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1. SUJ'1MARY 

This report examines the damages caused by high vehicles and transports 

crashing into bridges, and action taken to prevent or alleviate such 
damages. 

Damages have occurred 

the clearance height, 

considerably above th 

majority of cases the 

gence or indifference 

the damage is often a 

perrnission. 

both on bridges where traffic signs indicate 

and bridges where the elearanee helght is 

permissible 4-metre vehicle height. In the 

damages have been caused by the driver's negii-

to warning signs or regulations. The cause for 

vehiele carrying an over-high load without due 

The most damage-prone bridges are light steel footbridges or raliway 

bridges and stressed, precast glrder bridges. On some raliway bridges 

the consequences of a crash have sometimes been so serious that a 

major disaster has only just been avoided. 

lniudreds of The annual costs af the damages nave been estimated at many/ thousands 

Finnish marks for the whole country. In thls report the costs have 

been examined only by instances. 

The actions taken to prevent damages can be classified into general 

actions, warning actions and actions directed at the structures. 

The general actions include statutory actlons directed at the road- 

users and the dissemination of relevant information and educatiori. 

The general actions have a preventive effect on the occurrence of 
damages. 

Warning actions include indication of the clearance height by means 

of traffic signs and lmprovement of the awareness 	of the object 

by means of conspicuous colouring. The warning itself may be improved 

by means of varlous height limit devices. The working-group has made 

plans for two different types of height limit devices: 



- a light portal-type helght limit device 

- a warning device operatlng on the photo-cell principle 

Both devlces are being tested and improved at present. The warning 

devices may be completed by means of' detour sign-posting. 

Actjons directed at the structures lnciude: 

- strengthening of the bridge superstructure 

- proteetion of the bridge by a crash beam 

- replacement of the bridge superstructure by means of a more 
crash-reslstant structure and 

- raising of the clearance height. 

Varlous crash-beams have been deslgned for different kinds of bridges. 

They are being tested at present. 

Each road and waterway dlstrict has beeri requested to state its need 

for helght limit devlces and crash beams for damage-prone bridges. 

The inquiry gave some 60 bridges in ali, which require such devices. 

The purchase costs of the devices have been estimated at some 2,1 
mlii .FIM  and their annual running costs at some 100 000 FIM by the 

1979 price level. 

In future brldge design needs to pay a great deal more attention to 

the crash-risks of hlgh vehicles and transports. The clearance -height 

of damage-prone bridges should be raised and made generally hlgher 

than that of massive bridges in the nelghbourhood. The bridges need 

to be deslgned more crash-resistant, If crashes can be expected. 

Uniform directives need to be worked out and laid down in the design 
standards. 
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1. 	TIIVISTELMY 

Tässä selostuksessa on tarkasteltu korkeiden ajoneuvojen ja 

kuljetusten siltoihin törmäämisien aiheuttamia vahinkoja sekä 

toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi tai lieventämiseksi. 

Vahinkoja on tapahtunut sekä silloilla, joiden alikulkukorkeus 

on liikennemerkeillä rajoitettu, että myös silloilla, joiden 

alikulkukorkeus on huomattavasti ylittänyt sallitun ajoneuvo- 

korkeuden 4,0 m. Vahinkojen syynä on ollut oääasiassa kuljetta-

jien huolimattomuus tai välinpitämättömyys varoitusmerkeistä 

tai määräyksistä. Vahingon aiheuttaja on usein ollut ylikor-

kealla kuormalla luvatta liikkuva ajoneuvo. 

Törmäysten kannalta vahinkoaltteimpia siltoja ovat kevyet te-

räksiset jalankulku- ja rautatiesillat sekä jännitetyt element-

tipalkkisillat. Eräillä rautatiesilloilla ovat törmäysten seu-

raukset joissakin tapauksissa olleet niin vakavia, että suur-

onnettornuudesta on vältytty vain hyvällä onnella. 

Vahinkojen aiheuttamat vuotuiset kustannukset on koko maan 

osalta arvioitu useiksi sadoiksi tuhansiksi markoiksi. Kustan-

nuksia on tässä raportissa voitu tarkastella ainoastaan esi-

merkkitapauksina. 

Vahinkojen estämistoimenpiteet voidaan ryhmitellä yleisiin, 

rakenteista varoittaviin ja rakenteisiin kohdistuviin toimen-

piteisiin. 

Yleisiä toimenpiteitä ovat tienkäyttäjiin kohdistuvat lakisäti-

teiset toimenpiteet sekä asiaa koskeva tiedotus ja koulutus. 

Yleisillä toimenpiteillä on ennalta ehkäisevä vaikutus vahinko- 

tapauksiin. 

Rakenteista varoittavia toimenpiteitä ovat alikulkukorkeuden 

ilmoittaminen liikennemerkein ja kohteen havaittavuuden lisää-

minen huomiota herättävällä värityksellä. Varoittamista voidaan 

tehostaa erilaisilla korkeudenrajoittimilla. Työryhmän toimesta 

on suunniteltu kaksi eri tyypistä korkeudenrajoitinta: 
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- kevyt porttaalityyopinen korkeudenrajoitin ja 

- valokennoperiaatteella toimiva varoituslaite. 

Molempia laitteita kokeillaan ja kehitetään parhaillaan käy-

tännössä. Varoitusjärjestelyä voidaan täydentää kiertotieonas-

tuksella. 

Rakentcjsjjn kohdistuvia toimeniteitä ovat: 

- sillan päällysrakenteen vahventaminen, 

- sillan suojaaminen törmäyspalkilla, 

- sillan päällysrakenteen korvaaminen törmäykiä oaremrnin 

kestävällä rakenteella sekä 

sillan alikulkukorkeuden lisääminen. 

Törmäyspalkista on laadittu suunnitelmat erilaisia siltoja var-

ten. Tärmäyspalkkia kokeillaan parhaillaan käytännössä. 

Kaikilta tie-- ja vesirakennusDiireiltä on tiedusteltu korkeu-

denrajoittimien ja törmäyspalkkien tarvetta vahinkoalttiisiin 

siltakohteisjin. Tiedustelun tuloksena saatiin koko maan osalta 

noin 60 siltaa, joihin e.m. laitteita tarvitaan. Laitteiden 

hankintahinnaksi arvioidaan noin 2,1 milj.mk ja vuotuisiksi 

käyttökustannuksiksi noin 100 000 mk vuoden 1979 hintatasossa. 

Siltojen suunnittelussa tulee tulevaisuudessa kiinnittää enem-

män huomiota korkeiden ajoneuvojen ja kuljetusten aiheuttamiin 

törmäyksiin. Vahinkoalttiiden siltojen alikulkukorkeutta tulee 

lisätä aikaisempaan käytäntöön verrattuna ja niiden alikulku- 

korkeuksien tulee olla yleensä korkeampia kuin massiiviraken-

teisilla silloilla lähiyrnpäristössä. Sillat tulee suunnitella 

paremmin törmäyksiä kestäviksi, mikäli törmäyksiä on odotetta-

vissa. Suunnittelua varten tulee kyseisistä asioista laatia 

yhtenäiset ohjeet esimerkiksi normeihin. 



2. 	JOIIDANTO 

Korkeiden ajoneuvojen ja kuljetusten aiheuttamat törmäysvahjn-

got silloilla ovat jatkuvasti liSääntyneet viime vuosina. Va-

hingoista on aiheutunut tienpitäjälle huomattavia kustannuksia 

samalla, kun liikenneturvallisuus on vaarantunut. Vahinkojen 

syntymistä ei ole kyetty riittävästi estämään aikaisemmin käy -
tössä olleilla varoitustoimenpitejilä, muun muassa erilaisilla 

korkeudenrajoittimjiia. Törrnäyksiä taDahtuu kuitenkin myös sel-

laisissa paikoissa, joissa siltojen vaoaa alikulkukorkeus on 

useassa tapauksessa ollut huomattavasti moottoriajoneuvoaseu_ 

sen sallimaa suurinta kuljetuskorkeua suuremti. 

Asia on tällä hetkellä ajankohtainen myös kansainvälisesti. 

Vahinkotapausten lukumäärä sekä sattuneet Suuronnettomuudet 

ovat herättäneet huomiota eri maiden tie- ja rautatieviranomais-

ten keskuudessa. Asiasta on kirjoitettu useita lehtiartjkkelei-

ta, joissa on pohdittu keinoja vahinkojen ehkäisemiseksi tai 

lieventämiseksi. Kansainvälinen rautatiejärjestö UIC on laati-

nut vuonna 1977 suosituksen vahinkojen estämisestä ja vaurioiden 

lieventämisestä rautateiden alikulkusjiloilla. Suosituksessa 

esitetään uusien alikulkusiltojen suunnitteluoerugteita sekä 

olemassa olevien rakenteiden suojaarnista vahinkotanausten va-
ralta. 

Tie- ja vesirakennushallituksen johtoryhmä otti asian esille 

kokouksessaan 21.6.1976 ja Däätti perustaa rakennusosaston val-

vonnassa olevan työryhmän tutkimaan korkeudenraloittirneen liit- 

tyviä kysymyksiä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mm. seuraa-
vaa: 

- korkeudenrajoittimen tarkoituksenmukainen rakenne piirustuk-
sineen, 

- rajoittimien sijoitus siltaan nähden ja asennuskorkeus, 

- rajoittimien ensisijainen tarve, 

- rajoittimen rakennus- ja kunnossapitokustannukset, 

- rajoittimen rakentamiseen liittyvät oikeudelliset nerusteet 

sekä rajoittjmeen törriläämisen aiheuttamat oikeudelljset toi-

met, 

- mandolliset muut ratkaisut. 

