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Tiekaiteiden kunnossapitokestävyys  Pohjoismaissa.  (Durability of Guardrails 
in Northern Europe). Helsinki 1993, Tiehallitus. Tielaitoksen  sisäisiä selvityksiä  
17/93. 18 s. TIEL 4000034. 

Asiasanat: kaiteet, auraus  

Suomen tielaitoksen toimeksiannosta Helsingin Teknillinen Korkeakoulu 
haastatteli kunnossapitäjiä Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa  ja  Suomessa 
alueilla, joissa  on  käytetty noin  300 mm levyisiäja 3 mm  paksu isia kaidejohteita 

 (=300/3).  

Suomessa haastateltavat kertoivat  230 mm levyisen  ja  4 tai 5 mm paksuisen 
johteen (=230/4)  kestävän  (U-60/160/60x6) teräspylväillä  varustettuna 
paremmin aurauksesta johteen etupintaan aiheutuvia kolhuja  ja raapaisuja  kun 

 300/3 johde,  joka  on  varustettu  (1-70/140/70) teräspylväin.  Sama koskee 
lumivallin leikkauksessa johteen yläreunaan aiheutuvia kolhuja  ja raapaisuja 

 sekä autojen täytäisyjä. Silmämääräisesti  1970-90-luvuilla rakennetut  230,4 
 ja  5-johteet  olivat paremmassa kunnossa kuin  1960-70  luvuilla rakennetut 

 300/3-jo hteet.  

Pohjois-Ruotsissa haasteltavat kertoivat  170 mm levyisen  ja  6 mm paksuisen 
johteen  kestävän betonipylväin varustettuna paremmin aurauksen aiheuttamia 
kolhuja  ja raapaisuja  kuin  300/3-johde sigma-80 teräspylväin  varustettuna. 
Silmämääräisesti vanhat  1 70/6-johteet  olivat paremmassa kunnossa kuin 
uudemmat  300/3-johteet. Loittokappaleella  voitaisiin vähentää  auran  osumista 
kaiteen pylvääseen. 

Pohjois-Norjassa käytetään  300/3  ja  300/2,5-johteita puupylväin  varustettuna. 
Vanhimmat niistä olivat erittäin kolhiintuneita. Uusimmat kanden vuoden ikäiset 
olivat kuin täysin uudet. 

Haastatteluista ei saa selvää kuvaa, kolhivatko  1990-luvun aurausmenetelmät 
kaiteita yhtä paljon kuin aikaisempi käytäntö. 

Näissä kolmessa maassa  on  myös kokemuksia kandella  n. 80 x 3 mm putkijoh-
teella varustetusta kaiteesta. Se  vähentää kinostumista. Kolhunkestävyys  on 

 huonompi kuin  170/6-johteella.  

Tutkimuksessa ei vertailtu eri kaidetyyppien eroja turvallisuuden  tai  taloudelli-
suuden kannalta. 



Durability of guardrails in Northern Europe.  (Tiekaiteiden 
kunnossapitokestävyys  Pohjoismaissa).  Helsinki 1993. Tielaitoksen  sisäisiä 
selvityksiä  17/93. 18 p. TIEL 4000034. 

Key words: Safety fences, snow ploughing 

The study has been made by Helsinki University of Technology on a Finnish 
National Road Administration contract. Maintenance personnel in Northern 
Norway, Northern Sweden and Finland were asked about the durability of 300 
mm wide and 3 mm thick rail (300/3) compared with other steel rails of 
safety fences. 

ln  Finland 230 mm wide, 4 or 5 mm thick rail (230/4) with U60/1 60/60x6 steel 
posts stands dynamic loads and scrapes from snow clearing better than 
300/3 rail with 170/140/70 steel posts according to all maintenance 
supervisors interviewed. The difference is the same concerning loads caused 
by cutting of snow walls behind the safety fence or hits by cars. It is easy to 
observe that 230/4 rails installed between 1970 and 1993 are in better shape 
than 300/3 rails installed in late 60's and early 70's. 

ln  Northern Sweden maintenance supervisors answered that 170 mm wide 
and 6 mm thick rail with concrete posts stands loads and scrapes from snow 
removal better than 300/3 rails with sigma-80 steel posts. The difference is 
visible, though 170/6 rails are older than 300/3 rails. 

ln  Northern Norway 300/3 rail with wood posts is the only widely used. Old 
rails are in bad shape but there is no damage in the newest, two years old 
rails. 

From the interviews and observations it is not possible to get a clear answer 
if the ploughing methods have become less aggressive than earlier. 

There is some experience in au three countries on a safety fence made of 
two round tubes, diameter 80 mm and steel thickness 3 mm, fixed in steel 
posts. This fence type minimizes snow drifting. Durability is not as good as 
the durability of 170/6 rail. 

The safety or any economical aspects of different safety fence types was not 
compared in this study. 

Further information: 
Finnish National Road Administration 
Traffic and Road Engineering  
Kari  Lehtonen 
Opastinsilta  12 A 
P.O.  Box 33 
FIN-00521 HELSINKI 

TeI.int.+  3580 1487 2317 
Fax. 	3580 1487 2395 



Esipuhe 

Tämän haastatteluihin perustuvan tutkimuksen  on  tehnyt Teknillisen Korkeakou-
lun tielaboratorlo tielaitoksen kehittämiskeskuksen tilauksesta. 

