  tulee olla varustettu ohjausrullilla, jotka estävät pystyojanauhan 
vaurioitumisen asennuksen aikana  (kuva  22). Pystyojanauhan  maahan painaminen 
tehdäan teräksisen suojaputken avulla, joka myös suojaan pystyojanauhaa maahan 
painamisen aikana. Suojaputki voi olla poikkileikkaukseltaan suorakaide  tai 
vinoneliö  (kuva  23a). Suojaputken alapään  muotoilun  on  oltava sellainen, että 
asennuksen aikana maa pystyojanauhan ympärillä häiriintyy mandollisimman 
vähän  (kuva  23b). 

Suoj aputken painaminen  maahan tehdään hydraulisesti. Suoj aputken kärjen syvyys 
 on  oltava mitattavissa kaikissa maahan painamisen vaiheissa  0, 1 m  tarkkuudella. 

Asennuskoneen suojaputken kaltevuuttaon voitava säätääja suojaputken kaltevuus 
 on  oltava  m itattavissa vaakatasoon  nähden kandessa toisiaan vastaan kohtisuorassa 

tasossa  ±  0  tarkkuudella.  

I  Asennuskone 	 Nauhan ohjaus 
Ylempi 

 ohjausrulla  

I Nauhan  
/ / 	Nauhaojan 	 kulkurata 

kulkusuunnat 

Pystyojanauha 	Nauha- 

AJempi- 
ohjausrulla  

Kuva  22 	Pystyojituskoneen  nauhan ohjaus. 

Suojaputki  

RMYTL  3 	 99-09  



Suojaputki 
	

Suojaputki  

76  

RMYTL  3  Perustamis-  ja vahvistamistyöt  

a.  Suojaputken poikkileikkaus 

b.  Suojaputken  kärki  ja  ankkuri  

Kuva  23 	a. Suojaputken  muotoilu  jab. Suojaputken karki  sekä ankkurilevy.  

3.823  Edeltä'ät  työt  

Pystyoj itettavalta  alueelta  pintam aakerros ja humuspitoinen  maa poistetaan 
työkohtaisessa työselityksessä osoitettuun syvyyteen. Leikkauspohjalle asennetaan 
ojituskerroksen materiaalista riippuen käyttöluokan  II tai III suodatinkangas,  jonka 
päälle rakennetaan hyvin vettä johtavasta materiaalista  0,S m  paksu ojituskerros. 
Pystyojituskentän rakenne  on  esitetty kuvassa  24.  

Oj ituskerroksen  materiaalin tulee täyttää eristyskerroksen  maten aal ivaati mukset  tai 
 ohjeen 'Rakennusten  ja tonttialueiden  kuivatus" (RIL  126-1987) salaoj ituskerros

-materiaalin  2  vaatimukset  /19/. Ojituskerroksena  voidaan käyttää myös 
kalliomursketta  4...65 mm,  josta hienoaines  on seulottu  pois. Kalliomurskeen 
yhteydessä  on  kuitenkin aina käytettävä ojituskerroksen pohjalla käyttöluokan  III 
suodatinkangasta. 

Ojituskerroksen materiaalivalinnan  tulee kuitenkin olla sellainen, että ojituskerros 
voidaan läpäistä ojituskalustolla. 

Ojituskerroksen  päälle merkitään pystyojien paikat. Ojien paikalleen mittauksen 
tarkkuus  on ±0,1 m. 
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Savi  

Moreeni  

DET  1  
Ojituskerroksen  rakenne  

Ojituskerros 

"\SJodatinkangas  kl Il  tai Ill  

Kuva  24 	Pvstvoakentän  rakenteen periaate.  

3.824  Pystyojien asennus  

Ojat  asennetaan sulaan maahan siten, että esikuormituspenger voidaan rakentaa 
ennen maan jaatymistä.  Jos pystyojat  asennetaan täyttökerroksen lapi  on 
täyttökerros puhkaistava teräspiikillä  ennen pystyoj ien asennusta. 

