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Tiivistelmä  

Julkaisussa käsitellään ulkonään  ja törmäysturvallisuuden  kannalta: 

- 	betoniset  ja teräksiset sillankaiteet 
- 	betoniset  ja teräksiset tiekaiteet 
- 	betoninen  ja  teräksinen melukaide 
- 	kaiteen läpinäkyvä korotusosa 

Tarkastelun lähtökohtana ovat tielaitoksen tyyppipiirustuskaiteet. Niihin ehdo-
tetaan ulkonäköä parantavia muutoksia. Erityisesti suositellaan  sillan  be-
tonikaiteen  korkeuden muuttamista samaksi kuin penkereellä. Tällöin tarvi-
taan kuitenkin tavallisesti teräsjohde korotusosaksi. Myös betonikaiteen kun-
nitykseen esitetään parannuksia. 

Julkaisussa esitetään havainnekuvin  ja toteutetuin esimerkein,  miten kaitei
-den  ulkonäköä voi muunnella hankekohtaisesti tinkimättä törmäysturvalli-

suudesta. 

Arvokkailla  paikoilla kaidetyyppi  on  valittava huolella. Siltapaikkaluokissa  1  ja 
 2  kaiteen valinnassa tulisi käyttää asiantuntijaa, joka osaa arvioida kaiteen 

sopivuuden ympäristöön. Tarvittaessa tyyppipiirustuskaiteita muunnellaan  tai 
 valitaan esimerkiksi ulkomaiden testattu kaidetyyppi.  

Sillä  puolella kaidetta, missä runsas jalankulku-  tai  muu hidas liikenne pää-
see katsomaan kaidetta läheltä  on  kiinnitettävä rakennusvaiheessa huomiota 
seuraaviin asioihin: 

- 	kaiteiden  ja reunapalkin betoni- ja teräspintojen  sekä 
- 	liitosten  on  oltava moitteettomia  ja yhteensopivia 
- 	liitosten asennustarkkuuden  on  oltava hyvä 
- 	tyyppipiirustuskaiteiden  yksityiskohtia voidaan suunnitella tyylikkääm- 

miksi. 

Meluesteistä  käsitellään  vain meluseinän luttäminen  sillalle sekä melukaide. 
Melukaiteen läpinäkyvästä korotusosasta  on  esitetty suunnitteluperiaatteet. 



Guardrail and Parapet Design  -  Visual and Safety Aspects, and Safety Barrier and Nose 
Barrier Transitions at bridge ends. 

Key words: parapets, guardrails, traffic safety, visual appearance 

Abstract 

The report covers the visual appearance and impact safety aspects of 

- 	concrete and steel parapets 
- 	concrete and steel guardrails 
- 	combined noise and safety barriers 
- 	a transparent upper part for a combined noise and safety barrier 

FinnRa  standard drawings are a basis for the study. Some improvements are 
proposed in the report. The height of the concrete parapet should be the 
same as with concrete safety barriers on non-bridge locations. However, a 
steel rail is usually needed to provide a sufficient height at bridges. The fixing 
of the concrete parapet should also be modified. 

Perspective drawings and photographs are used to describe alternatives for 
designing safety barriers without impairing impact safety. 

ln  outstanding environments (class 1 and 2 in the FinnRA bridge location 
classification) one should choose the parapet type with care; experts should 
be used. Standard drawings might be modified or other impact tested design, 
perhaps foreign, may be chosen. ln those cases the bridge unit or traffic and 
road engineering unit of FinnRA should evaluate the device. 

If pedestrians or passengers in slowly traffic may observe the road restraint 
system closely special attention is paid on 

- 	the quality and unity of concrete and steel surfaces of the bridge itself 
and the parapet 

- 	fixings and tolerances 
- 	details of the standard safety barriers could be given a more stylish 

design. 