Haastateltavat ovat PIrkkalan, Kuopion, Lappeenrannan sekä Ruotsissa 
Arjeplogin, Kalixin  ja  Pajalan tiemestaripiireistä sekä Norjassa Fausken 
tiemestaripiiristä. 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat Jarkko  Valtonen ja  Jari Mustonen Teknillisestä 
Korkeakoulusta  ja  Kari  Lehtonen tielaitoksen kehittämiskeskuksesta. 
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TIEKAITEIDEN KUNNOSSAPITOKESTÄVYYS 
 POHJOISMAISSA  

1  JOHDANTO 

Tielaitokse  n  kehittämiskeskuksen tilauksesta Teknillisen korkeakoulun 
tielaboratorio  on  tutkinut aurauksen ym. kunnossapidon kannalta 
tiekaiteiden kestävyyttä. Suomessa asennettiin  1960-luvulla  315/3-
kaidejohdetta  lähinnä moottoritei  Ile.  Kyseisen kaidetyypi  n  soveltuvuutta 
Suomen tieoloihin  on  selvitetty  mm.  haastattelemalla tiemestareita 
niissä tiepiireissä, joissa kyseinen kaidetyyppi  on  käytössä. 

Pohjois-Ruotsin  ja  Pohjois-Norjan tienpitäjien kokemuksia tiekaiteiden 
kun nossapitokestävyydestä  on  selvitetty marraskuussa kyseisli  n  maihin 
suuntautuneella matkalla. Ruotsissa  315/3-kaidetta vastaavaa  W- 
kaidetta käytetään lähinnä pääteillä. Kapeammilla tieosuuksilla käyte-
tään  n. 6 mm  paksua kohlswakaidetta, joka  on  mitoitettu kestämään 
tien aurausta  aura  kiinni johteessa. Norjassa käytetään  vain 300/3- 
te  räskaidejo hteita.  Ainoana tutkimuksessa mukana olleista maista 
norjalaiset käyttävät myös puupylväitä kaidepylväinä. 

Suomessa, Ruotsissa  ja  Norjassa  on  hiljattain kokeiltu putkikaidetta. 
Kandesta halkaisijaltaan  82,5 mm  päällekkäin asennetusta putkesta 
rakennettua kaidetta käytetään niissä tiekohteissa, joissa  lumen kinos

-tummen  kaiteen eteen  tai  taakse  on  koettu kunnossapito-ongelmaksi.  

2  SUOMEN  31 5/3  -JOHTEET  

2.1  Pirkkalan tiemestaripilri 

Pirkkalan tiemestaripiirissä  on 315/3 -johdetta  asennettu valtatie  3:n 
 reunaan  Ku Ijun moottoritieosuudelle  Tampereen  kaupungin eteläpuole-

lelle. Maailmanpankin rahoituksella rakennetun  13.1 km  pitkän mootto-
ritien  on  urakoi  nut suomalais-ruotsalainen työyhteen liittymä  Vesto- 
Skånska.  Tie  avattiin liikenteelle vuonna  1968,  jolloin myös eurokaiteet 

 on  asennettu. KVL vaihtelee välillä  17.500-24.000  (suurempi  Tampe-
reen  päässä). Moottoritien keskikaistalle  on 1980-luvun aikana asen-
nettu  230/4 mm-teräskaidetta n. 6.5 km. 

2.1.1  Tekniset tiedot 

Kuu masi nkitystä teräksestä valmistetu  n kaidejohteen hyötypituus on 
4,0 m,  profiilin korkeus  315 mm,  leveys suurimmillaan  75 mm  ja 

 paksuus  2,5-3,0 mm. Kaidejohteet on  liitetty toisiinsa  300 mm  pitkällä 
limiliitoksella, jossa  on 8 lukkoruuvia.  Jokaisen liitoksen kohdalla  on 
teräspylväs I -i  40/70x6 mm. Kaidejohde on  kiinnitetty pylvääseen 
yhdellä kuusioruuvilla. Ruuvin  kannan ja  kaidejohteen  välissä  on 
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1 25x43 mm  teräksinen välilevy  ja  vastaavasti johteen  ja  pylvään välissä 
 on 70 mm  leveä  ja  195 mm  korkea johteen mukaan taivutettu sidelevy. 

Kaide  on  asennettu keskimäärin  0,8 m:n  etäisyydelle päällysteen 
reunasta. Asennuskorkeus  on  maanpinnasta  n. 0,6 m  (etäisyys maan-
pinnasta johteen yläreunaan). Kaiteiden johteiden päitä ei ote upotettu 

 ja  ankkuroitu maahan. Hämeen tiepiirin liikenneturvallisuusinsinööri 
Antti Rantasen mukaan päät upotetaan lähitulevaisuudessa.  