Asennuksen  aikana nauhapystyoj aa syötetään ohj areiden avulla asennuskoneen 
suojaputkeen, joka painetaan hydraulisesti maahan suunniteltuun syvyyteen. 
Upotuksen aikainen maan tunkeutuminen suojaputkeen estetään nauhapystyojan 
ankkurilevyllä. Upotuksen tulee ulottua joka tapauksessa sellaiseen kerrokseen, 
johon nauhapystyoj  a  voi ankkuroitua. Nauhapystyoja kiinnittyy tavoitesyvyyteensä 
ankkurin avulla samalla, kun suojaputki vedetään maasta ylös. Kun suojaputkin  on 

 nostettu maan  pinnalle, nauhapystyoja  katkaistaan noin  0,2 m ojituskerroksen 
 yläpuolelta. 

Vierekkäisten nauhapystyojien  keskinäinen etäisyys saa poiketa suunnitellusta 
 ±0,2 m.  Valmiin pystysalaojan kaltevuuden tulee olla pienempi kuin  20 mm/m. 
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3.825 Esikuornutuksen  rakentaminen  

Esikuormituspengertä  ei saa rakentaajäätyneen ojituskerroksen paalle. Muilta osin 
esikuormituspenger rakennetaan tämän ohjeen luvun  3.83  sekä työkohtaisen 
työselityksen ohjeita  ja  määräyksiä noudattaen 

Esikuormitusaikaja esikuormituksen tarkkailumittaukset  määrätään työkohtaisessa 
työselityksessä.  

3.826  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään väh  i ntaan: 
- Pohjasuhteet 
- Työalustan leikkaustaso 
-  Oj itus  kerroksen rakentaminen 

	

• 	Materiaali 

	

• 	Kerros paksuus 

	

• 	Suodatinkankaat 
- Ojituskerroksen  kuivatus 

	

• 	Suoto-ojien materiaali 

	

• 	Suoto-ojien poikkileikkaus 

	

• 	Suoto-ojien keskinäinen välimatka 

	

• 	Kuivatusvesien  johtaminen pois rakennusalueeR 
- Nauhapystyojan  vaatimukset 

	

• 	Tyyppi 

	

• 	Ankkurointi 

	

• 	Poikkileikkaukselle  ja veden johtavuudelJe  asetetut vaatimukset 
jotka poikkeavat tyyppitarkast 

	

• 	Nauhapystyojien asennussyvy 
- Asennuspöytäkirjan pitäminen 
-  Ohjeet esikuormituspenkereen rakentamisesta 

	

• 	Luvun  3.835  mukaisesti 
-  Määräykset esikuormituksen  tarkkailusta 

	

• 	Luvun  3.833  mukaisesti 
- Arvioitu esikuormitusaika  

fl 	.fl 	I 

	

.10 	giom  

Työ-  ja laatusuunnitelmissa ositetaan s'ihinlaan 
- Asennuskone 
- Nauhapystyojan  tiedot 
- Nauhapystyojan hyväksyttä.minen tilaaj  alla 
- Asennuspöytäkirjan  pitäminen 
- Esikuormituspenger  

Luvun  3.836  mukaisesti 
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3.828  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirjaan sisällytetäan: 
-  Tiedot pystyojituksesta 

• 	Ojituskenos 
• 	Pystyojan  tiedot 
• 	Ojaväli 

- Esikuormitus 
• 	Esikuormitusaika 
• 	Esikuormituksen painumamittausten  tulokset  

3.83  Esikuormituspenger  
3.831  Edeltävät työt 

Ennen esikuormituspenkereen rakentamista tehdaän syvastabilointiin  tai 
pystyojitukseen  liittyvät työt kohdan  3.72 tai 3.82  sekä työkohtaisen työselityksen 
mukaisesti.  

Jos syvästabilointiin tai pystyojitukseen  liittyviä töitä ei ole, niin 
esikuormitettavalta alueelta poistetaan pintamaakerrokset työkohtaisessa 
työselityksessä osoitettuun tasoon.  Jos penkereen alaosajää  pysyväksi rakenteeksi 
asennetaan leikkauspohj  alle  suodatinkangas. Louhepenkereellä suodatinkankaan 
käyttöluokka  on IV  ja  muilla pengermateriaaleilla  III.  

Ennen esikuormituspenkereen rakentamista tehdään  rata-  ja  vastapenkereiden 
 rakentaminen. Ratapenger rakennetaan eristyskerroksen yläpinnan tasalle. 