The following aspects on noise barriers are covered: The transition at bridge 
ends, combined noise and safety barriers and some alternatives to provide 
visibility from the bridge. 
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Teiden  ja  siltojen  kaiteet  

I  ARKKITEHTONISEN  LAADUN TAVOITTEET  JA 
 LÄHTÖKOH  DAT  

Ulkonäön suunnittelun  pääsäännöt: 

Arvokkaifla  paikoilla kaiteen valinnassa tulisi käyttää asiantuntijaa. Tarvittaessa 
tyyppipiirustuskaiteita muunnellaan kohdan  3  mukaan  tai  valitaan testattu kaide-
tyyppi.  Sillan ja  tien kaiteet suunnitellaan yhdessä. 

Katsomissuunta  määrää painottuuko tienpuoleinen vai ulkopuolinen  pinta.  Liik
-kujien nopeus  ja  katseluetäisyys  määrää painottuuko  pinnan  laatu  ja  yksityis-

kohdat vai ääriviivat. 

Rakentamisessa havaittuja ongelmia ovat  mm.  betonin  kirjavuus, betonipinnan 
huokoisuus  ja  murtuminen, betonipinnan epätasaisuus, kuumasinkityn teräksen 
kirjavuus, karkeatekoiset kiinnitysrakenteet, elementtien mittapoikkeamat, läpi-
näkyvien osien sameus  ja  rikkoutuminen. 

Tuotantosarjan  esteettinen laatu tarkastetaan tuotantolaitoksessa ennen raken-
nuspaikalle pystyttämistä. Arvokkailla paikoilla puutteellisia osia ei oteta vas-
taan. Toissijaisissa kohteissa voidaan käyttää arvonvähennystä. 



Teiden  ja  siltojen  kaiteet  

1.1  Tavoitteena ympäristöönsä sopivat tieympäristÖrakenteet 

Tietä  ja  tieympäristöä  tarkasteltaessa  on  oleellista, mistä näkökulmasta  ja millä 
 nopeudella tarkastelu tapahtuu. Erityisesti tarkasteltaessa  kaiteita  osana  ympä-

ristäkokonaisuutta,  korostuvat nämä lähtökohdat esteettisten  kriteereiden  perus-
tana. Esteettisen laatutason vaatimukseen vaikuttaa toisaalta myös  siltapaikan 

 luonteen lähtökohdat  sillan  kokonaisarkkitehtuurin  perustana.  Kaiteiden  tulee 
myös soveltua  arkkitehtoniseen kokonaisilmeeseen. 

Tielaitos  on  laatinut ehdotuksen  siltapaikkaluokitukseksi koekäyttöön.  Siinä esite-
tään tavoitteena  sillan  sopivuus ympäristöönsä seuraavasti:  
"Tielaitoksen  tavoitteena  on  suunnitella  ja  rakentaa sillat ulkonäöltään hyviksi  ja 

 ympäristöönsä sopiviksi. Siltojen tulee täyttää myös tekniset  ja  toiminnalliset 
vaatimukset sekä olla kustannuksilfaan kohtuullisia  ja  helposti kunnossa pidettä

-via.  

"Silta paikkaluokka ilmaisee silta paikan  ja  rakennetta  van  sillan  arvon  ja  merkityk-
sen ympäristöllisessä  ja muotoilu/lisessa  mielessä." 

Siltapaikat  on  jaettu neljään luokkaan ympäristön asettamien vaatimusten suh-
teessa.  Arviointikriteereinä  ovat sijainti, ympäristön laatu maiseman  tai  kaupun-
kikuvan kannalta, ympäristön henkinen sisältö, silta ympäristötekijänä sekä ym-
päristön ekologiset  luonnonolot. 

Siltapaikkaluokitus  on  vakiintumassa käytännöksi  ja  tulee olemaan lähtökohtana 
 ja  periaatteena kaikessa siltojen arkkitehtuuriin liittyvissä valinnoissa. Sitä sovel-

letaan myös muiden  tieympäristön  rakenteiden toteuttamiseen.  

Arvokkailla  paikoilla  kaidetyyppi  on  valitava  huolella.  Siltapaikkaluokissa  I  ja Il 
 kaiteen valinnassa tulisi käyttää asiantuntijaa, joka osaa arvioida kaiteen sopi-

vuuden ympäristöön. Tarvittaessa  tyyppipiirustuskaiteita muunnellaan  tai  vali-
taan esimerkiksi ulkomainen testattu  kaidetyyppi.  