2.1.2  Pirkkalan  tiemestaripiirin  kokemukset kunnossapito- 
kestävyydestä  

Kuljun  moottoritie kuuluu Pirkkalan tiemestanpiirin Lempäälän sivutuki-
kohdan kunnossapitoalueeseen.  Tie on  luokiteltu kunnossapidollisesti 

 2-ajorataiseksi supertieksi (Isk).  Kokemukset  315/3 -johteen  kunnossa-
pitokestävyydestä ovat olleet pääasiassa kielteiset. Kaide  on ns.  luokal-
laan  koko  pituudeltaan eikä varsinaisesti suoraa  ja ryhdissä  olevaa 
kaideosuutta ole havaittavissa. Keskikaistalla oleva  230/4 -johde on 

 hyväkuntoista. Toisin kuin esim. Taavetin tmp:ssä, ovat pientareelle 
 asen netut su mupaalut kaideosuuksien  kohdalla kaiteen takana. 

Lempäälän apulaistiemestari  Tapio  Salosen mukaan kaiteisiin nojaami-
nen aurattaessa  on  kiellettyä. Aurattaessa kaiteisiin pyritään pitämään 
vähintään  0,2-0,3 m:n  etäisyys. Salonen korostaa lumenpoiston onnis-
tumisessa kuijettajien ammattitaitoa  ja  kokemusta. Aurausnopeus 
moottoritiellä  on n. 60-80 km/h  riippuen tielle kerääntyneen  lumen 

 määrästä sekä liikenteen määrästä. Aurauksen yhteydessä tulee 
kuitenkin tilanteita, joissa nojaukselta ei voida välttyä. Tälläisia tilanteita 
syntyy lähinnä  aura-auton joutuessa ohitetuksi sekä  aura-auton kohda-
tessa vastaantulevaa liikennettä. Myös tien epätasaisuudet, jääpaan

-teet ja  vastaavat saattavat ohjata  aura-auton yllättäen pientareelle. 
Salosen mukaan kaiteet tulisi ehdottomasti mitoittaa siten, etteivät 
talvi kun nossapidosta aiheutuvat rasitukset heike ntäisi kaiteiden toimin-
nallista kestävyyttä  ja  ulkonäköä. Kesäkunnossapitotyö ei ole aiheutta-
nut kaiteisiin vaurioita. 

Vielä  1980-luvun alussa Lempäälän tmp:ssä aurankuljettajia  on  opas-
tettu auraamaan pientareet  auran  terä kiinni kaiteessa. Onkin syytä 
olettaa, että suunn  osa aurauksen  aiheuttamista kaidevaurloista  on  yli 

 10  vuotta vanhoja.  

315-3 -johteita on Kuljun  moottoritiellä uusittu lähinnä suistumisonnetto-
muuksien yhteydessä. Hämeen tiepiirissä uusimistyöt teetetään yksityi-
sellä urakoitsijalla. Johteita  on  jouduttu myös paikallisesti korvaamaan 
varaosapulan vuoksi  230/4 -johteella. Tiemestaripiirissä  ollaan toiveik-
kaita  sen  suhteen, että kaikki vanhat eurokaiteet saataisiin korvattua 
uudella, materiaalipaksuudeltaan paremmin suomalaisiin oloihin  sovel-
tuvalla kaiteella. 
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2.2  Kuopion tiemestaripiiri 

Kuopion tiemestaripiirissä  315/3 -johdetta on  valtatie  5:n tieosilla 201  ja 
 202,  jotka sijaitsevat Kuopion kaupungista pohjoiseen eli Siilinjärvelle 

johtavalla tieosuudella. Tieosien yhteispituus  on n. 10 km. Kaksiajora-
tainen  valtatie  on  avattu liikenteelle vuonna  1961,  jolloin myös kaiteet 

 on  asennettu. Keskikaistan kaiteet ovat  230/4  -tyyppiä  ja  asennettu 
 1980-luvun lopulla. KVL  on n. 23000.  Molempien ajoratojen ulkopienta

-reella  on  kevyen liikenteen väylät, jotka  on  erotettu ajoradasta kaiteella.  

2.2.1  Tekniset tiedot 

Kaidejohde  ja  pylväät ovat mitoiltaan samanlaiset kuin Kuljun moottori-
tiellä: kaidejohde  31 5/2,5-3 mm  ja  pylväs  I-140/70x6 mm. Johdepituus 
on 4,0 m. Kaide on  osaksi maalattu keltaiseksi.  

2.2.2  Kuopion tiemestaripiirin kokemuksia 
ku nnossapitokestävyydestä 

Kunnossapidon  kannalta  vt  5:n tieosat 201  ja  202 on  luokiteltu  2-ajora-
taiseksi supertieksi (lsk).  Kuopion kaide  on  selvästi huonokuntoisempaa 
kuin Kuljussa. Yhtenä syynä  on  kevyen liikenteen väylä, jonka aurauk

-sen  yhteydessä useat kaidepylväät ovat vaunoituneet. Kuopion tmp:n 
tiemestari Häyhä arvioi, että kaiteissa olevat koihut, repeämät  ja 

 taipumat  ovat syntyneet pääasiassa ajoneuvojen suistumisesta kaitei
-sun.  Erityisesti rekka-autojen heittelehtimään lähteneet perävaunut ovat 

vaunoittaneet kaiteita. Kaide  on  osoittautunut onnettomuustapauksissa 
 varsin  sitkeäksi ; ajoneuvot  eivät tiettävästi ole kertaakaan läpäisseet 

kaidetta suistumison nettomuuksissa. Ajoradan  au rauksessa  pyritään 
pitämään vähintään  0,2-0,3 m  etäisyys kaiteeseen. Ajoradan oikealla 
puolella olevan kevyen liikenteen väylän vuoksi tien pientareelle ei  jää 
aurattavalle lumelle  tilaa, joten lumitilana käytetään keskikaistaa. 

