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Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin
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TOIMINNASSAMME YHDISTYVÄT 
TERÄS- JA POHJARAKENTAMISEN OSAAMINEN 

SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten 
pohjarakenteiden toimittajia. Kotimarkkinamme on Poh-
joismaat ja Itämeren ympäristö, mutta tehokkaan logis-
tiikkamme ansiosta kykenemme toimittamaan ratkaisuja 
vaativiin kohteisiin myös muualle Eurooppaan.

SSAB on ammattitaitoinen kumppanisi. Tarjoamamme 
ratkaisut ovat taloudellisesti kilpailukykyisiä ja teknisesti 
korkeatasoisia. Ne perustuvat monipuoliseen osaamiseen 
ja vastuulliseen toimintatapaan. Kumppanuus asiakkaan 
kanssa merkitsee meille sitoutumista korkean toimitusky-
vyn ja -täsmällisyyden lisäksi tarvittaessa myös suunnit-
telu- ja toteutusvaiheen konsultointiin.

RD®-paaluseinä on SSAB:n RD®-paaluihin perustuva  
tukiseinäratkaisu. RD-paaluseinä on suunniteltu erityi-
sesti haastaviin olosuhteisiin mm. nopeuttamaan tuki-
seinien ja muiden perustusrakenteiden toteuttamista. 
Monipuolisesta RD-paalu- ja teräslajivalikoimasta löytyy  
aina oikea paalukoko ja teräslaji, joilla voidaan toteuttaa  
kokonaistaloudellisin tukiseinä- tai perustusrakenne  
kaikkiin pohjasuhteisiin ja kuormitustilanteisiin. 

Valitessasi SSAB:n toimituskokonaisuuden saat tarvitta-
essa myös kaikki muut hankkeesi teräksiset pohjaraken-
tamisen komponentit, järjestelmät ja kokonaisratkaisut 
vaivattomasti yhdeltä toimittajalta.
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Kuva 1. RD®-paaluseinän periaate.

RD®-PAALUSEINÄ JA KÄYTTÖKOHTEET

Yleisperiaate 

RD-paaluseinä perustuu SSAB:n kierresauma- tai 
pituussaumahitsaamalla valmistamiin teräsputkipaalui-
hin sekä tehtaalla hitsaamalla kiinnitettyihin lukkoprofii-
leihin. Paalut porataan keskeisellä porausmenetelmällä. 
Teräsputkipaalun lukkoprofiileina käytetään SSAB:n 
tähän tarkoitukseen kehittämiä lukkoprofiileja. Avarrin-
kruunujen ja lukkoprofiilien yhteen sovitetut mitat mah-
dollistavat RD-paaluseinän asentamisen poraamalla ki-
vien ja lohkareiden läpi sekä tarvittaessa kallion sisään. 
Avarrinkruununa käytetään normaalikokoa suurempaa 
avarrinkruunua, joka tekee maahan, kiviin ja kallioon hal-
kaisijaltaan suurempaa reikää kuin paalun ulkohalkaisija. 
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Pysyvät rakenteet

RD-paaluseinä on parhaimmillaan pysyvissä rakenteis-
sa, joissa vaaditaan suurta pysty- ja vaakakuorman kes-
tävyyttä. RD-paaluseinän asentaminen on luotettavaa 
myös haastavissa olosuhteissa, joten ratkaisu mahdol-
listaa merkittäviä säästöjä rakentamisajassa ja koko-
naistaloudellisen lopputuloksen. RD-paaluseinän avulla 
voidaan parhaimmillaan väliaikaisten tukiseinien raken-
taminen välttää kokonaan. 

Väliaikaiset rakenteet

Työnaikaisena tukiseinärakenteena RD-paaluseinä so-
veltuu erityisesti haastaviin pohjasuhteisiin, joissa perin-
teisten tukiseinärakenteiden toteuttaminen on vaikeaa 
tai mahdotonta. 

Vaakakuormitetut rakenteet

Kohteissa, joissa seinältä vaaditaan suurempaa taivu-
tusjäykkyyttä ja -kestävyyttä kuin mitä tavanomaisilla 
teräsponttiseinillä voidaan saavuttaa, RD-paaluseinä on 
hyvä ratkaisu. Suuriläpimittaisilla RD-paaluilla toteute-
tulla RD-paaluseinällä saavutetaan suuri taivutusjäyk-
kyys ja -kestävyys. 

Pystykuormitetut rakenteet

Kun paalut ulotetaan kallioon, RD-paaluseinän pysty-
kuorman kestävyys on erittäin suuri. Rakenne voi siis 
toimia yhtäaikaisesti vaakakuormitettuna maanpaine-
seinänä ja suuria pystykuormia kantavana perustusra-
kenteena. 
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RD®-PAALUSEINÄTUOTTEET

RD®-paaluseinässä käytettävät paalut

RD-paaluseinässä voidaan käyttää eri paalukokoja 
alkaen paalusta RD220 paaluun RD1200 asti. Paalut 
toimitetaan täsmälleen suunnitellun pituisina ja tarvit-
taessa hitsausviisteillä varustettuina. RD-paalu-
seinässä käytetävissä olevat paalukoot on esitetty 
taulukossa 1. 