1.2 Kaiteiden  suunnittelu 

Kaiteiden  suunnittelussa huomioidaan  siltapaikkaluokituksen kriteerien  lisäksi 
katsojan  liikkumisnopeus  ja  etäisyys erikseen sillalla  ja sillan  ympäristössä. Tär-
keimmästä  katsomissuunnasta  riippuu  suunnitellaanko  sekä kaiteen  tienpuolei-
nen  että ulkopuolinen  pinta  tarkkaan vai  keskitytäänkö  vain  toisen puolen eri

-koissuunnitteluun. Liikkujien  nopeus  ja  katseluetäisyys  määrää  panostetaanko 
 suunnittelussa  pinnan  laatuun  ja  yksityiskohtiin vai  ääriviivoihin. 
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1.3  Rakennusvaiheen kriittisiä tekijöitä  

Tyyppikaiteiden kehittämisprosessissa arkkitehtoninen  näkökulma  on  jäänyt vä-
hälle huomiolle, mistä johtuen ne esteettisesti ovat hiukan karkeatekoisia  ja  vii

-meistelemättämiä.  Tuotannossa havaittuja ongelmia ovat  mm.  betonin  kirjavuus, 
betonipinnan huokoisuus  ja  murtuminen, betonipinnan epätasaisuus, kuuma-
sinkityn teräksen kirjavuus, karkeatekoiset kiinnitysrakenteet, elementtien mitta- 
poikkeamat, läpinäkyvien osien sameus, rikkoutuminen ym. 

Epäesteettistä lopputulosta voidaan torjua suunnittelu-  ja  toteuttamisprosessissa 
 useilla keinoilla. Oleellisinta  on  noudattaa siltapaikkaluokituksen periaatteita li-

säämällä ympäristö-, arkkitehti-  ja  muotoiluasiantuntemusta. Arvokkailla  paikoil-
la, kun kaidetta katsotaan läheltä,  on  varaa maksaa lisähintaa paremmasta  pin-
nan  laadusta  ja  asennustarkkuudesta.  Rakenteiden ulkonäköön vaikuttavat 
määrittelyt tulee käydä ilmi rakennussuunnitelmista  ja  rakentajaksi  on  valittava 
toimittaja, jolla  on  edellytykset saavuttaa vaadittu laatu. 

Siltapaikan  vaativuuden mukainen, esteettisesti sopusuhtainen kaideratkaisu 
tulee laatia suunnitteluvaiheessa riittävällä asiantuntemuksella. Mitä vaativampi 
rakenne  on  arkkitehtonisesti, sitä tärkeämpi  on  arkkitehtiasiantuntijan  osallistu-
minen rakentamisprosessiin.  

1.4  Arvonmuutosmenettelyn  vaikutus  arkkitehtonisen  laadun to-
teutumiseen  

Sillanrakentamisen  laadun arviointia varten  on  kehitetty arvonmuutosperusteet, 
joissa määritetään arvonvähennykset  ja  arvonlisäykset. Rakennuttajalla  on  valta 
päättää tapauskohtaisesti korjataanko rakenne vai noudatetaanko arvonvähen-
nysmenettelyä. Arvonmuutosmenettelystä  on  tullut  paljolti  jo  toteutetun, vaadit-
tua alemman laadun korvausmuoto. Vaadittaessa rakenteen korjaamista sovel-
letaan myös arvonmuutosperusteita.  Jo  paikalle toteutetun virheellisen tuotteen 
kokonaan uusiminen tapahtuu nykyisin harvoin. Mikäli kohde  on  merkittävä  ja 

 siinä käytetään arkkitehtiasiantuntijaa,  on  hänen tehtävänsä myös hyväksyä 
prototyypit  tai  tarkistaa tuotteiden esteettinen laatu tuotantolaitoksessa ennen 
rakennuspaikalle pystyttämistä. 