3 
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Työ:yhmän työn keskeisenä osana on ollut erilaisten korkeuden-

rajoittimien kehittäminen. Kehitystyö on edellyttänyt Derehty-

mistä vahinkotapauksiin ja aikaisempiin kokemuksiin. Työryhm 

sä on samalla pohdittu myös muita ratkaisuja vahinkojen väl 

miseksi. Kokouksiin onyydettyinä osallistunut edustajia 

Suomen Kuorma-autoliitosta , Suomen Maarakentajien Keskus 
liitosta ja Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitosta, joide 

jäsenlehdissä on kussak 

asiaa koskeva artikkeli 
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3. 	VAIIINKOTAPAUKSET SILLOILL/\ 

	

3.1 
	
Vahinkoj en 	S 	fl t y IP L fl (' fl 	: a 	n i i ä e 

syyt 

Törmäykset siltarakenteisiin ylikorkeilla ajoneuvoilla ovat 

viime vuosina lisääntyneet huomattavasti teillämme. Lähes 

kaikkia risteys- ja alikulkusiltoja on koihittu, vaikka ali-

kulkukorkeus olisi ylittänyt kansainvälisen suositusarvon 4,5m. 

Moottoriajoneuvoasetuksen mukaan on ajoneuvon suurin sallittu 

korkeus kuormineen 4,0 m, jota ylitettäessä on haettava eri-

koiskuljetuslupaa yleisten teiden osalta yleensä tienitäjö1tä. 

Törmäysten määrän lisääntymiseen lienee useita syitä. Kuljetus-

ten lisääntyminen on aiheuttanut ajoneuvojen ja kuormakokojen 

kasvua. Myös asetuksen sallimaa ajoneuvokorkeutta on kasvatettu 

3,8 m:stä 4,0 m:iin samaan aikaan, kun siltojen alikulkukorkeuk-

sien suositusarvot ovat pysyneet ennallaan. Ajoneuvojen korkeu- 

det ovat siis kasvaneet siltojen alikulkukorkeuksiin nähden 

samalla, kun kuljetusten määrä on lisääntynyt, joten todennä-

köisyys vahinkojen sattumiselle on kasvanut. Vahinkotapauksien 

on havaittu esiintyvän pääasiassa päätieverkolla (valta -  ja 

kantatiet) ja yleensä toistuvasti tietyillä sitioi..11.a, 

Kaikki alikulultaan 4, metriä matalammat sillat on annettL1- 

jon ohjeiden 	mukaan merkitty varoittavin liikennemerkein 

sekä eräät lisäksi väritetty huomiotaherättävin värein tai va-

rustettu korkeudenrajoittimilla. Korkeiden ajoneuvojen törmäys-

tapauksissa on syy useimmiten kuljettajissa, jotka eivät ole 

havainneet tai ottaneet huomioon varoitusmerkkejä. On myös 

ollut tapauksia, joissa kuljettaja välinpitämättömyydellään 

tai jopa törmäysriskistä tietoisena on aiheuttanut vahingon. 

Moottoriajoneuvoasetuksen sailimaa 4,0 metriä korkeammalle 

kuljetukselle on haettava erikoislupa, jonka saadakseen luvan 

saajan tulee selvittää mm. kuljetuksen ja ajoneuvon mitat sekä 

kuljetusreitti. Jos vahinko tapahtuu, on rikottu luvassa aniet-

tuja lupaehtoja ts. ylitetty sallittu kuljetuskorkeus tai noi- 



(3.1) kettu sallitulta reitiltä. Luvanvaraiset kuljetukset aiheutta-

vat tiettävästi hyvin vähäisen osan vahingoista. Eniten vahin- 

koja tapahtuu, kun kyseessä ovat ns. "villit" kuljetukset, 

jolloin sallittu kuljetuskorkeus ylitetään omavaltaisesti lupaa 

hakematta. Luvaton liikennöinti johtuu oääasiassa iittaamatto-

muudesta määräyksistä tai yksinkertaisesti vain tietämättörnyy-

destä. Vahingon aiheuttava kuljettaja ei läheskään aina tiedä 

tarkkaan kuljetuksensa todellista korkeutta, jolloin varoitta-

villa liikennemerkeilläkään ei voi olla törmäystä estävää vai-

kutusta. On myös lukuisia tapauksia, joissa kuljettaja väheksyy 

mandollisen törmäyksen seurauksia ja on tietoisesti varomaton 

pyrkien kuormaamaan ajoneuvonsa sillan todellisen vapaan kor- 

keuden eikä liikennemerkkien osoittaman korkeuden mukaan. 

Vahinkojen syitä ei aina pystytä selvittämään, koska niiden 

aiheuttajat usein poistuvat paikalta ilmoittamatta mitään tien- 

pitäjälle tai poliisiviranomaisille pyrkien näin välttämään 

rangaistukset ja korvaukset. Vahinkoja aiheuttaneet ajoneuvot 

ovat pääasiassa olleet ylikorkeiksi kuormattuja (esim. puuta-

varakuorma tai maarakennuskoneen kuljetus). Joissakin tapauk-

sissa on autoon kuuluva laite (esim. ajoneuvonosturi tai kipDi-

lava) aiheuttanut törmäyksen siltarakenteisiin. 

3.2 	Vahinkoalttiit 	siliat 

Siltojen vahinkoalttjutta korkeiden kuljetusten törmäyksille 

voidaan arvostella lähinnä alikulkukorkeuden ja sillan päällys-

rakennetyypin perusteella. Vahinkoja tapahtuu luonnollisesti 

enemmän silloilla, joiden alikulkukorkeus on keskitasoa mata-

lampi. Vahinkojen laatu taas johtuu sillan oäällysrakenteen 

tyypistä ja materiaalista eli miten se käyttäytyy törmäyksen 

tapahtuessa. Törmäys voi aiheuttaa sillan rakenteesta riioouen 

esim. vain vähäisiä naarmuja tai paikallisen murtuman, rikkoa 

palkkirakenteen korjauskelvottomaksi tai jooa irroittaa koko 

päällysrakenteen tuiltaan. 
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(3.2) Va hinkoalttiisiin siltakohteisiin tarvittavien korkeudenra-

joittimien määrää selvittääkseen TVH lähetti kaikille tie- ja 

vesirakennuspiireille asiaa koskevan kyselykirjeen Rsr-497/ 

2.12.1976. Vastauksissa tuli ilmoittaa kaikki korkeudenrajoit-

timilla suojattavat siltakohteet seuraavia ohjeita noudattaen: 

- suojauksessa käytetään joko kevyttä tai raskasta korkeuden-

rajoitinta, joista jälkimmäistä ainoastaan kohteissa, joissa 

vauriot voivat johtaa katastrofiin 

- yleensä vain alikulkukorkeudeltaan alle 4,6 m olevat sillat 

suoj ataan 

- massiivisia laatta- ja kehäsiltoja ei suojata 

- suojaustarvetta vaativat erityisesti: 

- teräksiset palkkisillat varsinkin, jos kysymyksessä on 

rautatien alikulkusilta 

- teräsristikkosillat, joissa on yläouoliset tuuliristikot 

- kevytrakenteiset ylikulkukäytävät 

- elementtisillat 

- jännitetyt teräsbetonipalkkisillat 

- muut sillat, joiden suojaamiseen on perusteltuja syitä. 

Piirien lähettämistä vastauksista voitiin todeta: 

- raskaan korkeudenrajoittimen vaativia si1takohteii 28 kpl, 

joista 24 kpl on rautatien alikulkusiltoja 

- kevyen korkeudenrajoittimen vaativia siltakohteita 45kp1, 

joista 16 kpl on rautatien alikulkusiltoja. 

Myös VR on selvittänyt niiden rautatiesiltojen määrän, joiden 

se katsoo olevan junaturvallisuuden kannalta vaarallisimnia. 

Kyseisissä silloissa on alikulkukorkeus ienemni kuin 4,6 m ja 

siltatyyppi on kevyt teräksinen levypalkkisilta. Siltolen luku-

määrä on 32. 

Lisäksi on tuntematon määrä vahinkoalttiita siltoja muillakin 

alueilla kuin yleisillä teillä. 



3.3 	Vauriot 	siltarakenteissa 	ja 	lii- 

k e ri n e t u r v a 1 1 i s u u d e n v a a r a n t u m i nen 

Vahinkotapauksia käsitellään tässä yhteydessä ainoastaan esimerk-

kitapauksina, koska tarkkojen tietojen hankkiminen vahinkojen 

kokonaisrnääristä ja kustannuksista on tässä vaiheessa katsottu 

turhan työlääksi ja aikaavieväksi. Voidaan kuitenkin arvioida, 

että vahinkojen silloille aiheuttamat vuotuiset kustannukset 

ovat koko maan osalta useita satoja tuhansia markkoja. Ajoneu-

voille ja kuljettajille aiheutuvien kustannuksien selvittäminen 

ei ole katsottu kuuluvan tämän työryhmän tehtäviin. 

Useimmat siltoihin syntyvät törmäysvauriot ovat suhteellisen vä-

häisiä käsittäen pieniä murtumia ja lohkeamia betonirakenteissa 

sekä lieviä lommoja, naarmuja ja maalivaurioita teräsrakenteissa. 

Tällaiset vauriot eivät vaadi välitöntä korjaamista tai rajoita 

sillan käyttöä. Pienetkin vauriot jatkuvasti toistuvina kulutta-

vat rakenteita ajanmittaan rikkoen materiaalia ja lisäten kor-

roosion syövyttävää vaikutusta. Dynaamisesti kuormitettujen te-

räksisten rautatiesiltojen väsymislujuus heikkenee tunti.rvasti 

törmäysten aiheuttamien pysyvien muodonmuutosten ja lovien an- 

siosta. Alentuneesta väsymislujuudesta on seurauksena sillan 

käyttöiän lyhentyminen tai hankalat vahvistustoimenoiteet. Kuva 

1 esittää Lielanden alikulkusillan alapaarteeseen ja oystyjäy-

kisteeseen törmäyksistä syntyneitä selvästi havaittavia vahinko-

ja: lommoja, repeämiä, niitti- ja maalivaurioita. 