Ratapenkereen rakentamisessa  on  otettava huomioon esikuormituksen aiheuttama 
painuma ennakkokorotuksina.  

3.832 Täyttötyöt 

Esikuormituspenkereeseen  käytettävä materiaali määrätään työkohtaisessa työ-
selityksessä. 

' 	 Ennen esikuorm ituspenkereen rakentamista tehtävissä ratapenkereen täyttötöissä 
noudatetaan ohjetta RMYTL  osa  5 "Maaleikkaus-  ja  pengerrystyöt"  sekä 
työkohtaista työselitystä.  /5/ 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetystä esikuormituspenkereen rakentamis-
järjestyksestä ei saa poiketa.  Jos täyttöjärjestyksestä  ei ole muuta sanottu, 
rakennetaan  ensin  vastapenkereet  ja  ratapenger vastapenkereiden  tasoon. Tämän 
jälkeen korotetaan ratapenger lopulliseen tasoonsa, jonka jälkeen voidaan aloittaa 
esikuormituspenkereen rakentaminen  (kuva  25). Esikuormituspenkereen  ja 

 vastapenkereiden  välinen korkeusero ei missään työn vaiheessa saa olla suurempi 
kuin mikä  on penkereiden  lopullinen korkeusero. 
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3.833  Tarkkailumittaukset 

Esikuormituspenkereen tarkkailumittausvaatimukset  esitetään työkohtaisessa 
työselityksessä. Tarkkailumittauksina voidaan tehdä 
- Poikkileikkausvaaituksia 
- Painumamittauksia 
- Huokospainemittauksia 

Poikkileikkausmittaukset  tehdään vaaituksina, joilla tarkistetaan penkereen muoto 
 ja  arvioidaan muodonmuutoksia esikuormituksen aikana. Vaaitukset tehdään 

penkereen poikki-  ja  pituussuunnassa. Vaaitusten  ajankohta  on  heti penkereen 
valmistuttuaja esikuormitusaj  an  päättyessä. Poikkileikkausvaaitusten tulee ulottua 
vähintään  20 m pengeralueen  ulkopuolelle. 

Penkereen painumamittauksin  seurataan penkereen aiheuttamaa painumaa  ja 
 painumanopeuden  muutosta esikuormituksen aikana. Penkereen painumamittaukset 

tehdään painumatarkistimista vaaitsemalla  (kuva  26). Vaaituksen 
lukematarkkuuden  tulee olla vähintään  ±1 mm. Painumatarkistimien  lukumäärä  ja 

 vaaitusväli  määrätään työkohtaisessa työselityksessä. Painumatarkistimet  on 
 sijoitettava  ja  merkittävä siten, että niitä ei nkota työmaaolosuhteissa. 

Huokospainemittauksilla  selvitetään huokosveden paineen muutoksia 
esikuomiitusaikana. Huokospainemittauksia tehdään yleensä pystyojituksen 
yhteydessä, jolloin huokospainekärjet asennetaan heti pystyojien asentamisen 
jälkeen pystyojien väliin. Huokospainetta seurataan useilta syvyyksiltä. 
Huokospaineseurannan kanssa samanaikaisesti seurataan painumatarkistimista 
penkereen painumaa. Kärjet tulee asentaa lähelle painumatarkistimia. 
Painumatarkistimien vaaitus tehdään aina samanaikaisesti huokospaineen 
lukemisen kanssa. Huokospaineenmittaukset esitetään työkohtaisessa 
työselityksessä. 

Esduormituspenger 

Vastapenger 

RAKENTAMISJÄRJESTYS: 	\ Ratapenger 
______  Vasta-  ja  ratapenger  

I vastapenkereiden  tasoon 
_______ Ratapenger  suunniteltuun  
______ korkeustasoon 	 Savi  tai  slitti 

Yhpenger Iopulhseen  tasoon 

Moreeni  

A A A  
Kuva  25 	Esikuormituksen ylipenkereen rakentamisjärj estys. 

I 

r  
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Perusmaa 

Kuva  26 	Painumatarkistin. 