Rakenteiden ulkonäkövaatimusten alittamisen korvaaminen rahalla  on  siltapaik-
kaluokituksen  periaatteen vastaista. Rakenteen korjaaminen saattaa myös jois-
sakin tapauksissa huonontaa ulkonäköä, erityisesti betonirakenteissa, joissa 
korjauskohta  on  vaikea peittää  ja  voi rapistua lyhyessäkin ajassa. Ulkonäkövaa-
timusten toteutumista tulisikin valvoa erityisesti  ja  arvonvähennystä  hyväksyä 

 vain  vaatimattomissa kohteissa siltaluokissa  Ill  ja  IV.  
Arvonmuutosmenettelyä  tulisi kehittää korreloimaan paremmin siltapaikkaluoki- 
tuksen periaatetta. Mitä vaativampi kohde  on  arkkitehtonisesti, sitä suurempi 
tulisi mandollisen arvonvähennyksen suhteellisesti olla. Myös arvonlisäyksen 
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käyttöä kannustavana tuotantoteknisesti hyvien mandollisuuksien löytämiseen 
tulisi suosia.  

1.5  Yhtenäistävän  EU-kehityksen vaikutus silta-arkkitehtuuriin  

EU  on  antanut Euroopan standardisoimisjärjestöjen yhteisjärjestölle CEN:lle 
valtuudet määrittää, mitä rakennustuotantodirektiivin mukainen minimiturvalli-
suus  on  teiden  ja  siltojen kaiteiden osalta. CEN  on  laatinut asiaa koskevan 
toistaiseksi vahvistamattoman (euronormin,  EN)  standardin. Sen  mukaan kaikki 
kaidetyypit  on  tutkittava törmäyskokein. Törmäyskokeiden tekotapa  ja  kaiteiden 
kestävyysluokat  on  määritelty standardissa. Myös EU:n hankintadirektiivi, Suo-
men laki julkisista hankinnoista  ja  siihen liittyvät asetukset edellyttävät  em.  euro - 
normin  käyttämistä laatuvaatimuksena, kun julkisilla varoilla rakennettavaan 
kohteeseen valitaan kaidetta.  

Sillan  kaiteiden  osalta Suomessa  on  edessä seuraavien vaihtoehtojen harkinta: 
- testataan nykyiset sillankaiteen  rungot ja  kehitetään niistä euronormin täyttä-

vä rakenne. 
-  otetaan käyttöön ulkomailla testattu laatuvaatimukset täyttävä kaidetyyppi  tai 

 vaihtoehtoisia kaidetyyppejä. 
-  houkutellaan Euroopan teollisuus kehittämään kaidetyyppejä. 

Toistaiseksi normista puuttuu kohta, jossa määritellään, miten paljon testattua  ja 
 hyväksyttyä kaidetta saa muunnella ennen kuin muunnos  on  testattava.  On 
 myös avoinna, voidaanko tapauskohtaisesti, esimerkiksi  40  km:n nopeusrajoi-

tusalueella, päättää, ettei törmäyskokeita tarvita. Siirtymäkauden ajan voidaan 
käyttää myös testaamattomia, lähinnä eri  maiden  tyyppipiirustuksiin  perustuvia 
kaiteita. Siirtymäkauden pituutta ei ole vielä määritelty 



12 
	

Teiden  Ja  siltojen kaiteet 

KAITEET  OSANA SILTA-ARKKITEHTUURIA 



Teiden  ja  siltojen  kaiteet 	 13 

2.1  Historiallinen katsaus  

Kaiteiden toiminnallisena  tehtävänä  on  ollut estää sillalla liikkuvia ihmisiä  ja  ajo-
neuvoja suistumasta  alas  sillalta.  Toisaalta sillat  on  miellettyjo  vuosisatojen ajan 
taitorakenteina, joiden suunnittelussa tavoitteena  on  ollut esteettisesti kaunis  ja 

 ympäristöönsä sopiva kokonaisuus. Kaiteet ovat luontevasti olleet  osa  arkkiteh-
tonista yleisilmettä,  ja  usein niiden tehtävänä  on  ollut korostetusti ilmentää  sillan 

 asemaa yhdeskuntarakenteen kohokohtana. 