Kuva 1 



(3.3) Suurehkot vauriot, jotka edellyttävät rakenteen oikaista kor-

jaamista, aiheuttavat yleensä myös liikenneongelmia. Sillan 

käyttöä joudutaan usein rajoittamaan ja pahimmassa taaukses-

sa sulkemaan silta liikenteeltä. Liikennehäjrjöistä aiheutu-

vat kustannukset kohoavat heloosti suuriksi varsinKin, jos on 

kysyksessä rautatieliikenne, jonka kiertotiejärjestelyt ovat 

hankalia. Kuvissa 2 ja 3 on törmäysvaurioita Uilon alikulku- 

sillasta, joka on massiivinen teräsbetoninen kehäsilta. Tör-

mäyksen aiheutti kaivinkonekuljetus vuonna 1975, rikkoen te-

räsbetonilaatan kulmaa ja katkaisten 4 pääterästä. Korjaus mak-

soi tämän hetken hintatasossa arvioiden 73 000 markkaa, josta 

varsinaisten vahvjstustöjden osuus oli 27 000 markkaa. Muiden 

töiden osuus, sisältäen mm. väliaikaisen sillan käytön, oli 

46 000 markkaa. 

Kuva 2 



(3.3) 
10 

Kuva 3 

Tärmäysvauriot esijännitetyissä teräsbetonisilloissa ovat erit-

täin vaikeita korjata, mikäli jänneteräkset ovat katkenneet tai 

muuten menettäneet alkuperäisen jännitystilansa. Siltaa ei usein 

pystytä korjaamaan entisen veroiseksi kantavuudeltaan ja ulko-

näöltään. Jännitetyt rakenteet ovat tavallisesti varsin hoikkia 

ja keveitä rakenteita sekä hyvin vaurloalttiita. Kuvassa 4 on 

törmäysvaurioita Rääkkölän sulassa, joka on teräsbetoninen jän-

nitetty elementtisilta. Reunimmaisesta elementistä on betonia 

lohjennut alalaipasta ja jänneteräkset naljastuneet. Myös muita 

elementtejä on kolhittu. 

Kuva 4 
\ 1 



11 

(3.3) Kuvassa 5 on Räkkölän silta korjattuna. Korjaustyt maksoivat 

n. 60 000 markkaa vuonna 976. 

Kuva 5 

Kuvissa 6 ja 7 on vaurioita Hänninmäen sulassa, joka on jatku-

va jännitetty teräsbetonielementtjsjjta Törmäys on vahingoit-

tanut pahasti re'uninra.aisen elementin uumaa, jossa betoni on rnur-

tunut laajalta alueelta sekä myös jänneteräksj on katkennut. 

Sillan korjaaminen maksoi vuonna 1975 noin 100 000 markkaa. No-

lemmissa ern. esimerkkitapauksjssa jännitetyistä silloista vau- 

riot rajoittivat myös sillan käyttöä korjaustöiden aikana. 
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Kuva 6 

F:uT 	7 



(3.3) Langer-palkkisiltoja sekä ristikkokannattajia, joiden vaoaa 

korkeus on yläpuolisin tuulisitein rajoitettu, on usein va-

hingoitettu ylikorkeilla kuljetuksilla. Tuulisiteitä on kol-

hittu niin, että ne ovat vääntyneet muodottomiksi tai oeräti 

irronneet kokonaan. Tällaiset vaurjot saattavat vaarantaa 

sillan kantavuuden. Kuvassa 8 on Kautunvuolteen silta, teräk- 

1 - 

	

	 sinen ristikkosilta, johon kippi ylhäällä ajanut kuorma-auto 

törmäsi vuonna 1965. Sillan vapaa kulkukorkeus on 3,7 m ja 

liikennemerkjllä osoitettu sallittu kulkukorkeus 3,4 m. Silta 

oli aikanaan jatkuvasti vilkkaan puutavaraliikenteen pullon-

kaulana. Kunnossapitokustannukset kasvoivat lopulta niin suu-

riksi, että silta päätettiin korvata Bailey-kalustosillalla 

vuonna 1975. Viimeisen kuuden vuoden aikana uusittiin Pääty-

poikkisiteet neljä kertaa. Kustannukset tämän hetken hinta- 

tasossa olivat 15 000.. .18 000 mk/kerta. Uusimisten välillä 

suoritettiin lisäksi vähäisempiä korjaustoirneniteitä, 

Kuva 8 
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(3.3) Suuronnettomuuksien vaara on aina mandollinen trmättäessä 

keveisiin terässiltoihin, joiden siltapalkin kokonaisnaino 

on usein törmäävän ajoneuvon painoa huomattavasti pienemDi. 

Tällaisia ovat monet jalankulku- ja rautatiesillat. Kevyt 

silta irtoaa helposti törmäyksessä laakereiltaan ja saattaa 

vahingoittua pahoin. Monissa tapauksissa on vain hyvällä on-

nella säästytty onnettomuuksilta. Kuvissa 9 ja 10 on Käenmäen 

alikulkusilta, johon on toistuvasti törmätty. ilta on useita 

kertoja pudonnut laakereiltaan laakeritasojen varaan. Viimeksi 

vuonna 1977 siirtyi silta noin 1 metrin sivusuunnassa ja 0,2 

metriä pystysuunnassa kuorma-auton nosturin töytäisemänä. 

Vahingosta pystyttiin ilmoittamaan riittävän ajoissa rauta-

tieviranomaisille, joten junaonnettomuudelta vältyttiin. 

Toisessa samana vuonna tapahtuneessa törmäyksessä sillan oaj-

koiltaan siirtymisen huomasi siltaa lähestyneen veturin kul-

jettaja, joka hitaan nopeutensa vuoksi onnistui nysäyttärnään 

junan juuri ennen siltaa. Sillan ajokuntoon saattaminen maksoi 

kummassakin tapauksessa noin 6 000 mk. Muun muassa Norjassa ja 

Irlannissa tiedetään vastaavien vahinkojen aiheuttaneen kuolon-

uhreja vaatineen suuronnettomuuden. 
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Kuva 9 

Kuva 10 



4. 	TOIMENPITEITI. VAHINKOJEN EST1MISEKSI OLE1ASSA OLEVILLA 

S 1 LTAIOHTE 1 LLA 

4.1 	Y 1 e i S t a 

Vahinkojen estäjnistoimenpiteet voidaan ryhmitellä yleisiin, 

rakenteista varoittaviin sekä rakenteisiin kohdistuviin toi-

menpiteisiin. 

- 	Yleiset toimenpiteet pyrkivät vaikuttamaan tienkäyttäjiin 

lakien ja asetusten avulla sekä myös tiedottamalla ja kou-

luttamalla. 

Rakenteista varoittavat toimenpiteet ilmoittavat tienkäyttä-

jille kohteen alikulkukorkeuden ja joissakin tanauksissa oh-

jaavat ylikorkean liikenteen kiertotielle. Varoittaminen ta-

pahtuu erilaisin liikennemerkein tai korkeudenrajoittimin. 

Kohde voidaan myös maalata huomiotaherättävin värein. 

Rakenteisiin kohdistuvat toimenpiteet pyrkivät ainoastaan lie-

ventämään vaurioita tai tekemään silloista vähemmän vahinko- 

alttiita. Eräitä siltarakenteita voidaan suojata törmäysoal-

killa, joka kiinnitetään sillan alusrakenteisiin. Päällysra-

kennetta voidaan myös vahvistaa oletetusta törmäyskohdasta 

tai vaihtaa se kokonaan törmäyksiä paremmin kestäväksi raken-

teeksi. Alikulkukorkeuden lisääminen vähentää vahinkotaoausten 

maaraa. 

4.2 	Yleiset 	toimenojteet 

4.2.1 	Lakisääteiset toimenoiteel: 

Moottoriajoneuvoasetuksen mukainen suurin ajoneuvon korkeus 

kuormineen on 4,0 m. Jos tämä korkeus ylitetään, vaaditaan 

viranomaisten antama erikoiskuljetuslupa. Luvan myöntää ta-

pauksesta riippuen TVH tai tie- ja vesirakennuspiiri, kau-

pungin maistraatti, poliisiviranomainen tai liikenneministeriö. 

Lupien hankkimista on kuitenkin laiminlyöty kuljetusten suo-

rittajien keskuudessa. Tehostettu valvonta ranqaistuksineen 

16 
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(4.2.1) varmasti parantaisi liikennekuria tässä suhteessa. Tiettävästi 

erikoiskuormien valvont:aa onkin noliisiviranomaisten toimesta 

lisätty. 

Työryhmän kokouksissa on keskusteltu uusista määräyksistä va-

hinkojen vähentämiseksi. Esiin on tullut ajatus kuljetuksen 

korkeuden mittaamisesta niin, että kuljettaja voisi olla aina 

tietoinen ajoneuvonsa ja kuormansa suurimmasta korkeudesta. 

Kuorma-autoissa voisi olla pakollisena varusteena esim. teles-

kooppityyppinen yksinkertainen mittalaite, jolla kuljetuksen 

korkeus olisi helposti rnitattavissa. Myös kuormauspaikoilla 

voisi olla mittausporttaaleja, joilla korkeus olisi todetta-

vissa. Ajoneuvokorkeuksien parempi tunteminen saattaisi lisätä 

kuljetuslupien hankkimista sekä varovaisuutta siltakohteissa, 

joissa alikulkukorkeus on liikennemerkein osoitettu. TVH:n 0± -

keustoimisto on saanut liikenneministeriöstä epävirallisesti 

tietää, ettei kuorman korkeuden mittaamiseen käytettävä mitta 

vaatine asetuksen muutosta, vaan voidaan nykyisen asetuksen 

puitteissa toteuttaa ministeriön päätöksellä. 

4.2.2 Tiedottaminen ja koulutus 

Todennäköisesti kuljetusten suorittajien tiedot moottoriajoneu-

voasetuksen määräyksistä, liikenteen varoittamisesta siltakoh-

teissa sekä ylikorkeiden kuljetusten silloilla aiheuttamista va-

hingoista ovat puutteellisia. Työryhmän toimesta on asiasta tie-

dotettu lehtiartikkelein kuljetusalan amrnattilehdissä sekä suu-

rirnmissa päivälehdissä, joissa on ollut myös uutisia sattuneis-

ta vahingoista. Artikkeleissa on kiinnitetty huomiota vahinko- 

tapausten lisääntymisestä aiheutuviin kasvaviin kustannuksiin 

sekä liikenneturvallisuuden vaarantumiseen. Kuljetusten suorit-

tajia on kehoitettu kiinnittämään huomiota enemmän ajoneuvoierisa 

korkeuksiin, määräysten noudattamiseen sekä suuremuaan varovai-

suuteen alitettavia siltoja lihestyessä. 