3.834 Esikuormituksen purku  työt 

Esikuormituksen  purkaminen tehdaän työkohtaisen työselityksen mukaisesti.  

3.835 Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessa esitetaan vähintaan: 
- Pohjaolosuhteet 
- Pengermateriaalit 
- Ylikuormituksen  paino 
- Tiivistysvaatimukset 
- Penkereen  laajuus 
- Penkereen  korkeus  ja täyttöjärjestys 
-  Arvioitu painuma-aika 
- Painuman  aikaiset tarkkailumittaukset 
- Ylipenkereen  purkaminen  

3.836  Tro-ja  laatusuunnitelina  

Työ-  ja laatusuunnitelmassa esitetaan  vähintään: 
- Tiivistyskalusto 
-  Rakentamisen aikaiset mittaukset 
- Painuman  aikaisten mittausten suunnitelma  

3.837 Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirj aa  varten laaditaan esikuormitetun ratapenkereen poikki leikkauks  en 
toteutumapiirustus 20 m  välein. Piirustuksessa esitetään esikuormituksen suut uus 

 ja painuma-aika sekä tarkkailumittausten tulokset 
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3.9  PENKEREEN VAIIVISTUSRA KENTE  ET 

39 	\ l netel u.iin 	\ttalue 

\ 	iiiakentciiLt 	lisataan 	perikcrceii 	akavuutta 	a 	kuuLi  uutta  
Vahvistusrakenteita käytetaän  tarvittaessa pystyojituksenja esikuormituksen seka 
pelkan esikuormituksen yhteydessä. Vahvistusrakenteilla, joilla  on  pieni 
vetomuodonmuutos, voidaan myös joissain määrin tasata painumia. 
Vahvistusrakenteita tarvitaan erityisesti niissä kohdissa, missä kuivakuorikerros  on 

 puhkaistu. Tällaisia kohtia ovat  mm.  vanhat ojalinjat. Vahvistusrakenteita ovat: 
- Puuarinat 
- Teräsvahvisteet 
- Svnteettiset vahvisteet 

Puuarina  on penkereen poikkisuuntaan ladotuista puunrungoista  rakennettu  arma. 
Puuarinalla  voidaan lisätä maapohjan kantavuuttaja estää maan vaakasuuntainen 
deformaatio penkereen alapinnan tasossa. Puuarinoita voidaan käyttää  vain  radoilla, 
joilla sallittu nopeus  on  alhainen. 

Teräsvahvisteet  toimivat aina yhdessä rakennettujen kerrosten  tai  rakennettujen 
kerrosten  ja  luonnon maapohjan kanssa siten, että vahvisteen tason suuntaiset 
vetoj ännitykset otetaan vahvisteella. Voimien mobilisoitum iseksi tarvittavat 
siirtymät ovat teräsvahvisteilla merkittävästi pienempiä kuin synteettisillä 
vahvistei  Il  a.  

Synteettiset vahvisteet ovat synteettis istä polymeereistä tehtyjä kankaita, verkkoj  a 
tai  yhteen liitettyjä liuskoja. Riippuen vahvisteen laadusta vetojännityksistä 
vahvisteeseen aiheutunut venymä voi olla niin suuri, että seurauksena voi olla 
rakenteen deformaatio. 

Suodatinkankaat  eivät ole  vars inaisi  a vahvistusrakenteita. Suodatinkankaita 
 käytetään estämään eri maakerrosten sekoittuminen keskenään. Yleensä 

täyttökerroksia rakennettaessa pohj amaan  ja täyttökerroksen  väliin asennetaan 
suodatinkangas estämään täyttökerroksen sekoittum  men pohj am aahan. 
Suodatinkankaita  käytetään myös estämään hienoaineksen kulkeutum ista  veden 

 mukana rakennekerrokseen.  

3.92 Puuarinat 
3.921  Edeltävät työt  

Annan pohj  a tasataan, kannot  katkaistaan  m aanpinnan tasaltaj a  oj  at  sekä painanteet 
täytetään. Täyttöön käytetään  annan  pohjalla olevaa maata. Tasattu  annan  pohja 
tiivistetään työkohtaisessa työselityksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
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3.922  Annan  rakentaminen  

Anna  rakennetaan havupuista, joiden rungon pienin lapimitta  on 0,05 m  ja  suurin 
 0,2 m.  Runkojen  tulee olla karsittuja, tuoreita, suoria  ja  tasaisesti paksunevia.  