Suomessa ensimmäiset siltarakenteet tehtiin puusta  1400-luvulla. Kaiteet ra-
kennettiin taitavasti kiinteäksi osaksi siltarakennetta. Vanhin maassamme ra-
kennettu edelleen käytössä oleva kiviholvisilta  on  Espoon kartanon silta(1777). 

 1860  luvulla rakennettiin ensimmäiset terässillat. Teräsbetonin käyttö silloissa 
alkoi  1894  Helsingin Mannerheimintien ylikulkusillan rakentamisella. 

Kaiteiden tyypitystä  on  vaikea ajallisesti selvittää. Todennäköisesti  varsin  var-
hain  on  alettu toistaa hyväksi koettua kaiderakennetta  ja  vain  merkittävät sillat 
ovat saaneet yksilöllisen kaiteen. Vakioitu kaideratkaisu löytyy esim.  1930-luvun 
tyyppisiltojen päällysrakennepiirustuksista. 

Teräksiset tyyppikaiteet  otettiin käyttöön  1960-luvulla, kun liikenne lisääntyi  ja 
 ajonopeudet  kasvoivat, liikenneturvallisuuden vaatimukset edellyttivät siltaraken-

teilta entistä varmempia ratkaisuja. Tyypityksellä törmäysturvallisuuskriteerit 
voitiin varmistaa siltojen määrän lisääntyessä. Kaiteiden ilmeen ei yleensä odo-
tettu vaihtelevan suuresti. Kaupungeissa eivät turvallisuusvaatimukset ole näy-
telleet yhtä suurta roolia alhaisten ajonopeuksien johdosta,  ja  toisaalta kaupunki- 
kuvalliset kriteerit ovat olleet myös tärkeitä,  ja  näin kaupunkien kaidekulttuuri 
onkin kehittynyt enemmän esteettisiä näkemyksiä arvostavaan suuntaan. 

Betonisista  elementeistä koottua kaidetta  tai  paikalla valettua käytetään ulkomail-
la lähinnä keskikaistoilla. Suomessa betonikaide kehitettiin  1980-luvun lopulla 
alunperin melukaiteeksi. vaihtoehdoksi kehitettiin poimutetusta teräslevystä tehty 
ilmatiivis teräksinen melukaide. Betonielementtikaiteen etuna nähtiin pakkasen- 
kestävyys, paikallavalun liikenteelle tuottamien haittojen minimointi sekä sarja-
tuotannon mandollisuus. Elementtitekniikka mandollistaa pintojen käsittelyn laa-
dukkaammin kuin paikallavalu. Betonikaiteen suhteen ollaan vielä käyttöönotto- 
vaiheessa  ja sen  laadullinen kehittäminen  on  vielä kesken. 

Tänä päivänä käydään arvokeskustelua tieympäristön merkityksestä osana mai-
sema-  ja  kaupunkikuvaa  ja  tunnustetaan yleisesti tarve huomioida ympäristön 
merkittävyys lähtökohtana  kaiken  julkisen rakentamisen esteettiselle laadulle. 
Euroopan standardien yhtenäistäminen luo painetta tyytyä yleiseurooppalaisiin, 
turvallisuuskriteerejä yksipuolisesti korostaviin ratkaisumalleihin omaleimaisen 
rakeritamiskulttuurin kustannuksella. Toivottavaa kuitenkin olisi, että perinteinen, 
omaleimainen taitorakentaminen säilyttäisi myös suomalaiset piirteensä. 
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Kuva  I 	Vanha  feräsbetonisilta  kauniisti  muotoiltuine teräskaiteineen  ajalta 
jolloin  turvallisuuskriteerit  eivät  edellyttäneet  vahvempia  kaideraken-

teita. 
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Kuva  2 	Puinen silta liittyi kauniisti perinteiseen suomalaiseen puurakentami- 
seen.  