Asiasta tiedottamista olisi mandollista tehostaa edelleen. 

Lehtiartikkeleiden lisäksi voisi käyttää muitakin tiedotuskana-

via kuten televisiota tai radiota. Asiaa koskevia tiedotusleh-

tisiä voisi myös lähettää kuljetusalan työnantajille sekä jär-

jestöihin ja liittoihin. Ennalta ehkäisevänä toimintana tulisi 

autokouluissa selvittää asiaa tarkemmin tuleville kuljettajille. 



4.3 	Rakentei sta 	varoittaminen 

4.3.1 Liikennemerkit ja siltakohteiden värittäminen 

Kaikki sillat, joiden alikulkukorkeus on oienemoi kuin 4,4 m, 

on osoitettava liikennettä varoittavin liikennemerkein. Va-

hinkoalttiita siltakohteita voidaan myös tehdä näkyvämmiksi 

huomiota herättävillä värityksillä. Tehostetun merkinnän to-

teutus on parhaillan suunnitteilla. Ohjeet valmistuvat vuonna 

1979. 

Uusien ohjeiden avulla tehostetaan ja yhtenäistetään siltojen 

alikulkukorkeuksien merkitsemisessä vallitsevaa käytäntöä. 

Ohjeiden mukaan tulee silloilla käytettävien varoittavien väri-

tysten olla mustakeltaisia. Tilapäisissä esteissä esitetään 

käytettäväksi punakeltaista väritystä. Sen lisäksi, että 4,4 m 

matalamrnat alikulkukorkeudet osoitetaan liikennemerkein, tul-

taneen ohjeissa esittämään, että 4,6 m matalammista alikulku- 

korkeuksista myös tiedotetaan tienkäyttäjille. 

Työryhmässä on myös keskusteltu nopeusrajoitusten määräämisestä 

vahinkojen kannalta vaarallisimpiin alikulkukohtiin. 

4.3.2 Liikenteen kiertotieopastus 

Kiertotieopastuksella pyritään korkea liikenne ohjaamaan ali-

kulkukorkeudeltaan rajoitetun alikulkusillan ohi sopivia kier -

toteitä käyttäen. Kiertotieopastus toteutetaan käyttäen eri-

laisia suunnistustauluja, tienviittoja ja muita opastusmerkke-

jä. Kiertotieopastusta on aikaisempina vuosina käytetty varsin 

vähän. 

Kiertotieopastusta tullaan kokeilemaan Lielanden rautatiesillan 

yhteydessä Tampereella yhdessä sähköisen korkeudenrajoittimen 

kanssa. Opastuksesta on laadittu suunnitelma, joka sisältää 

useita erilaisia opastusmerkkejä (vrt. liite 1) . Kysymyksessä 

on ensimmäinen maassamme tässä laajuudessa toteutettava suun-

nitelma, jonka toimivuutta tullaan tarkkailemaan jatkotoimen- 

uI 
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(4.3.2) piteitä silmälläpitäen. Yiertotieouastusta on muissa nohjois-

maissa käytctty enemmän 

Lielanden siitapaikan kiertotieopastusmerkkien on arvioitu mak-

savan noin 6 000 markkaa. Lisäksi tulevat vielä merkkien asen-

nuskustannukset. 

4.3.3 Tieliikenteen korkeudenrajoittimet 

4.3.3.1 Korkeudenrajoittimien toiminta ja kehitys 

Korkeudenrajoittimien tarkoituksena on tehostaa varoittamista 

alikulkukorkeudeltaan matalasta sillasta tai muusta kiinteästä 

esteestä. Korkeudenrajoittimien tarve on aiheutunut muiden 

keinojen tehottomuudesta; jatkuvasti sattuviin vahinkotapauk-

sun ei ole pystytty tavanomaisin keinoin riittävästi vaikutta-

maan. Korkeudenrajoittimet ovat aikaisemmin olleet yleensä 

tielle asetettuja kehätyyppisiä rakenteita, joiden jalat ovat 

sijainneet tien molemmin puolin ja vaakapalkin alapinta säädet-

ty vaihtelevan käytännön mukaan jonkin verran (toisinaan liian 

paljon) varoittavan sillan alapinnan alapuolelle. Korkeudenra-

joittimet on myös pyritty maalaamaan huomiota herättävin värein 

sekä varustamaan alikulkukorkeutta osoittavin merkein. 

Korkeudenrajoittimen tehtävänä on kiinnittää korkean kuljetuk-

sen suorittajan huomio kuljetuskorkeuteen ja varoitettavaan 

kohteeseen. Kuljettajan otaksutaan viimeistään rajoittimeen tör-

mätessään huomaavan ajoneuvonsa liiallisen korkeuden ja näin 

välttyvän vahingoittarnasta siltaa ja itseään. Rajoittimien 

suunnittelussa on eräänä lähtökohtana ollut, ettei sen särky-

minen törmäyksessä aiheuta rikkojalle tai sivullisille ainakaan 

suurempaa vaaraa kuin siltaan kiinni ajaminen. 

Kymen piirin aloitteesta ja eräillä siltapaikoilla suoritetuis-

ta kokeiluista saatujen tulosten perusteella TVH laati suunni-

telmat 'rajoitetun korkeuden mitasta" vuonna 1964. Suunnitelmat 

käyttöohjeineen lähetettiin kaikille tie- ja vesirakennuspii-

reille. Suunnitelma käsitti tien molemmille puolille pystytet-

tävät harustetut puutolpat, joiden väliin kiinnitettiin vaije-

reilla teräsverkosta ja nuusta rakennettu levymäinen osa, joka 
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(4.3.3.1) maalattiin punakeltaisoksi ja varustettiin heijastinlevyillä. 

Rakenteista ilmeni myös varoitettavan sillan alikulkukorkeus. 

Rajoitetun korkeuden mitta tuli asettaa 100.. .120 m oäähän 

sillasta. Välittömästi mitan eteen tuli asettaa liikennemerkkj 

"suurin sallittu korkeus II An", jonka osoittamaan korkeuteen 

myös mitan alareuna säädettiin. 

Kokemukset laitteesta eivät osoittautuneet riittävän myöntei-

siksi. Mittoja ajettiin useilla paikoilla rikki ja samalla 

aiheutettiin lukuisia vaurioita siltarakenteisiin. Lisäksi 

aiheutui kaadetuista rajoitetun korkeuden mitoista vahinkoja 

muille tienkäyttäjille, jolloin TVH:lle esitettiin korvaus- 

vaatimuksia. Piirit eivät halunneet näiden haittojen vuoksi 

käyttää rajoittimia TVH:n antamista kehoituksista huolimatta. 

Piirit ovat myös tehneet omia ratkaisujaan korkeudenrajoittimis-

ta, jotka ovat vaihdelleet jonkin verran eri tiemestaripiireis-

sä. Kuvat 11, 12 sekä 13 ja 14 esittävät kolmea erilaista käy-

tössä ollutta korkeudenrajoitinta. Esimerkkitapauksissa korkeu-

denrajoittimet ovat harustolppiin tuettuja vaijerikonstruktioi-

ta, joissa vaijerin varaan on ripustettu erilaisia huomiotahe-

rättäviä esineitä kuten tiehöylän terä (kuva 11), lautarakenne 

(kuva 12) tai muoviputkia (kuvat 13 ja 14) 
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Kuva 11 

Kuva 12 
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Kuva Ii 3 

 

Kuva 14 



(4.3.3.1) 

Kuvassa 15 on teräksinen korkeudenrajoitin Joensuussa, jossa 

sekä pylväät että palkki on tehty teräspalkeista. Kokemukset 

kyseisestä laitteesta ovat huonoja, koska vaakapalkki on usein 

törmäyksissä irronnut aiheuttaen vahinkoja myös muille tien-

käyttäj ille. 

-- ;-.. - . ,-i 	..-' 
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Kuva 15 

Rajoitetun korkeuden mitan osoittautuessa liian hennoksi raken-

teeksi, alettiin TVH:ssa suunnitella järeämoää korkeudenrajoi-

tinta. Tarkoituksena oli aiheuttaa voimakkaampi sysäys ylikor-

keaan ajoneuvoon. Tuloksena syntyi vuonna 1971 suunnitelma "te-

räksisestä rajoitetun korkeuden mitasta" käsittäen kehärakenteen, 

jossa jalat ja vaakapalkki olivat vaissatusta I-teräsnrofiilista. 

Suunnitelmaa ei kuitenkaan koskaan toteutettu, koska sitä oidet-

tim liian vaarallisena liikenneturvalljsuudelle. Oletettiin, 

että laitteisiin törmäykset saattaisivat vahingoittaa muita tien 

käyttäj iä. 

Myös Ruotsissa on suunniteltu vastaavanlainen "raskas" korkeu-

denrajoitin, joka ei myöskään ole saanut käyttölupaa viranomai-

silta. 
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(4.3.3.1) Työryhmä on jaoitellut tutkittavat korkeudenrajoittimet kevyi-

sun, raskaisiin ja erikoisrakenteisjjn korkeudenrajoittimijn, 

joista viimeksi mainitulla tarkoitetaan lähinnä sähköisesti 

toimivaa korkeudenrajoitinta. 

4.3.3.2 Kevyt korkeudenrajoitin 

4.3.3.2.1 Toimintaperiaatteet ja rakenteen kehittäminen 

Kevyen korkeudenrajoittimen kehittelyn perustana olivat vanhas-

ta rajoitetun korkeuden mitasta saadut kokemukset. Vanhassa ra-

kenteessa osoittautui virheratkaisuksi lähinnä alemoi vaijeri, 

johon ylikorkeat kuormat takertuivat ja repivät koko laitteen 

alas niin, että muukin liikenne saattoi sotkeutua vaijereihin. 

Korjauskustannukset kasvoivat huomattaviksi ja sivulliset esit-

tivät tienpitäjälle korvausvaatimuksia. 