Rungot  ladotaan tasatulle  ja  tiivistetylle alustalle  vierekkäin siten, että  runkojen 
 välinen etäisyys  on  pienempi kuin  0,5 m.  Ladonta suoritetaan symmetrisesti 

vähintään kandessa kerroksessa. 

Samassa kerroksessa joka toisen puun tyvipään tulee olla eri suuntaan. Eri 
kerroksissa olevien puiden tyvipäiden tulee puolestaan olla vastakkaisiin suuntiin. 

 Annan  puiden tulee ulottua vahvistettavan kohdan yli noin  0,5 m. Jos  puita 
joudutaan jatkamaan  on  jatkospituus  2 m.  Vierekkäisten tai  päällekkäisten puiden 
jatkamista samassa kohdassa tulee välttää.  

3.923  Annan  peittäminen 

Lahoamisen hidastamiseksi  arma  peitetään hyvin vettä pidättävällä materiaalilla, 
kuten siltillä, savella  tai  hienorakeisella moreenilla.  Soilla voidaan myös turvetta 
käyttää  annan  peittämiseen. Peittämiseen  käytettävä materiaali ei saa olla 
kuitenkaan niin pehmeää, että  se  vaikeuttaisi  päälle tulevien kerrosten tiivistämistä. 
Peittopaksuuden tulee olla vähintään  0,3 m. 

3.924  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään: 
- Puuarinalla vahvistettava alue 
-  Annan  pohjan tiivistysvaatimukset 
- Puuarinan  syvyys Kv:sta 
-  Puille asetetut vaatimukset 

) 	 -  Runkojen  välinen etäisyys 
- Puuaninan peittomateriaali  ja  peittopaksuus  

3.925  Työ-ja  laatusuunnitelina  

Työ-  ja  laatusuunnitelmassa  esitetään vähintään: 
- Puulaatu 
-  Puiden  koko  
-  Puiden liittäminen toisiinsa 
- Peittokerroksen  rakentaminen  

3.926  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirj aa  varten tehdaan puuarinasta toteutumapiirustus,jonka tulee sisältää 
arinantodellinen sijainti jasyvyys. Toteuturnapi irustuksen tueksi kelpoisuuski rjaan 
liitetään tiedot  annan  materiaaleista. 
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3.93 Teräsvahvisteet 
3.931  Teräsvahvisteiden  vaatimukset 

Teräsvahvisteen  materiaali  on  A500H  teräs, joka  on  hitsattu verkoksi. 

Teräsvahvisteita  käytettäessä tulee ottaa huomioon korroosio vähennys sille ajalle, 
jonka penkereen toiminta  on  riippuvainen vahvisteen toiminnasta. Teräsvahvisteen 
korroosiosuojaus voidaan tehda sinkillä  tai  polymeeripinnoitteella.  Kor-
roosiosuojauksessa  sinkin kerrospaksuuden  on  oltava suurempi kuin  35 m. Jos 

 korroosiosuoj auksena kaytetaän polymeeripinnoitetta,  on  suoj auksen toim ivuudesta 
 toimitettava todistus rakennuttajan hyväksyttäväksi. Tarkemmat vaatimukset 

teräsvahvisteille asetetaan työkohtaisessa työselityksessa. 

Terasvahvisteet  tarkastetaan työmaalla silmämääräisesti.  

3.932  Teräsvahvisteiden  varastointi työnuialla 

Vahvisteen varastoinnissa  on  noudatettava tuotteen valmistajan seka työkohtaisen 
työselityksen ohjeita.  

3.933  Edeltävät työt 

Rakennuspohja  raivataan  ja  puusto poistetaan. Maapohja leikataan  ja tasataan 
työkohtaisessa työselityksessä mäarattyyn  tasoon.  

3.934  Teräsvahvisteiden asentaininen 

Teräsvahvisteen asentam  men  tehdään tuotteen valmistajan sekä työkohtaisen 
työselityksen ohjeiden mukaisesti.  