Paalujen teräslajit  

RD-paaluseinässä voidaan käyttää SSAB:n paalutus-
käyttöön valmistamia teräslajeja S440J2H ja S550J2H. 
RD400 tai tätä suuremmilla paaluilla toteutettavas-
sa paaluseinässä voidaan käyttää myös teräslajeja 
S355J2H, X60 ja X70. Teräslajin valinnalla on mahdol-
lista vaikuttaa merkittävästi paaluseinän rakenteel-
liseen kestävyyteen. Valitsemalla lujempi teräsla-
ji, esimerkiksi S550J2H, voidaan paalun halkaisijaa tai 
seinämäpaksuutta monessa tapauksessa pienentää. 
Käytettävissä olevat teräslajit on esitetty taulukossa  
1. Teräslajien kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet 
on esitetty taulukossa 2. 

Lukkotyypit 

RD-paaluseinässä paaluputket kiinnitetään toisiin-
sa lukkoprofiileilla. Viereiset paalut lukittuvat toisiin-
sa aina lukkoprofiiliparilla, jossa toinen lukkoprofiileista 
on kapea ja toinen lukkoprofiili leveä. 

SSAB:n RM/RF-lukkotyypin ja siihen integroidun injek-
tointikanavan avulla RD-paaluseinän alapään vesitii-
veys ja jäykkä kalliokontakti voidaan toteuttaa ilman 
erillisiä injektointiputkia. 

SSAB:n RM/RF-lukkoa voidaan käyttää paalukoosta 
RD220 alkaen paalukokoon RD1200 asti. 

Kuva 2. SSAB:n RM/RF-lukko.

Taulukko 1. Paalukoot ja teräslajit.

Paino [kg/m]

Paalu Halkaisija
[mm]

Seinämävahvuus [mm]

10 12,5 14,2 16 18 20 23

RD220 219,1 51,6 63,7

RD270 273,0 64,9 80,3

RD320 323,9 77,4 96,0

RD400 406,4 97,8 121,4

RD500 508,0 122,8 152,7 172,9 194,1

RD600 610,0 148,0 184,2 208,6 234,4 262,8

RD700 711,0 172,9 215,3 244,0 274,2 307,6 340,8

RD800 813,0 198,0 246,8 279,7 314,5 352,9 391,1 448,1

RD900 914,0 222,9 277,9 315,1 354,3 397,7 440,9 505,4

RD1000 1016,0 248,1 309,3 350,8 394,6 443,0 491,3 563,2

RD1200 1220,0 298,4 372,2 422,3 475,1 533,6 591,9 679,0

   Teräslajit S440J2H ja S550J2H

   Teräslajit S355J2H, S440J2H ja S550J2H

   Teräslajit S355J2H ja S440J2H
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Taulukko 2. Käytettävien teräslajien kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet.

TUOTTEIDEN VALMISTUS, 
LAADUNVALVONTA JA TOIMITUSEHDOT 

Valmistus ja laadunvalvonta

SSAB noudattaa toiminnassaan ISO 9001:2008 laatu-
järjestelmä- ja ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmä-
standardien mukaisia toimintatapoja. Laatujärjestelmillä 
varmistetaan prosessien toimivuus raaka-aineiden hankin-
nasta aina lopputuotteen asiakkaalle toimittamiseen asti. 

SSAB:n valmistamat teräsputkipaalut perustuvat omal-
la terästehtaalla valmistettuun korkealaatuiseen teräk-
seen. Suuriläpimittaiset (≥RD400) teräsputkipaalut val-
mistetaan kierresaumahitsaamalla ja pieniläpimittaiset 
(≤RD320) pituussaumahitsaamalla. 

Lukkoprofiilien hitsaus kierresaumahitsaamalla valmis-
tettuun RD-paaluun tehdään automatisoidulla tuo-
tantolinjalla yhtä aikaisesti molemmille puolille putkea. 
Lukkoprofiilien hitsauksen aiheuttamien teräsputken muo-
donmuutosten hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. 

RD-paaluseinissä käytettävät teräspaalut ovat CE-mer-
kittyjä tuotteita ja niille on myönnetty eurooppalainen 
tekninen hyväksyntä ETA-12/0526.  

Tekniset toimitusehdot 

Paalujen tekniset toimitusehdot ovat standardin SFS-EN 
10219-1 mukaisia. Mitat ja toleranssit ovat standardin 
SFS-EN 10219-2 mukaisia. Paalumateriaalista toimitetaan 
SFS-EN 10204 tyypin 3.1 mukainen ainestodistus.

Teräslaji Hiili-
ekvivalentti Kemiallinen koostumus, max. Mekaaniset ominaisuudet

Iskusitkeys

CEV max. C Mn P S fy min fu A5 min T*) KV min

[%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] [°C] [J]

S355J2H 0,45 0,22 1,6 0,03 0,03 355 470-630 20 -20 27

S440J2H 0,45 0,16 1,6 0,02 0,02 440 490-630 17 -20 27

S550J2H 0,47 0,12 1,9 0,02 0,02 550 605-760 14 -20 27

*) Testauslämpötilana voidaan käyttää myös -40 °C vaaditun iskuenergian säilyessä ennallaan.
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