Tiemestari Häyhä ei suosittele  315/3  -kaidetta pohjoisiin oloihin, joissa 
tien liukkauden aiheuttamat suistumisonnettomuudet ovat  varsin  yleisiä. 
Kuopion korkeudella kaideprofiilin  315 mm  korkeutta ei nähdä kinostu

-mista  lisääväksi ongelmaksi. Kaiteiden ulkonäkäongelmat ovat seuraus-
ta kaidejohteen ohuudesta. 

Mandollisissa kaidekolareissa syntyneet vauriot korjataan Kuopion 
tiepiirissä omana työnä ilman ulkopuolista urakoitsijaa. Kaiteiden 
korjauksessa käytetään aikaisemmin keskikaistalla olleita  315/3-
johteita,  jotka  on  mandollisuuksien mukaan oikaistu. Uuden johdemate-
riaalin puute koetaan ongelmaksi. 
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2.3  Lappeenrannan tiemestaripiiri 

Lappeenrannan tiemestaripiirissä  315/3  -kaidetta  on  asennettu  Vt  6:n 
 tieosille  301-303.  Tieosa  301  (pituus  1.971 m) on  kaksiajorataista 

 valtatietä, joka sijaitsee Lappeenrannan keskustan eteläpuolella. 
Tieosat  302 (5057 m)  ja  303 (2.780 m)  ovat yksiajorataisia.  Tie on 

 rakennettu vaiheittain: tieosa  301  avattu Ilikenteelle  v.1969  ja  303 v. 
1966.  Tiehankkeen työpäällikkönä  v. 1968-69  olleen insinööri Pertti 
Niemisen mukaan kaiteiksi valittiin saksalaisvalmisteiset eurokaiteet 
lähinnä  sen  vuoksi, että suomalaisen moottoritierakentamisen  (2-
ajoratainen  valtatie miellettiin toiminnallisesti moottoritieksi) alkuvaiheis-
sa saksalaisia tienrakennustekniikkoja pidettiin edistyksellisinä. Yleisesti 

 1960-luvulla käytettiin ainoastaan puukaiteita, joiden ei luonnollisesti-
kaan oletettu soveltuvan moottoritiemaisemaan. Tieosat  301-303 on 

 urakoitu  silloisen Tielaitoksen omana työnä.  

2.3.1  Tekniset tiedot 

Kaidejohde  ja  pylväät ovat mitoiltaan samanlaiset kuin Kuljun moottori-
tiellä  ja  Kuopiossa: kaidejohde  315/2,5-3 mm  ja  pylväs  I-i  40/70x6 mm. 

 Johdepituus  on 4,0 m. 

2.3.2  Lappeenrannan tiemestaripiirin kokemuksia kun nossapito-
kestävyydestä  

Vt  6:n  tieosat  301-303  kuuluvat Lappeenrannan tmp:n kunnossapitoalu-
eeseen. Tieosa  301 :n  kunnossapitoluokka  on  Isk. Tieosat  302  sekä 

 303  ovat supertietä  (Is  ).  Tiemestari Juhani Valjakan mielestä kaiteisiin 
aiheutuneet vauriot ovat pääasiassa johteen yläreunassa. Vauriot ovat 
syntyneet pääasiassa tiehöylän auratessa lumisiivellä lumivalleja 
matalammiksi. Varsinaisia ajoneuvojen suistumisonnettomuuksien ai-
heuttamia vaurioita ei ole havaittu. Kymen tiepiiri korjaa kaidevauriot 
omana työnään. Kaiteiden korjauksessa käytetään, kuten Kuopios-
sakin, vanhoja johdekappaleita, jotka  on  oiottu  muotoon. Vaijakan 
mukaan suomalaiset sääolot eivät ole otollisia kyseiselle kaidetyypille. 

Kesäkunnossapidosta  ei ole aiheutunut Valjakan mukaan kaidevauriol
-ta.  Valjakka  kuitenkin korostaa, että esim. piennarluiskan vesakonleik-

kuutyötä kaiteet hidastavat huomattavasti. 
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3  RUOTSIN  TIEKAITEET 

 3.1  Yleistä 

Ruotsin Vägverketin käyttämät yleisten teiden suojakaidetyypit ovat  W
-kaide  (306/3)  ja Kohlswakaide  (160/6).  Kaidetyypit  ovat saaneet nimen-

sä kaidejohteen profiilin mukaan. Molempien kaidetyyppien pylväinä 
käytetään myötääviä kuu masinkitystä teräksestä valmistet-
tuja -pylväitä  (sigma).  Kaidejoheiden asennuskorkeus  on 55 cm 

 (maasta profiilin keskikohtaan).  Vägverket  suosii myös pylväiden  ja 
kaidejohteen  väliin asennettavaa loittokappaletta, joka estää auton 
osumisen pylvääseen kaiteen kaaduttua. Lisäksi loittokappale suojaa 
pylvästä  auran  terän kosketukselta. Kohteisiin, joissa  lumen  kinostumi-
nen  kaiteen kohdalla  on  ongelma, ovat ruotsalaiset kehittäneet putkikai

-teen,  joka koostuu kandesta teräsputkipylvääseen kiinnitetystä put-
kesta.  