3.935  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä esitetaan  vähintään: 
- Teräsvahvisteen  I  aatuvaati mukset 
-  Verkon terästen paksuusjajakoväli 
-  Teräksen lujuusominaisuudet 
- Korroosiosuojaus 
- Vahvisteen varastointivaatimukset  työmaalla 
- Vahvisteen asema rakenteessa 
- Vahvisteen  liittäminen saumakohdista  

3.936  Työ-ja  laatusuunnitelma  

Työ-ja laatusuunnitelmassa  esitetään vähintään: 
- Teräsvahviste 
- Laadunvarmistuskokeet 
- Vahvisteen  levittämiseen  ja liittämiseen  käytettävät koneet  ja  laitteet 
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3.937  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirjaa  varten piirrettyihin rakenteiden pituus-  ja poikkileikkauksiin 
merkitaän teräsvahvisteen laatutiedot  sekä toteutunut asema penkereessä.  

3.94  Synteettiset  vahvisteet  
3.941  Synteettisten vahvisteiden  vaatimukset  

Verkkomaisen  synteettisen vahvisteen silmäkoko tulee valita siten, että  1,5  kertaa 
verkon silmäkoko  on  pienempi  tai  yhtä suuri kuin täyttömateriaalin  d ) . 

I Vahvisteen  pysyvyyden maassa tulee vastata rakenteen käyttöikää. 

Tarkemmat vaatimukset synteettisille vahvisteille asetetaan työkohtaisessa työ-
selityksessä. 

Synteettiset vahvisteet tarkastetaan työmaal lasi Imäm ääräisesti. Samassa yhteydessä 
tarkastetaan vahvisteen nel iöpaino. 

Vahvisteiden luj uus-  ja muodonmuutosom inaisuudet  tarkastetaan rakennuttaj  an 
 hyväksymässä laboratoriossa. Laboratoriotutkimukset tehdään työmaalle toimitetus

-ta  erästä otetuista näytteistä. Tutkimukset tehdään vahvisteen osalta  pr EN ISO 
1031 9ja vahvisteen saumoj en  osalta  pr EN ISO 10321 standardej a  noudattaen.  /24/, 
/25/ 

3.942  Synteettisten vahvisteiden varastointija  käsittely työmaalla  

Vahvisterullat  on varastoitava  irti maasta  ja  suojattava peittein auringon valoa  ja 
 säätä vastaan. Talviaikana varastointi  on  tehtävä sisävarastossa  tai katetussa 

ulkovarastossa. 

I 	 . . 	 •0•  Vahvisterullien  nosto tehdaan nostoliinoilla.  

3.943  Edeltävät työt  

.. 	 . Rakennuspohja  raivataan  ja  puusto poistetaan. Maapohja leikataan  ja tasataan 
työkohtaisessa työselityksessä  määrättyyn tasoon.  

3.944  Vahvisteen  levitys  

Vahviste  levitetään tasatulle alustalle työkohtaisessa työselityksessä määrätylle 
alueelle. Levitys tehdään ottaen huomioon työkohtaisessa työselityksessä määrätty 
saumojen suuta. 

Levityksessä  on  käytettävä menetelmää, jossa rullaa ei jouduta pyörittämään 
maassa. Rullapuomilla varustettu traktori  tai pyöräkuormaaja on  levitykseen 
soveltuva kalusto. 
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Työmaalla  on  ensisijaisesti pyrittäva käyttamäan valmistajan tehtaalla  tai  varastossa 
esisaumattuj  a  kappaleita. Työmaalla tehtävässä saumauksessa  on  käytettävä 
tehtävään soveltuvaa saumaus laitetta. Saumaus  on  suoritettava kuivissaolosuhteiss  a 
tasaiseila alustalla.  Saumat  on  tehtävä mandollisimman suorina linjoina.  Jos  
kappaleiden liittäminen tehdään limittämälläon varmistuttava riittävästälimitykses -
tä  loka  kohdalla. Limityksen leveys määrätään työkohtaisessa tvöselitvksessä. 

Levitetyn vahvisteen päalla  ei saa liikkua työkoneilia ennen kuin vahvisteen päälle 
 on  levitetty suojahiekka. Suoahiekan paksuus  ja  materiaahvaatimukset  esitetään 

työkohtaisessa työselityksessä.  