Kevyen korkeudenrajoittimen suunnitteluperusteiksj sovittiin 
seuraavaa: 

- rakenteen on oltava ulkonäöltään huomiota herättävä, 

- rakenteeseen törmättäessä syntyy ääni, jonka kuljettaja kuulee, 

- törmäyksen laitteelle mandollisesti aiheuttamat vauriot ovat 

helposti korjattavissa, 

- törmäyksestä laitteeseen aiheutuu sivullisille mandollisimman 

vähän vahinkoa eikä laite rikkoutuessaanputoa ajoradalle, 

- toimintavarmuus kaikissa olosuhteissa (sää, ilkivalta, ym.) ja 

- rakenteen on oltava hinnaltaan kohtuullinen. 

Em. perusteilla laadittiin suunnitelmaluonnokset useille raken-

nevaihtoehdojlle. Toiminta- ja kustannusvertailujen perusteella 

valittiin rakennetyyppi, jota kehitettiin edelleen yksityiskoh-

taisemmin. Rakenne käsitti alumiiniputkista kootun "natteris- 

ton", joka oli vaijerein tuettu harustettuihin sivupylväisiin 

(vrt. liite 2 ja kuva 16) . Vaijerikonstruktio mandollisti ra-

kenteen standardisoinnin kaikille tielevyksille. Materiaaliksi 

valittiin helposti saatavissa olevaa varastotavaraa. 
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(4.3.3.2.1) 

Kuva 16 

Korkeudenraj oittimen j atkokehittely suoritettiin kokeellisin 

menetelmin. Putkipatteriston toimintaa kokeiltiin elokuussa 

1977 Hämeen piirin konekorjaamon pihassa (kuva 17) . Kokeilla 

varmistettiin putkipatteriston toiminta sekä outkien rinustus-

akselin oikea asema. Rakennetta kokonaisuudessaan Däätettiin 

kokeilla Uittamon siltapaikalla Hausjärve11. 

) 

Kuva 17 
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Korkeudenrajoitin pystytettiin siltaoaikalle suunnitelmien 

mukaisesti. Koe suoritettiin laaditun koeohjelman mukaisesti 

lokakuussa 1977 aiheuttamaila rakenteelle erilaisia törmäyk-

siä ylikorkeata kuormitusta vastaavalla ajoneuvolla (kuvat 

18, 19 ja 20). Kokeita tarkkailtiin seuraavasti: 

- koe filmattiin kandella kaitafilmikameralla (normaali ja 

hidastus). Toiseen kameraan liittyi myös ääni. 

- kokeen eri vaiheista otettiin valokuvia, 

- äänihavaintoja tehtiin änentasomittareilla, joista toinen 

oli sijoitettu kuorma-auton hyttiin ja toinen rajoittimen 

välittämään läheisyyteen, 

- subjektiivisia äänihavaintoja tehtiin auton hytissä sekä 

ulkona. 

Koe osoitti laitteen toimivan suunnitelmien mukaisesti sekä, 

että rakenneosien murtumisjärjestys vastasi aikaisemDia ole-

tuksia. Koe selvitti myös laitteen mitoitukseen (esim. mate-

riaaleihin ja ainepaksuuksiin) liittyviä seikkoja. Kuorma- 

auton hytissä mitattu äänenvoimakkuus todettiin toivottua 

pienemmäksi varsinkin suurilla ajonoDeuksilla. 

Korkeudenrajoitinta päätettiin kehittää edelleen käytännön 

kokemusten pohjalta. Koerajoittimet kunnostettiin ja jätet-

tiin käyttöön tarkkailua varten. Tarkkailusta laadittiin 

ohjeet 1 vuoden pituiselle tarkkailujaksolle, josta tiemesta-

rin tuli laatia raportti. 
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Kuva 20 

4.3.3.2.2 	Asentaminen siltapaikalle 

Korkeudenrajoittimia asennettaessa siltauaikalla on mä ^irättä-

vä rajoittimen etäisyys ja alikulkukorkeus siltaan nähden. 

Lisäksi on otettava huomioon liikennemerkkijärjestelyihin tar -

vittavat muutokset ja täydennykset. Korkeudenrajoittimien si-

joitus määräytyy seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

Rajoittimen etäisyys sillasta 

- vähimmäisetäisyyden on oltava suurempi kuin mitoitusnopeuden 

mukainen pysähtymismatka, jotta ajoneuvo voidaan nysähdyttää 

-- 

	 kaikissa olosuhteissa, 

- rajoitin on voitava nähdä vähintään ysähtymisnäkemän etäi-

syydeltä, jotta ajoneuvo voidaan tarvittaessa nysäyttää en-
nen rajoitinta, 

- jos sillan lähellä on liittymiä, tulee rajoitin sijoittaa 

niin, että toisaalta liittymän kautta ei pääse rajoittimen 

ohi ylikorkeita kuormia ja toisaalta niin, että liittymän 

kautta voidaan ylikorkeat ajoneuvot ohjata mandolliselle 

kiertotielle. 
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Sopivin tienkohta rajoittirnelle 

- sijoitettava sellaiseen tienkohtaan, että autoilija varmasti 

huomaa rajoittimen riittävän ajoissa, 

- rajoittimen jälkeen tien tulisi olla suora tai lähes suora, 

ei suuria pituuskaltevuuksia, 

- sijoitettava niin, ettei auto ennen tai jälkeen rajoittimen 

joudu pysähtymään vaaralliseen tienkohtaan. 

Levennysten ja kääntymispaikkojen tarve 

- levennys on tarpeen, jos tie on kapea ja ajoneuvo joutuu ny-

sähtymään ajoradalle vaaralliseen paikkaan. Tarve riinnuu 

tie- ja liikenneolosuhteista. 

- levennykset ovat kalliita rakentaa. Olemassa olevat leven-

nykset (pysäkit, maitolaiturilevennykset, jne.) sekä käänty-

mismandollisuudet liittymissä on nyrittävä käyttämään hyväksi. 

Rajoittimen sijoitus tien poikkileikkaukseen sekä suojaustarve 

a) Pylväiden sijoitus riippuu liikenteen noeudesta seuraavasti: 

- kaikilla nopeuksilla etäisyys oientareen reunasta 	1,6 m 

- jos nopeus 	80 km/h, 	" 	ajoradan 	3,0 m 

- jos nopeus 	100 km/h, 	" 	 4,0 m 

- jos nopeuksilla 	80 km/h ja 	100 km/h pylvään etäisyys 

ajoradan reunasta jää pienemmäksi kuin ylläolevat, asenne-

taan pylvään kohdalle kaide vähintään 20 m:n matkalle niin, 

että liikenteen tulosuunnasta katsoen kaidetta on 12 m en-

nen rajoitinta ja 8 m rajoittimen jälkeen. 

- jos tiellä on kaide, sijoitetaan pylväs 	1,0 m etäisyydel- 

le kaiteen etureunasta. 

b) Rajoittimen vapaa korkeus säädetään 50 mm sillan vanaata 

korkeutta pienemmäksi. 

c) Rajoitin on varustettava suurinta sallittua korkeutta osoit-

tavalla liikennemerkillä + 1iski1ve11 "etäisyys kohtee-

se en". 
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4.3.3.2.3 Kustannukset ja kokemukset 

Kokeessa käytettyjen kevyiden korkeudenrajoittimien kustannuk-

set olivat varamateriaaleineen noin 70 000 mk/pari. Kyseistä 

summaa on tarkasteltava prototyypin kustannuksena, johon yli-

rnääräisiä kustannuksia aiheutui lisäksi mm. seuraavista sei-

koista: 

- tottumattoman kesätyövoiman käyttö, 

- ylimääräinen materiaali kokeissa, 

- siltapaikkaan liittyvät huomattavat korvaus- ym. kustannuk-

set, mm. rummun teko. 

Todellisten kustannusten arvioitiin olevan noin 30 000 mk/pari 

(vuoden 1977 kustannustasossa) , jos useampia kappaleita tehdään 

sarjassa. 

Korkeudenrajoittimien kunnossapitokustannuksista tehtiin työ-

ryhmässä arvio, joka on noin 2 000 mk/vuosi (vuoden 1977 kus-

tannustasossa) . Jos laitteen kunnossapidossa tanahtuu laimin- 

lyöntiä (esim. rikkoutunutta laitetta ei korjata ajoissa), 

saattaa tienpitäjä joutua korvaamaan sivullisille aiheutuneet 

vahingot. 

Uittamon sillasta Hausjärvellä valmistui kokeiltavista korkeu-

denrajoittimista tarkkailuraportti vuoden 1978 looulla. Tie-

mestarin raportissa todettiin min, seuraavaa: 

- putkipattereissa on havaittavissa vähäisiä kiinniajosta ai-

heutuneita lommoja, 

- muita mainittavia vaurioita ei ole havaittu rajoittimessa ei-

kä sillassa, 

- tarvetta teräsköysien ja muiden osien uusimiseen ei ole ollut, 

- pylväiden ja harusten liikkumista ei ole havaittu, 

- roudan aiheuttaman tien korkeusaseman ja ooikkileikkauksen 

muodonmuutosten takia on patteriston korkeutta jouduttu sää-

tämään useita kertoja, 

- rajoittimen säätölaitteissa on jonkin verran huomautettavaa, 

- rakenne on todettu tarkoituksenmukaiseksi ja käyttökelooisek-

si ko. kohteessa, 

- laitteen havaittavuus on todettu hyväksi, 

- kustannukset ovat olleet 150.. .200 mk/kuukausi. 



4.3.3.3 Raskas korkeudenrajoitin 

Raskaan korkeudenrajoittimen kehittelyn lähtökohtana oli suun-

nitella laite, johon törm ^itessä ajoneuvo saisi huomattavan voi-

makkaan sysäyksen tai jopa pysähtyisi laitteeseen. Laitteesta 

laadittiin muutamia suunnitelmaluonnoksia, joita ksite1tjjn 

työryhrnälle. Suunnittelun alkuvaiheessa todettiin, ettei ajo-

neuvoa pystytä kohtuullisen kokoisella rakenteella pysäyttämään. 