H 	--_- 
 = 

c 	 4 - +-- 	1  
H 
	 -! 	I- 

___ 	

\ 	 ---e  ----•••- 
____ ---------- 

1OBO,5OBO,5,,  
aESSA  NATT  

DEN  PLANA  
PLENS TOLERANSEP 	/- 5 •  

-  --1  

Kuva  1. W-kaiteen  poikkileikkaus  ja  liitos.  

3.2 W-kaide 

W-kaide  koostuu  4,3 m  pitkistä  306/3 mm  teräskaidejohteista  (tyyppi: 
 W-profiiliNV  75  )  ja  1,95 m  pitkistä teräspylväistä (tyyppi -profiiIiNV 

 75  ).  Teräs  on  kuumasinkittyä. Kaidejohde  kiinnitetään joko suoraan 
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pylvääseen  tai loittokappaleen  välityksellä yhdellä M6S  16x40  kuusi-
oruuvillaja  -mutterilla. Johteet  liitetään toisiinsa  0,3 m  pitkällä limiliitok-
sella (kaidejohteen hyötypituus  on  siis  4,0 m ),  joka  on  pylvään kohdal-
la. Limiliitoksessa  on 8 kpl M16x25 lukkoruuvia, kuusiomuttena  ja 
mutterin aluslevyä.  W-kaiteita  voidaan ase ntaa joko yksi-  tai kaksipuo-
lisesti. Kaksipuolisissa kaiteissa johteet  kiinnitetään aina loittokappaleen 
välityksellä pylvääseen. Kaiteen jäykkyyttä säädetään pylväiden etäi-
syyttä vaihtelemalla.  Vakioetäisyydet  pylväiden välillä ovat  1 ,33m, 2m 

 ja  4m. 

?- 

st1 :  

F  

Kuva  2.  Kohswakaiteen poikkileikkaus  

3.3 Kohlswakaide 

Kohlswakaide  koostuu  12 m  pitkistä  160/6 mm teräskaidejohteista ( 
 tyyppi: Kohlswa -profiiliNV  75 )  ja  1,95 m  pitkistä teräspylväistä (tyyppi 

-profiili/w  75). Kohlswakaiteen  kanssa ei yleensä käytetä loittokappa-
leita. Kaiteet asennetaan aina yksipuolisesti. Kaidejohde kiinnitetään 
siis suoraan pylväisiin, joiden välinen etäisyys  on 2,0 m tai 4,0 m. 
Johteet  kiinnitetään toisiinsa palstaliitoksella, jonka pituus  on 0,37 m. 
Liitoskohta  ei ole suomalaisesta tavasta poiketen pylvään kohdalla, 
vaan pylväiden välissä. Liitoksessa kiinnitetään johteen taakse tuleva - 
sidelevy  142/6 mm L=370 mm  neljällä kuusioruuvilla  ja -mutterilla. 

 Ruotsissa  on  korvattu vanhoja betonipylväisii  n ku nnitettyjä puujohteita 
kohlswajohteilla. Vaihtotyö on  suhteellisen helppoa, koska kaideliitos ei 
ole pylvään kohdalla. Betonipylväät ovat Ruotsissa  varsin  yleisiä, mutta 
liiken neturvallisuussyistä ne vaihdetaan -pylväisii  n. Kohlswakaiteen 
asennustyö matenaaleineen  maksaa  n. 300 SEK/m. 
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Kohlswakaide  soveltuu  W-kaidetta paremmin tiekohteisiin, joissa 
kaiteelta vaaditaan suurempaa mekaan isten rasitusten kestokykyä. 
Kaide  on  mitoitettu kestämään  lumen aurausta,  sillä sen  pääasiallinen 
käyttökohde  on  teillä, joiden leveys  on 7,0 m tai  pienempi. Johde siis 
kestää aurauksen  auran  terä kiinni johteessa. Lisäksi matalaprofiilista 
kaidetta käytettäessä  lumen kinostuminen on  vähäisempää.  
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Kuva  3.  Penaatepiirros putkikaiteesta  

3.4  Putkikaide  (FMK-kaide) 

Putkikaide  on  Ruotsissa kehitetty kaidetyyppi, jonka pääasiallinen 
käyttökohde  on tiekohteissa,  joissa  lumen kinostumista  esiintyy. Putki-
kaiteessa  on kaidejohteena  kaksi putkea (halkaisija  82,5 mm, matenaa-
lipaksuus 3,2 mm),  jotka  on  asennettu päällekkäin  300 mm  etäisyydelle 
toisistaan. Ylemmän putken etäisyys maasta  on 700 mm.  Putken 
pitkittäissuunnassa  on pistehitsaamalla  kiinnitetty  U-35/35/35 mm - 
teräsprofii Ii. U-profiili mandollistaa putken kun nityksen putkenpidikkee

