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Sisältö

►Ohjeet ja manuaalit

►Mitoitusohjelmistot

− Paalut

− Paaluseinät

►Piirto ja mallinnus

OHJEET JA 

MANUAALIT
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►Perustuvat Eurokoodi suunnittelujärjestelmään, 
kansallisiin liitteisiin ja muihin liittyviin 
EN standardeihin.

►Saatavilla olevat kansalliset kieliversiot:

− suomen ja englannin kieli

• perustuu suomalaiseen paalutusohjeeseen PO-2016

− ruotsin kieli

• perustuu Ruotsin Pålkommissionen raportteihin

− norjan kieli (tekeillä)

• perustuu Norjan paalutusohjeeseen Peleveiledningen 2018

►Ladattavissa pdf muodossa www.ssab.fi/infra

RR®- ja RD®-paalut
Suunnittelu- ja asennusohjeet

RD®-paaluseinä
Suunnittelu- ja asennusohjeet

►RD-paaluseinän suunnittelun ja asentamisen 
periaatteet

►Sisältönä mm.:

− sovellusesimerkkejä

− materiaalit ja varusteet

− suunnittelu

− asennus

− valvonta, testaus sekä seuranta- ja mittaustarkkailu

− erityisvaatimukset

►Ladattavissa pdf muodossa www.ssab.fi/infra
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Muut paaluja koskevat ohjeet

►Paalut

− Loppulyöntiohjeet

− Paalutuspöytäkirjat

− SSAB RRs-paalut (vanhojen normien mukaan)

►Perustukset

− Perustukset, teräsbetoniset vakiopaaluanturat 
RR- ja RD-paaluille (FPS)

− Pientalojen perustukset, anturoiden suunnitteluohje
RR- ja RD-paaluille

►Combi-seinien pikavalintataulukot

►Ladattavissa pdf muodossa www.ssab.fi/infra

MITOITUSOHJELMISTOT
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RRPileCalc

►Laskentaohjelma teräsputkipaalujen mitoittamiseen

►Perustuu Eurokoodeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin 
sekä muihin kansallisiin määräyksiin ja ohjeisiin

►Kaikki RR- ja RD-paalukoot

− teräsputkipaalu

− betonilla täytetty teräsputkipaalu

− betonilla täytetty liittorakennepaalu

− teräsbetoninen liittorakennepaalu

− terässydänpaalu

Lataa ilmaiseksi
www.ssab.fi/infra

RRPileCalc

►Peruslaskennan lisäksi Advanced FEM osio

►Yksittäisen paalun toisen kertaluvun kantokyky ja 
siirtymät annetuissa pohjasuhteissa ja annetuilla 
kuormayhdistelmillä

►Pystykuorman lisäksi paalua voi kuormittaa myös 
momentilla ja vaakakuormalla

►Paalun tukiehtoja sekä paalun ylä- että alapäässä voi 
muuttaa vapaasti
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PileWallCalcPileWallCalc

►Laskentaohjelma paaluseinien mitoittamiseen

− RD-paaluseinä

− Combi-seinä

− Zig-Zag Combi-seinä

►Mitoittaa seinän taivutuskestävyyden

− Kimmoinen / Plastinen

− Teräsrakenne / Liittorakenne

− Raudoitettu / Sisäputkellinen

►Eurokoodien mukainen mitoitus, 
sisältää Suomen, Ruotsin, Norjan, Hollannin, 
Iso-Britannian ja Puolan kansalliset liitteet

Lataa ilmaiseksi
www.ssab.fi/infra

PileWallCalc

►Teräspaalukoot

− RD220/10 … RR/RD1200/23

►Teräslajit 

− EN-standardit: S355J2H, S440J2H, S460MH, S550J2H

− API5L: X60, X70

►Laajat ponttiprofiilikirjastot

− Anshan Zizhu

− ArcelorMittal

− Emirates Steel

− Hoesch

− Vitkovice
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PIIRTO JA MALLINNUS

Tekla komponentit

►Valmiit komponentit Tekla Structures ohjelmaan

− RR- ja RD-paalut

− RD-paaluseinä

− Vakiopaaluanturat

Lataa ilmaiseksi
warehouse.tekla.com
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REVIT komponentit

►Valmiit komponentit Autodesk Revit ohjelmaan

►RR- ja RD-paalut

Lataa ilmaiseksi
www.ssab.fi/infra

LUOTETTAVA KUMPPANI,
VAHVASTI MUKANA