Ajoneuvolle voitaisiin ainoastaan antaa isku, joka saisi kuljet-

tajan reagoimaan. Todettiin myös, ettei kohtuuhintainen raskas 

kehätyyppinen korkeudenrajoitin kestä törrnäyksiä, vaan hajoaa 

tai putoaa tielle. 

Raskas korkeudenrajoitin katsottiin liikenneturvallisuuden kan-

nalta liian vaaralliseksi sivullisille sekä myös siihen törmää-

välle ajoneuvolle. Työryhmä päätti kokouksessaan huhtikuussa 

1977 luopua raskaan korkeudenrajoittimen jatkokehittelystä. 

4 .3.3.4 Sähköinen korkeudenrajoitin 

4.3.3.4.1 Toimintaperiaatteet ja rakenteen kehittäminen 

Sähköisen korkeudenrajoittimen toimintaperiaate perustuu määrä-

tylle korkeudelle asennettuun valokennoon, joka sulkee virta- 

piirin ylikorkean ajoneuvon katkaistessa säteen. Virtaoiiri 

käynnistää varoitinlaitteen, joka varoittaa kuljettajaa valo- 

merkillä. Sähköistä korkeudenrajoitinta ei ole aikaisemmin ylei-

sillä teillä Suomessa käytetty. Muissa pohjoismaissa on kokemuk-

sia muutamista laitteista. 

Työryhmä päätti selvittää sähköisen korkeudenrajoittimeen liit-

tyviä rakenteellisia seikkoja sekä kustannuksia. Kehittelytyön 

alussa asetettiin laitteelle seuraavia vaatimuksia: 

- riittävä toimintavarmuus kaikissa olosuhteissa, 

- automaattinen palautuminen käytön jälkeen toimintakuntoon, 

- hyvä havaittavuus ja ymmärrettävyys. Laite ei saa johtaa har-

haan muuta liikennettä. 

- kun laite ei toimi, on sen oltava huomiotaherättämätön, 

- laitteen tulee toimia tavallisella verkkovirralla, 

- laitteen rakennus- ja huoltokustannusten tulee olla kohtuul-

lisia. 
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Korkeudenrajoittimen mandolliseksi koepaikaksi valittiin Lie-

landen alikulkusilta Tampereella, johon on useasti törmätty 

korkeilla kuormilla. Kuvassa 21 on kuorma-auto kaatunut näl-

lysrakänteeseen kohdistuneen törmäyksen johdosta. 

Kuva 21 

Laitteesta laadittiin yksityiskohtaiset suunnitelmat ja tarjous-

pyyntöasiakirjat useiden eri rakennevaihtoehtojen pohjalta (vrt. 

liite 3). Liikenneministeriöstä saatiin lupa laitteen käyttöön 

kokeilutarkoituksessa seuraavin edellytyksin: 

- laitteita käytetään vain kokeilun edellyttämässä laajuudessa, 

- tienkäyttäjän kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto on sel-
vitettävä, 

- kokeilun tulokset on lähetettävä aikanaan liikenneministeriöl-

le tiedoksi. 

Laitteiston vastaanottotarkastus pidettiin Lielanden siltapai-

kaila 16.8.1979. Kuvassa 22 on laskurilla varustettu ilmaisin- 

pylväs. Kuvassa 23 on varoituslaitteisto toiminnassa. 
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Kuva 22 
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4.3.3.4.2 
	

Asentaminen siltapaikalle 

Sähköisen korkeudenrajoittimen asentamisessa siltaoaikalle voi-

daan pääasiallisesti soveltaa kevyen korkeudenrajoittimen asen-

nusohjeita (vrt. 4.3.3.2.2). Korkeudenrajoitinta kokeiltaessa 

päätettiin varoituslaitteen toiminnan käynnistävä valonsäde 

asentaa harkinnan mukaan 5...1O cm teoreettisto alikulkukor-

keutta alemmaksi. 

4.3.3.4.3 	Kustannukset ja kokemukset 

Sähköiselle korkeudenrajoittimelle laadittujen suunnitelma- ja 

tarjouspyyntöasiakirjojen pohjalta oyydettiin urakkatarjous 

Oy Fiskars Ab:ltä laitteiden valmistamiseksi ja asentamiseksi. 

Laitteen yhteishinnaksi muodostui 90 230 markkaa 14 %:n liike-

vaihtoveroineen. Kustannukset jakautuivat tarkemmin eriteltyinä 

seuraavasti: 

- ilmaisimet lisälaitteineeri 	58 880:- 

- varoittimet 	-"- 	 17 100:- 

- pylväät 	-"- 	3 600:- 

- johdotukset 	 10 650:- 

mk 90 230:- 

Työryhmässä tarjous arvioitiin kalliiksi. Toisaalta todettiin, 

että kyseessä on prototyyppi, johon sisältyy runsaasti kehitys- 

ja tutkimustyötä. Suuremman tilaussarjan (esim. 10 kpl) tekemi-

nen alentaisi todennäköisesti hintaa huomattavasti eli noin 

60 000 mk:ksi/pari vuoden 1979 kustannustasossa. Laitteen huol-

tokustannuksjksj arvioidaan noin 1 000 mk vuodessa. Huoltokus-

tannukset käsittävät pääasiassa tiettyjen kuluvien komponerittien 

uusimisen. Laitteet ovat pitkäikäisiä, mutta tekniikan kehitys 

saattaa aiheuttaa niiden uusimistarpeen noin 10 vuoden kuluttua. 

Laitteita kokeiltiin ylikorkealla koeajoneuvolla, joka ajoi ii-

maisinlaitteiden ohi erilaisilla nopeuksilla. Varoitustaulun 

toiminta osoittautui teknillisiltä ominaisuuksilta odotusten 

mukaiseksi. Tosin toiminnassa havaittiin eräitä puutteita, jotka 

pyritään jatkossa poistamaan. Kokeen aikana (kestoaika noin 2 

tuntia) havaittiin myös kolmen liikenteessä olevan ajoneuvon 
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sytyttävän varoitustaulun seurauksella, että yksi ajoneuvo 

kääntyi kiertotielle, yksi pysähtyi alentamaan kuormaansa 

ja yksi ajoi sillan alta vauhtiaan hidastamatta erittäin pie-

nellä marginaalilla siltaan nähden.Jlkimrnäjsen ajoneuvon kul-

jettaja ei ilmeisesti havainnut varoitustaulua tai tuntien 

kuormansa korkeuden siltaan nähden ei välittänyt siitä. 

Laitteiden toimintaa tullaan jatkuvasti tarkkailemaan jatkoke-

hittelyä varten. Ilmaisinpylväissä olevista laskureista saadaan 

selville varoitustaulujen toimintakertojen määrä, joka antaa 

tietoa laitteiden tehokkuudesta ja tarpeellisuudesta jatkossa. 

4.3.3.5 Korkeudenrajoittimien rakentamiseen sekä rikkoutumisesta aiheu- 

tuviin liikennevahinkoihin liittyvät oikeuskysymykset 

Työryhmän eräänä tehtävänä oli selvittää korkeudenrajoittimen 

rakentamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset sekä rajoitti- 

meen törmäämisen aiheuttamat oikeudelliset seuraamukset. 

TVH:n oikeustoimisto tiedusteli epävirallisesti liikenneminis-

teriön kantaa korkeudenrajoittimien laillisuudesta. Ministeriön 

kantana oli, ettei kyseisten laitteiden asentaminen vaadi ase-

tuksen muutosta. 

Oikeustoimisto teki myös selvityksen TVL:n vastuusta kevyen 

korkeudenrajoittimen rikkoutumisen aiheuttamien liikennevahinko-

jen korvausvelvollisuudesta. TVL:n vastuu liikennevahingoista 

edellyttää selvityksen mukaan aina laiminlyöntiä tien kunnossa-

pidossa tai tarkastuksissa. Tienpitäjä on aina viivyttelemättä 

velvollinen poistamaan tien kunnossa havaitut ouutteellisuudet 

tai liikenne-esteet. Jos näin ei tapandu, tienoitäjä voi joutua 

velvolliseksi korvaamaan vahingon. Sanonta Itv iivytte l emättäI 

on käytännössä tulkittu kohtuulliseksi ajaksi puutteellisuuden 

korjaamiseen tai liikenne-esteen poistamiseen. Kohtuullisen ajan 

pituus on kuitenkin ratkaistava kussakin yksityistatauksessa 

erikseen. Oikeustoimisto esitti selvityksen liitteenä asiaa vas-

taavan ennakkotapauksen, jossa oikeus katsoi, ettei tienitäjä 

ole vastuussa syntyneistä vahingoista. 



4.4 	Ra ken te i s ii n 	kohdistuvat 	toim en - 
piteet 

4 . 4 . 1 Törmäysnalkki 

Törmäyspalkin tarkoitus on ottaa vastaa ylikorkeiden ajoneuvo-

jen aiheuttamat törmäykset ja näin suojata varsinaista silta- 

rakennetta. Törmäyspalkki on rakenteeltaan yksinkertainen te-

räskotelopalkki, joka kiinnitetään päistään sillan alusraken-

teisiin ja asennetaan jonkin verran sillan päällysrakenteen 

alareunan alapuolelle. Laakeripalkille valetut betonikorokkeet 

estävät törmäyspalkkien pääsyn vaurioittamaan sillan kannatta-

jia. Palkki pyritään suunnittelemaan kiinnikkeitä heikomrnaksi 

niin, että kiinnikkeet eivät rikkoudu törmäyksessä. Siten van-

han tilalle on mandollista vaihtaa tarvittaessa uusi nalkki. 

Törmäyspalkkeja ei Suomessa ole aikaisemmin käytetty; Ruotsissa 

ja erityisesti Norjassa ne ovat melko yleisiä. Törmäysoalkin 

käyttö tulee lähinnä kysymykseen keveiden teräsrakenteisten 

rautatiesiltojen suojana, jos alusrakenne on oäällysrakennetta 

leveämpi. Vahinkotapauksissa törmäyspalkki tulkitaan juridises-

ti kiinteästi siltaan kuuluvaksi osaksi. 