-seen  (pituus  n. 380 mm,  halkaisija  88,9 mm, matenaalipaksuus 3,2mm) 
 sekä peräkkäisten putkien liitoksen. Putkenpidikkeeseen  on pidikkeen 

 suuntaisesti hitsattu  U-i  00/50/50x5 mm  -profiili, johon puolestaan  on 
h itsattu kaideputken U-profiili  Ile mitoitetut  kiskot. Kiskot kiinnitetään 
pidikkeeseen  M12-kuusioruuvilla.  Kun kiskot  on  kiinnitetty, kiristetään 
pidike kiinni pylvääseen (pituus  1750 mm, pylväsväliä  voidaan vaihdella 
tarpeen mukaan, materiaali sama kuin johteissa) kandella  Ml 2  -kuusi-
oruuvilla  ja  -pultilla.  Kanden peräkkäisen putken liitoksessa käytetään 
apuna putkien sisälle asennettavaa liitosputkea. Varsinainen liitospala 
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on n. 400 mm  pitkä  U-profiilikisko,  joka kiinnitetään kaideputken  U-
profiiliin  neljällä kuusioruuvilla  ja -pultilla. 

Putkikaiteita  on  Ruotsissa kokeiltu pelkästään yksipuolisina kaitei na. 
Kaksipuolisesta kaiteesta sekä pyöräteille tarkoitetusta kaidetyypistä 

 on  olemassa omat sovellutuksensa.  

3.5  Ruotsin tielaitoksen kunnossapitokokemuksia suojakaiteista 

 3.5.1 Arjeplogin tiemestaripiiri 

Arjeplogin  (Lappland,  50 km napapiiristä  etelään) tiemestanpiirin 
alueella  on  kokeiltu putkikaidetta  vt 95:ltä Stensundiln  johtavalla paikal-
listiellä kohdassa, jossa  tie  kulkee pohjois-eteläsuunnassa Kakeljärven 
yli rakennetun penkereen muodostamalla kannaksella. Ennen kaideko

-etta  tietä reunusti molemmin puolin kohlswakaide, jonka käytössä 
suunmpana ongelmana oli järven jäältätuulen kuijettamana kerääntynyt 
lumi, joka  kl nostui ajoradalle. Putkikaidetta  käyttämällä  kl nostu miso  n-
gelma  poistuu,  sillä  tuuli pääsee puhaltamaan vapaasti ajoradan yli. 
Arjeplogin tiemestari  Kurt Holmströmi n  kokemukset putki kaiteesta ovat 
olleet pelkästään positliviset. Putkikateen soveltuvuutta kyseiseen 
tienkohtaan arvioitaessa jouduttiin suunnittelussa ottamaan huomioon 
paikalliset tuuli-  ja lumiolot  sekä penkereen muodon  ja  korkeuden 
vaikutus tuulen ohjautumiseen. Tiemestari  Holmström  korostaa, että 
putkikaide  on erikoiskaide,  jonka käyttämisestä saavutetut hyödyt  on 
paikkakohtaisesti  erikseen harkittava. Putkikaide ei kestä auraamista 

 aura  kiinni johteessa.  Ko  h lswakaide  puolestaan kestää  au rausrasitu kset 
vaurioitta.  Ruotsissa aurausviitat  on  yleisesti pystytetty kaiteen taakse 

 ja kaidekohteet aurataankin auran  terä kiinni johteessa.  

3.5.2 Kalixin tiemestaripliri 

Kalixin  (Norrbotten,  60 km  Torniosta länteen) tiemestaripiiri sijaitsee 
 BD-läänissä suurinpiirtein  Kemin ja  Tornion kanssa samoilla leveyspii-

reillä. Tiemestaripii ri  n  alueella  on  asennettu pääasiassa koh Iswakaidet
-ta.  Poikkeuksen tekee alueen läpi Luulajasta Haaparantaan johtava  E4 

 -valtatie,  jolle  on  asennettu  W-kaidetta sekä  n. 200  metrin putkikaide
-kokel lukohde  E4 :ltä Seskaröhön  johtavalla paikallistiel  lä. 

Kalixin  tiemestari  Henriksson  moittii  W-kaidetta  sen  huonon kunnossa-
pitokestävyyden vuoksi. Johteita joudutaan säännöllisesti oikaisemaan 

 ja  uusimaan lähinnä aurauksen aiheuttamien vikojen vuoksi. Kohlswa-
kaiteen kun nossapitokestävyyteen Kalixissa ollaan varauksettoman 
tyytyväisiä. Kalixissa  on  käytetty runsaasti loittokappaleita johteen  ja 

 pylvään välissä. Loittokappalejohteita suositellaan käytettäväksi Ruotsin 
tielaitokse  n  suu nnitteluohjeissa pelkästään  W-kaiteiden  kanssa. Kalixi  n 
tmp:n  alueella loittokappaleita  on  kuitenkin menestyksekkäästi käytetty 
myös kohlswakaiteiden kanssa. Tämä menettelytapa  on  todettu hyväksi 
siksi, että aurattaessa  auran  terä kiinni johteessa  on  vaarana pylvään 
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vaurioituminen  tai  katkeaminen joko terän osuessa pylvääseen  tai 
jääpaannelohkareen  törmätessä pylvääseen. Loittokappaleita käytetäan 
pelkästään -pylväissä. Suuri  osa  kohlswajohteista  on  kiinnitetty betoni-
pylväisii  n,  jotka tullaan vaihtamaan -pylväisii  n. 