3.945  Työkohtainen työselilys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähi  H  

- Vahvisteen  tuleva käyttöikä 
- Vahvisteen  sallittua venymää vastaava lujuusvaatimu 
- Vahvisteen muodonmuutoksi  lie  asetetut  raj at 
-  Kokeet joilla  varm  ennetaan  laatuvaatimusten täyttym  I 
- Vahvisteen  liittämisen vaatimukset  ja lim  ityksen  leve,. 

 -  Vahvistettava alue 
- Vahvisteen  asema rakenteessa 
- Suoj ahiekan  ominaisuudet  ja  paksutis  

3.946  Työ-ja laatusuunnitelma  

Työ-  ja  laatusuunnitelm assa  esitetään vähintään 
- Synteettisen vahvisteen valmistaja 
-  Laadun toteamiseksi tehtävät kokeet  ja  niista 
- Vahvisteen  varastointi 
- Vahvisteen  levitys 
- Vahvisteen  liittäminen 

esitetään tulee sisältäävahvisteen todellinen sijainti  ja  syvyys.  Toteutumapiirustuk  
sen  
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3.95 Suodatinkankaat 
3.951  Suodatinkankaiden vaatinwkset 

Suodatinkankaat  on  luokiteltu käyttötarkoituksen mukaan luokkiin I...IV: 
- Käyttöluokan  I suodatinkangasta  voidaan käyttaä toissijaisissa kohteissa 

kuten esimerkiksi nurmetusalustana 
- Käyttöluokan  II suodatinkangasta  voidaan käyttää erottamaan luonnon maa- 

lajeja toisistaan 
- Käyttöluokan  III suodatinkangasta  voidaan käyttää erottamaan murske  tai 

sepeli  luonnon maalajeista  

P 	 - Käyttöluokan  N  suodatinkangasta  voidaan käyttää erottamaan pienlouhe  
(D<300 mm) maalajeista. 

Suodatinkankaan käyttöluokka  määrätään työkohtaisessa työselityksessä.  

P 3.952  Suodatinkankaiden  varastointi 

Suodatinkangas varastoidaan  kuivalla alustalla auringonvaloltaj  a  sateelta suojattu-
na.  

3.953  Edeltävät työt 

Rakennuspohja  raivataan  ja  puusto poistetaan. Maapohja leikataan  ja tasataan 
työkohtaisessa työselityksessä  määrättyyn tasoon.  

3.954  Suodatinkankaiden  asentaminen 

Kankaat levitetään  radan pituussuuntaan ja limitetään  vähintään  0,5 m  toistensa 
päälle. Kankaiden välinen saumakohta voidaan varmistaa myös ompelemalla, 
nitomalla  tai liimaamalla.  Tällöin kankaiden limityksen leveys tulee määrätä 
työkohtaisessa työselityksessä.  

Jos  kankaan päällä  on työmaaliikennettä on  kankaan päälle levitettävä vähintään 
 0,3 m  kerros eristekerroksen vaatimukset täyttävää materiaalia, joka  on  vastaavalla 

tavalla tiivistetty. 

Levitettyä suodatinkangasta  ei saa jättää alttiiksi auringon  valolle  viikkoa pitem-
mäksi aikaa.  

3.955  Työkohtainen työselitys 

Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään: 
- Suodatinkankaan käyttöluokka 
- Suodatinkankaan saumojen  liittäminen 
- Suodatinkankaan limitys 
- Suodatinkankaan  asema rakenteessa 
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3.956  Työ-ja  laatusuunnitelma  

Työ-  ja  laatusuunnitelmassa  esitetään vahintäan: 
- Suodatinkankaan  toimittaja 
- Suodatinkankaan  levitykseen käytettävät koneet  ja  laitteet 
- Suodatinkankaan saumaukseen  käytettävät koneet  ja  laitteet  

3.957  Kelpoisuuskirja 

Kelpoisuuskirjaa  varten piirrettyihin rakenteiden pituus-  ja  poikkileikkauksiin 
 merkitään suodatinkankaan luokka  ja  toteutunut asema rakenteessa. 
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