Työryhmän toimesta aloitettiin TVH:ssa törmäyspalkkirakenteen 

kehittäminen yhdessä VR:n kanssa, lähtökohtana Norjassa ja 

Ruotsissa aiemmin laaditut suunnitelmat. Tarkoituksena oli suun-

nitella törmäyspalkit Parkanossa olevaan Pihnarin alikulkusil-

taan, joka valittiin koesillaksi sekä samalla kehittää tyyppi- 

suunnitelma, jota voisi soveltaa laajemmin siltojen rakenteen 

ja jännemitan mukaan. 

Törmäyspalkille asetettiin seuraavia vaatimuksia: 

- mitoitetaan törmäyskuormalle 500 kN (UIC:n suosituksen minimi-

arvo), jolloin materiaalin sallitaan saavuttaa myötöraja koko 

poikkileikkauksessa, 

- palkit asennetaan 35 min päällysrakenteen alareunan alapuolelle 

tien tasausviivan mukaan niin, että palkkien alikulkukorkeudet 

ovat samat. Ylikorkea ajoneuvo ei tällöin pääse iskemään paik-

kun väärältä puolelta ja mandollisesti irroittamaan sitä. 

- palkkien väri on musta-keltainen. 



Kuva 24 
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Suunnitelmien valmistuttua toteutettiin törrnäysnalkkien raken-

taminen Pihnarin alikulkusillalla (kuvat 24, 25 ja 26), jonka 

alikulkukorkeus on 4,6 m, nur]nit:olma ksitti 2 kpl 11,6 metrin 

pituisa paikkoja. 
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Kuva 26 

Rakennuskustannukset olivat kokonaisuudessaan noin 35 000 I:H-: 

vuonna 1977. Törmäyspalkin vaurioituessa käyttökelvottomaksi 

voidaan uuden palkin vaihtamisen vaurioituneen tilalle arvioi-

da maksavan noin 15 000 mk. Törmäyspalkin kävttökustannu iksi 

arvioitiin noin 1 500 mk/vuosi. 

Vuoden käytön jälkeen suoritetuissa tarkastuksissa havaittiin 

törmäyspalkkien alaDinnoissa olevan useita ylikorkeiden kuor-

mien aiheuttamia naarmuja. Maalivaurioiden lisäksi ei havaiLtu 

muita vikoja. 

TVH:ssa laadittiin myös tyypDisuunnitelmat asennusohjeineen 

törmäyspalkeille, joiden jännemitat vaihtelevat välillä 5... 15 

metriä (liite 4) 



4.4.2 Päällysrakenteen korvaaminen törrnäyksiä kestävällä rakenteella 

Joissakin tapauksissa edullisin suojatoirnenoide on poistaa sil-

lan vanha päällysrakenno ja korvata se uudella törmäyksiä hyvin 

kestävällä päällysrakennetyypillä. Tällaisia tapauksia ovat esi-

merkiksi seuraavat tapaukset: 

- vanhalla päällysrakenteella on vain vähän käyttöikää jäljellä, 

- vanhalla päällysrakenteella on lähitulevaisuudessa uusimistar-

vetta jostain kokonaan muusta syystä, 

- vanhan päällysrakenteen rakennepaksuus on suuri verrattuna 

uuden törmäyksiä kestävän päällysrakennevaihtoehdon rakenne- 

paksuuteen mikä merkitsee sitä, että alikulkukorkeutta voi-

daan samalla suurentaa, 

- vanhan päällysrakenteen suojaaminen tulee suhteettoman kalliik-

si päällysrakenteen vaihtamiseen verrattuna, 

- vanhan päällysrakenteen vaihtaminen alentaa sillan kunnossa-

pitokustannuksia ja parantaa ajomukavuutta, mutta nämä tekijät 

eivät yksinään ole riittävä taloudellinen peruste oäällysra-

kenteen uusimiseksi. Jos päällysrakenne pitää kuitenkin turva-

ta törmäyksiä vastaan, saattaa törmäyssuojauksen hoitaminen 

muulla tavoin olla kustannuksiltaan riittävä lisä kääntääkseen 

taloudelliset laskelmat päällysrakenteen vaihtamisen eduksi. 

Uusiminen koskisi lähinnä kevyitä teräskannattajia, jotka kor-

vattaisiin massiivisilla, raskailla teräsbetonikansilla, jotka 

voidaan haluttaessa varustaa alanurkkiin kiinnitettävillä te-

räsvahvikkeilla törmäysvaurioiden lievent ^imiseksi. 

Päällysrakenteen uusimistarvetta esiintyy eniten (rautateiden) 

alikulkusilloilla. VR:llä on tyyppipiirustuksia lyhyiden levy -

palkkisiltojen korvaamiseksi massiivisilla teräsbetonielementti-

silloilla, joissa raide tukeutuu sepelipatjaan. 

Kyseisten teräsbetonipäällysrakenteiden paino on suuruusluokal-

taan kyrnmenkertainen korvaamiinsa teräspäällysrakenteisiin ver-

rattuna. Suuri paino takaa useimmiten kannen pysymisen paikoil- 

laan ylikorkean ajoneuvon törmätessä kanteen. Edellytyksenä 

päällysrakenteen vaihdolle on se, että vanhat maatuet kestävät 

suurentuneen kuorman. 
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Esimerkkitapauksena kohteesta, jossa oäällysrakenteen uusiminen 

tulee lähiaikoina kysymykseen on Käenmäen alikulkusilta Parka-

nossa (kuvat 9 ja 10). Vanha päällysrakenne on teräksinen niitat-

tu levypalkkisilta, jännemitta 10,0 m. Sillan kokonaispaino on 

noin 10 tonnia. Sillan sallittu alikulkukorkeus on 3,8 m. 

Käenmäen alikulkusillan kunnossapitokustannuksia ovat huomatta-

vasti lisänneet usein toistuvat ylikorkeiden ajoneuvojen törmäyk-

set. Silta on useasti siirtynyt pois laakereiltaan, jolloin jo 

pelkät siirtokustannukset paikalleen ovat olleet noin 6 000 mk/ 

kerta. Törmäysten yhteydessä on aina syntynyt myös muita vauri-

oita, jotka ovat vaatineet korjauksia. 

Päällysrakenteen uusimiseksi on laadittu 2 alustavaa suunnitelmaa 

(kuvat 27 ja 28). Molemmissa vaihtoehdoissa kevyt levypalkkikansi 

korvattaisjin raskaalla teräsbetonikannella. Sillan muutoskustan-

nusten on arvioitu olevan kokonaisuudessaan noin 190 000 markkaa. 

Kustannuksjssa on kiinnitettävä huomiota myös sillan laatutason 

huomattavaan kasvamiseen. 

A-A LiDO 

t_I 	1 	I 

--4 '--'r 1 T 	 1 
I 	L__j L _.L ------- 

1 

L___-- --- - - 
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L----------- 
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+12L.025 

_LrL8_L 	1 
	

-r -' 
L 

-J 	

$-B 1 

.230_ - 	54Q 	-- _230 

Kuva 28 

------------- '1 

L___..------ 

	

4.4.3 	Päällysrakenteen vahventaminen törmäysten varalta 

Olemassa olevien siltojen päällysrakenteiden vahventarninen tör-

mäysten varalta tulee kysymykseen lähinnä kohteissa, joissa ta-

pahtuu usein korjauksia vaativia vahinkoja, eivätkä muut suoja- 

toimenpiteet ole tarkoituksenmukaisia. Tällaisia kohteita ovat 

esim. erilaiset teräsbetonisillat, joissa törmäykset vahingoit-

tavat nalkkjeri tai laatan alaninnan teräksiä. Vahvistustoimen-

r)iteenä voisi olla esim. sillan alareunan betonipintaan kiinni-

tettävä teräslevystä tehty suoja, joka jakaisi paikallisia iskuja 

laajemmalle alueelle ja näin lieventäisi vaurioita. Tällaisen 

suojan kiinnittäminen niin, ettei se irtoa törmäyksessä, saattaa 

kuitenkin tuottaa vaikeuksia. 

	

4.4.4 	Alikulkukorkeuden lisääminen 

Alikulkukorkeuden lisääminen olemassa olevalla sillalla on toi-

menpide, jolla voidaan vähentää vahinkojen sattumistodennäköi-

syyttä ja on periaatteessa toteutettavissa joko nostamalla pääl-

lysrakennetta ja samalla ylittävän tien tasausviivaa tai rauta-

tien korkeusviivaa, laskemalla alittavan tien tasausviivaa tai 
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(4.4.4) vaihtamalla rakennepaksuudeltaan ohuempi päällysrakenne. 

Useiden alikulkukorkeudeitaan rajoitettujen rautatiesiltojen 

kohdalla alittavan tien tasausviivaa on alennettu, missä se 

on voinut kohtuullisin kustannuksin tarahtua. Sillan perustuk-

set ovat kuitenkin useimmiten rajoittavana tekijänä kyseiselle 

toimenpitee lie. 

Alikulkukorkeuden lisääminen on yleensä suuritöinen ja kallis 

ratkaisu, joka tuskin tulee tehtäväksi pelkästään ylikorkeiden 

ajoneuvojen törmäysriskin pienentämiseksi, vaan edellyttää mys 

samalla muita syitä. 
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5. 	TVH:N JJ\ VR:N VÄLINEN SJITOJEN KUNNOSSAPITOA KOSKEVA SOPIMUS 

TVH:n ja VR:n siltojen kunnossanitoa koskevassa sopimuksessa 

25.4.1963 on sovittu törmäysvahinkojen osalta seuraavaa: 

Tietä käyttävän laitteen vahingoitettua alikulkusillan tai 

yhteisen sillan rakenteita, oerii VR sillan korjauskustannukset 

tienpitäjältä, joka huolehtii oikeudenkäynneistä korvauksen 

saamiseksi vahingon aiheuttajalta. 

Oheiseen kunnossapitosonimukseen viitaten ehdotti työryhmän 

VR:n edustaja harkittavaksi seuraavaa menettelyä: 

Mikäli jokin rautatiesilta katsotaan tarpeelliseksi varustaa 

törmäyspalkilla, tulisi vaihtoehtona harkita vanhan sillan 

kansirakenteen vaihtamista törmäyksiä hyvin kestävään raken-

teeseen, jolloin törmäyspalkin tarve jäisi pOiS.Pl1ysrakenteen 

vaihtaminen on joissakin tapauksissa yhteiskunnalle kaikkein 

edullisin ratkaisu. Tällaisissa tapauksissa TVL voisi osallis-

tua kustannuksiin esimerkiksi törmiyspalkin hinnalla. 