Putkikaidekokeilu  ei ole Kalixissa onnistunut yhtä hyvin kuin Arjeplogis
-sa  vaikka molemmissa kohteissa penger  on  rakennettu vesistön 

ylittävälle kannakselle. Seskarön paikal listielle asennettu putkikaideo-
suus poikkeaa Arjeplogin koekohteesta siinä, että tiepenger  on  selvästi 
korkeamPi Seskarössä. Todennäköisesti myös tuu  lic  lot  ovat Seskarös

-sä  huonommat. Putkikaidetta käytettäessä  on  eduksi, että tuuli puhal-
taa kohtisuoraan tielinjaa vasten. Tiemestari Henriksonin mielestä 
kaidejohde kestää huonosti aurausrasituksia.  

3.5.3  Pajalan  tiemestaripliri  

Pajalan  (n 30 km Kolarista  länteen) tiemestanpiinn alueelle  on  asennet-
tu kohlswa-  ja  W-kaiteita. Tmp:n kunnossapitotyöntekijöiden  kokemuk-
set  W-kaiteesta  pohjoisen lumisissa oloissa ovat kielteiset  ,sillä  kaide 

 ei kestä aurauksessa siihen aiheutuvia rasituksia. Lisäksi profiilin 
korkeudesta aiheutuu runsasta  lumen kinostumista  kaiteen kohdalle. 

 Ko  hlswakaiteen  kun nossapitokestävyytee  n  Pajalassa ollaan puolestaan 
 varsin  tyytyväisiä.  

4  NORJAN  TIEKAITEET  

4.1  Yleistä 

Norjan tielaitoksen  (Statens  Vegvesen) tienormeissa suojakaiteet 
 jaetaan kahteen päätyyppiin, joista ensimmäinen  on teräsjohdekaide 

 (teräs-  tai puupylväs)  ja  toinen  New Jersey  -tyyppinen betonikaide. Eri 
teräsjohdekaiteet jaetaan erikseen ryhmiin, jotka poikkeavat toisistaan 
johdeprofiilin muodon  ja  käytettävän pylvään mukaan. 

Suojakaiteita  käytetään kaikissa niissä tien kohdissa, joissa voidaan 
olettaa auton tärmäämisestä kaiteeseen syntyvän pienemmät vauriot 
kuin ulosajosta. Norjassa pyritään käyttämään mandollisimman run-
saasti joustavia  ja  myötäävi  ä kaideratkaisuja.  Kuitenkin kaarrekohdissa, 
joissa auton mandollinen törmäyskulma kaiteeseen  on  suurempi kuin 

 25  astetta,  ja  tiekohdissa,  joissa kaiteen ulkopuolisen piennaralueen 
leveys ei salli kaiteen taipumista, tulee käyttää jäykempää kaidera-
kennetta.  

4.2  Teräskaidejohteet  

Norjassa käytettävissä  te  räsjohteissa  on valmistajako htaisia  pieniä 
eroja. Kaikkien suojakaidetyyppien  on  oltava asennus-  ja  pystytysta- 



16 	 Tiekaiteiden kunnossapitokestävyys  Pohjoismaissa 

valtaan yksinkertaisia sekä helposti ku nnossapidettävissä. Teräsmateri-
aalina käytetään kuumasinkittyä  St 37-2:ta.  Norjan tienormeissa määri-
tetään yksittäisen johdeprofiilin korkeudeksi  310 mm  ja pituudeksi  4,3 
m,  jolloin saavutetaan  4,0 m hyötypituus.  Mitat täyttävät englantilaiset 
normit. Norjassa käytetään myös saksalaisten normien mukaisia  306 
mm  korkeita johteita. Profiilin paksuus  on  tavallisesti pienempi kuin  3,0 
mm. Johde  kiinnitetään pylvääseen  2 tai 4 m:n  välein  ja  kiinnitystä 
varten johteissa  on  oltava  2 m:n  välein  19x63  mm:n ovaali reikä. Kaide 
asennetaan siten, että johteen yläreunan etäisyys maanpinnasta  on 
0,75 m  ja päällysteen  reunasta vähintään  0,5 m. 

Puupylväisiin kaidejohteet  kiinnitetään yhdellä  180 mm  pitkällä  M16 
 kuusio-pultilla  ja -mutterilla. Pultin kanta  on johdetta  vasten. Pultin 

 kannan ja johteen  väliin tulee  11 5x40x3  mm:n nelikulmainen teräsväli
-levy,  joka peittää kokonaisuudessaan ovaalin reiän.  Mutterin ja puupyl-

vään  väliin asennetaan myös nelikulmainen välilevy, jonka  koko  on 
70x60x3 mm. Puupylväiden  pituus  1,7 m  ja  halkaisija joko  150 mm tai 
115 mm  (vahvuus riippuu siitä, pitääkö kaiteen olla myötäävä vai 
jäykkä). Pylväspuu  on painekyllästetty.  Pylväät asennetaan maahan 
tarkoitusta varten kehitetyllä iskuvasaralla. 
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Kuva  4.  Norjalaisen  teräsjohdekaiteen poikkileikkaus  ja  liitos  

Teräspylväisiin  (-profiili  1 00x55x4 tai IPE-profilli,  pituus normaalisti  1,9 
m) johde  kiinnitetään yhdellä  30 mm  pitkällä  M16 -kuusiopultilla  ja - 
mutterilla. Pultin kanta  on  pylvästä vasten. Pultin  ja  pylvään väliin 
asennetaan  d=30 mm aluslevy  ja mutterin  sekä johteen väliin tulee 
vastaava neliku Imai nen teräsväl  I levy  kul  n puupylväidenki n  kanssa. 
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Kaidejohteet  liitetään toisiinsa kandeksalla  25 mm  pitkällä  Ml 6-lukko-
pultilla  ja kuusiomutterilla. Ruuvin kanta  tulee johteen ulkopinnalle. 
Kuusiomutterin  ja johteen alapinnan  väliin asennetaan  d=30 mm 

 aluslevy.  

Norjan tienormien mukaisesti kaidejohteiden  ja  pylvään välissä tulee 
käyttää loittokappaleita silloin, kun ajoneuvo oletettavasti törmää 
johteeseen suurella nopeudella  ja  10  asteen  kulmassa ja ajorata  on 

 leveämpi kuin  6 m.  Loittokappaleen  pituuden  on  oltava vähintään  120 
mm.  
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Kuva  5. Johteen  kiinnitys  puupylvääseen  (vas. loittokappalejohde)  

Norjassa käytetään kaidejohteena myös ne liku Imaista teräsprofii liputkea 
("firkantrør"). Putken ulkomitat ovat  200x150 mm  ja seinämäpaksuus  6 
mm. 

4.3  Muut kaidetyypit 

Norjassa käytetään betonikaiteita pääasiassa  2-ajorataisten  teiden 
jakajana sekä niissä tienkohdissa, joissa normaalille teräskaiteelle ei 
ole riittävästi mandollisuutta myötää pientareelle. Betonikaide  on New 
Jersey-tyyppiä, jonka korkeus  on 800 mm tai 640 mm.  
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Vaijerikaidetta ("wi  re-rekkverk")  käytetään ainoastaan  si  I loin,  kun  lumen 
kinostumisesta  aiheutuu huomattavia ongelmia tienpidolle. Norjalaisten 
vaijerikaiteessa  on  kaksi  d=19  mm:n vaijeria päällekkäin. Vaijerit  on 

 kiinnitetty  2,5 m:n  välein INP  8-tyyppisiin sinkittyihin teräspylväisiin, 
jotka ovat kiinni maahan kaivetuissa betonianturoissa.  

4.4  Fausken tiemestaripliri 

Fauskentmp  sijaitsee Pohjois-Norjassa Nordlandin läänissä. Tmp:n läpi 
kulkee  E6-valtatie, jonka tieosuus Stokka Elvistä Lønsdaliin (KVL  250 

 ja KKVL  2500) on  rakennettu uudelleen noin kaksi vuotta sitten. Tieo-
suus kulkee  n. 600 m  korkeudella merenpinnasta. Alue  on puurajan 

 yläpuolella  ja  ilmasto tuulinen. Tieosa  on  rakennettu lähes kokonaisuu-
dessaan penkereelle, joka  on  muotoiltu kinostumisongelmien  mini-
moimiseksi. Suojakaide on  asennettu käyttämällä  31 5/2,5 mm  -teräs-
kaidettaja  150  mm:n puupylväitä. Huolimatta siitä, että kaideosuuksien 
päiden ankkuroinnit  on taivutettu  voimakkaasti pientareelle, kertyy 
päihin kinoksia. Tiemestari  Harald Thorbergsen on  muuten varauk-
settoman tyytyväinen  315/2,5 mm  -kaiteeseen. Myös puupylväät ovat 
Thorbergsenin mukaan kestäviä. Pylväitä joudutaan vaihtamaan aino-
astaan  on nettuomuusvaurioiden korjauksien  yhteydessä.  Ku nnossapito

-kestävyys  on kaiteissa  hänen mukaansa huono, joten aurattaessa ei 
ajeta terä kiinni johteessa (aurausviitat ovat Norjassa kaiteen etupuolel

-la).  Kaksi vuotta vanhaan kaidejohteèseen ei olilut syntynyt havaittavia 
muodonmuutoksia. Norjalainen johde  on  kuitenkin erittäin vaurioitumis-
herkkää  ja  menee lommoille  ja repeilee  helposti (esim.  E79  Mo i  Rana-
Umbuktafjellstua). 

Stokka  elvin tieosuudella  on  kokeiltu myös samanlaista  2-putkikaidetta 
 kuin Arjeplogissa  ja Kalixissa. Thorbergsenin  mukaan kaide ei kinosta 

 lunta,  joten  se on  täyttänyt sille asetetut odotukset hyvin. Putkikaiteen 
huomattavasti normaalia kaidejohdetta korkeampi kokonaishi nta rajoit-
tanee kuitenkin yleisempää käyttöä. 
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