6. 	KORKEUD1 	r 

uudelleen kyselykirjeellä O/Rsr-39/9.2.1979 kaikista tie-

vesirakennuspiireistä (vrt. 3.2). Kyselykirjeessä määritett_f 

korkeudenrajoittimilla tai törmäyspalkilla varustettavat sili 

sekä kyseisten laitteiden soveltuvuus ja kustannukset kohtien 

43 jn 4.4 mukaan. 

Yys1 n rjhd )SL (Fldc)t ottI in oi i rci 	sermiaa 

Kevyt korkeu- Trmys- 	Sähköinen kor- 
denraj oitin palkki keuderirajoitin 

Häme 3 	(1) 2 2 

Kainuu 1 	(1) 3 - 

Keski-Pohjanmaa - - - 

Keski-Suomi 5 	(5) - - 

Kuopio 3 1 - 

Kymi 4 7 1 

Lappi 5 4 4 	(3) 

Mikkeli - - - 

Oulu - - - 

Pohjois-Karjala 4 	(2) - 

Turku 8 - - 

Uusimaa 2 2 - 

Vaasa - - - 

Yhteensä 35 	(9) 19 7 	(3) 

Suluissa olevat luvut tarkoittavat epävarmoja tapauksia, 	jotka 

saattavat mandollisesti tulla kysymykseen. Tarveharkinnan oe- 

rusteissa saattaa olla piirikohtaisia eroavaisuuksia, mikä on 

otettava tuloksia arvosteltaessa ja niistä johtoDäätöksiä teh- 

täessä huomioon. Tulokset eivät sisällä jo rakennettuja korkeu- 

denrajoittimia ja törmäysoalkkeja. 
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(6.) 	Tuloksien perusteella saadaan laitteiden hankintakustannuksiksi 

(mk) koko maan osalta: 

Kevyt korkeuden- 	Törmäyspalkki 	Sähköinen korkeuden- 
rajoitin 	 rajoitin 

1 050 000 mk 	665 000 mk 	420 000 mk 

(n. 30 000) 	(n. 35 000) 	(n. 60 000) 

Yhteensä n. 2 100 000 mk. 

Käyttökustannuksiksi (mk/v) saadaan vastaavasti: 

Kevyt korkeuden- 	Törrnäyspalkki 	Sähköinen korkeuden- 
rajoitin 	 rajoitin 

70 000 mk 
	

28 500 mk 
	

7 000 mk 

(n. 2 000) 
	

(fl. 1 500) 
	

(fl. 1 000) 

Yhteensä n. 100 000 mk/v. 

Suluissa olevat arvot tarkoittavat yhden laitteen kustannuksia. 

Kaikkia korkeudenrajoittimia, siltojen alikulkukorkeuksien ko-

rotuksia ja siltojen vahvistamistoimenpiteitä suunniteltaessa 

tulee aina suorittaa hyöty-kustannusanalyysi. Ratkaisua tällöin 

tehtäessä on otettava huomioon myös kuljetuksille ja ajoneuvoil-

le aiheutuvat vahingot sekä mandolliset henkilövahingot. 



	

7. 	JOHTOPJTÖKSET JA EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

	

7.1 	Vahinkoj en 	estäminen 	olemassa 

olevilla 	siiloilla 

7.1.1 Yleiset toimenoitec 

- Kuljetusten suorittajion ttetimvstä korkeista kuormista 

ja vahinkotanauksista sekä niiden seurauksista on lisättäVä. 

Informointia on suoritettava autokouluen sekä kuljetus- 

alan työnantajien, irostöjen ja liittojen kautta. 

- Tienkäyttäjiä ari informoitava myös julkisilla tiedotusvä-

linejilä (sanomalehdet, autoalan lehdet, radio, televisio) 

jotta asia tulisi yleiseen tietoisuuteen. 

- Korkeiden kuljetusten valvontaa on tehostettava edelleen. 

- Kuormakorkeuden nakollisen mittalaitteen tarkoituksenmukai-

suus on selvitettävä. 

7.1.2 Rakenteista varoittaminen 

- Vahinkoalttiiden siltojen merkintää on tehostettava 

(TVH:n ohjeet valmistuvat 1979) 

- Kiertotieopastusta on sovellettava laajemmin; yhtenäiset 

TVH:n ohjeet on laadittava. 

Kokemuksia saadaan kokeilukohteista mm. Lielanden sillan 

yhteydessä. 

- Korkeudenrajoittimia on asennettava niihin siltakohteisiin, 

joissa muut toimenpiteet (esim. rakenteisiin kohdistuvat 

toimenpiteet tai muu varoittaminen) eivät ole riittävän 

tehokkaita vahinkojen estämiseksi kohtuullisilla kustannuk-

silla. 

- Korkeudenrajoittimena tulee kysymykseen lähinnä kevyt kor -

keudenrajoitin. Rajoittimen käyttöä tulee harkita vertaa-

malla laitteen hankinta- ja käyttökustannuksia mandollisten 

vahinkojen kustannuksiin. Tie- ja vesirakennusoiireille on 

annettava aikanaan tarkemmat ohjeet rajoittimen käytöstä. 

46 
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- Sähköinen korkeudenrajoitin tulee kysymykseen lähinnä 

taajamissa, joissa liikennernäärät ovat suuria ja sähkön 

saanti helppoa. Korkean hintansa takia tulee raloitinta 

käyttää ainoastaan kohteissa, joissa korkeat kuormat 

voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai kalliisti korjat-

tavia rakennevaurioita. Sähköinen korkeudenrajoitin ni-

tää yleensä piirin aloitteesta jokaisessa tanauksessa 

erikseen suunnitella yhteistyössä TVH:n kanssa. 

7.1.3 Rakenteisiin kohdistuvat toimenpiteet 

- Vahinkoalttiin sillan alikulkukorkeutta on lisättäxTä, 

jos se on kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. 

- Siltarakennetta voidaan joissakin tapauksissa ;ahventaa 

oletetusta törmäyskohdasta. 

- Erittäin vahinkoalttiit siltarakenteet (esiin. kevyet 

teräksiset rautatien alikulkusillat) on suojattava tör-

mäysoalkilla, mikäli se kyseiseen siltaan soveltuu. 

Törmäysoalkin vaihtoehtona tulee harkita oäällysraken-

teen vaihtamista paremmin törmäyksiä kestävään rakeri-

teeseen, jolloin monessa tanauksessa alikulkukorkeutta 

voidaan samalla lisätä. 

7.2 	Vahinkotanausten 	huomioonotta- 

mineri 	sillan 	suunnittelussa 

7.2.1 Siltojen alikulkukorkeudet (yleensä 4,6 m) 

- Kevyiden terässiltojen, elementtisilto -jen sekä jännitet-

tyjen teräsbetonisiltojen alikulkukorkeudeksi on määrät-

tävä vähintään 5,0 m. 

- Jos kyseisiä siltoja voidaan tietyillä tieosilla suojata 

järeäinmillä törmäyksiä hyvin kestävillä silloilla, riit-

tää alikulkukorkeudeksj 0,2 m e.m. siltojen alikulkukor-

keutta suurempi arvo, kuitenkin vähintään 4,8 m. Täll?Sin 

on kuitenkin varmistuttava, ettei kyseiselle tieosalle 

ole mandollista päästä muualta kuin alikulkukorkeuden 

määräävien järeiden siltojen alitse. 



(7.3.1) 

- Yläpuolisilla poikkisiteillä varustettujen siltojen (Langer-

palkki- ja ristikkosillat) vapaaksi kulkukorkeudeksi on mää-

rättivi vähintäin 6,0 m. 

7.2.2 Siltojen pitllysrakentcen suunnittelu korkeiden kuormien tör-

mäysten varulta 

- Törmäyksille alttiit siltojen näällysrakenteet on nyrittävä 

suunnittelemaan törmäyksiä kestäviksi. Päällysrakenne ei saa 

myöskään pudota tuiltaan törmäyksen johdosta. 

- Sillan päällysrakenne voidaan muotoilla ja vahvistaa törmäyk-

siä nykyistä kestävämmäksi (Ruotsissa käytetään teräsvahvi-

ketta teräsbetonisten risteys- ja alikulkusiltojen päällys- 

rakenteessa) . Päällysrakenteeseen on mandollista kiinnittää 

törmäyspuskuri, joka on törmäysoalkin tavoin vaihdettavissa. 

Elementtisilloilla tulee käyttää massijvjeempia reunaelement... 
tejä vähentämään törmäysvahinkoja. 

- Törmäysvaarari alaisille siltojen päällysrakenteille tulee 

harkita mitoituskuormaa myös törmäykselle. 

- Päällysrakenteen suunnittelusta törmäysten varalta tulee laa- 

tia em. asioiden pohjalta yhtenäiset ohjeet esim. normeihin. 

7.3 	Ohj elmointi 

Siltojen uusimistoimenpiteitä ohjelmoitaessa tulee korkeiden 

kuljetusten törmäyksille alttiiden siltojen uusirnista nooeuttaa. 

Tällöin tulee ottaa huomioon mm. seuraavat seikat: 

- liikenneturvalljsuusnäkökohdat 

- kiertotiemandollisuus 

- alikulkukorkeus 

- liikenteen vilkkaus sekä nopeus 

- kustannukset 

Myös tulee erikoiskuljetusten reittien vaatimukset ottaa mah-

dollisuuksien mukaan huomioon. 

7. 4 	S e u r a n t a 

Työryhmän lopetettua toimintansa tulee kohdissa 7.1 ja 7.2 mai- 

nittujen toimenpiteiden käytäntöönoanoa valvoa ja niiden vaiku- 



(7.4) 
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tusta törmäysvahinkoihin seurata. Tehtävään tulee nimetä henki- 

15 tai suppea ryhmä, joka toimii TVH:n valvonnassa. 
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