Kuva  3 	Sillankaiteeseen lIIttyi  perinteisesti  sillan  ukko pylväs  vuosilukui- 
neen. Liikenneturvallisuus  syistä siitä  on  luovuttu. Vuosittain 
kuoli  1  henkilö.  Johteen  katkaisemisen vuoksi  penkereen kaide 

 joustaa paljon  ja  auto  törmää  sen  estämättä  ukkopilariin.  
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Kuva  4 	Betonirakentaminen  muutti silta-arkkitehtuuria. Esteettiset arvot  ja  
yksilöllisyys jäivät  taka  -alalle.  

2.2  Kaiteet  erilaisilla  siltapaikoilla  

2.2.1  Tavoitteena paikkaan sopiva kaunis kokonaisuus 

Tärkeänä suunnittelun  ja  toteutuksen tavoitteena tien rakentamisessa  on  esteet-
tinen laatutaso.  Kaiteiden  yhteydessä  sillä  tarkoitetaan paikkaan  ja  yhteyksiinsä 

 harmonisesti  sopivaa  ja  viimeisteltyä kaidetta olkoonpa  se  yksilöllinen  design- 
tuote  tai  tavanomainen ratkaisu.  

Kaiteiden  esteettisen laatutason lähtökohtana ovat  siltapaikkaluokituksen määrit
-telemät  tavoitteet  ja  reunaehdot  koko  sillalle  (  lute 1).  

Kaiteiden  antamaan  vaikutelmaan  vaikuttavat erityisesti katsojan  liikkumisnope
-us  sekä katsomisen suunta:  

-  isoilla väylillä  ajonopeuden  ollessa yli  80 km/h  havainnoidaan  vain  isot linjat 
 -  taajamissa alhaisilla nopeuksilla  havainnoidaan  yksityiskohdat  

-  väylällä liikkuva  pyäräilijä  ja  jalankulkija  havaitsee  sisäpinnan  yksityiskohdat- 
kin  tarkasti  

-  siltaa alittava autoilija  havainnoi  sillan  julkisivuna yleispiirteisestisiltaa  alittava 
pyöräilijä  ja  jalankulkija havainnoi  yksityiskohtia  alaviistosta 

-  sillan  vieressä kulkeva pyöräilijä  ja  jalankulkija havainnoi  pienetkin yksityis-
kohdat tarkkaan  

-  lähellä asuva  havainnoi  siltaa päivittäin pysyvänä, paikallaan olevana  koko
-naisrakenteena  
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Siltapaikkaluokituksen  (lute 1)  pääkriteerit  suppeasti ovat seuraavat:  

-siltapaikkaluokka  I  
•  erittäin vaativa  
• kustannuslisä  koko  sillalle  0.30% 
• arkkitehtisuunnittelijan työpanos  välttämätön  

-siltapaikkaluokka  Il  
•  vaativa  
• kustannuslisä  0.15% 
• arkkitehtisuunnittelu  osana  siltasuunnittelua  

-siltapaikkaluokka  Ill  
•  huomattava  
• kustannuslisän  osuus  0...5% 
•  arkkitehtonista asiantuntemusta käytetään tapauskohtaisesti  

-siltapaikkaluokka  IV 
•  tavallinen  
•  ei  kustannuslisaä 
•  ei edellytä  arkkitehtiasiantuntemusta 

Kohdentamisvaihtoehtoja  ovat  siltatyyppi,  aukon  koko, sillan  tukien  muotoilu, 
 sillan  betor.ipinnat  jne.  

Kustannuslisän mandollistamaa  esteettistä laatua voidaan tapauskohtaisesti  pa-
nostaa erityisesti  kaiteisiin,  koska ne muodostavat näkyvimmän osan  siltaraken-
teesta.  

Kuva  5 	Jätkänkynftilä  edustaa silta paikka luokkaa  I.  Sen  merkitys Rovanie- 
meä symbolisoivana kohokohtaisena taitorakenteena  on  ilmeinen. 



18 
	

Teiden  ja  siltojen  kaiteet  

Kuva  6 	Linnansaimen  sillan  arkkitehtuuri kuvastaa sisääntu/okohtaa  La pin- 
landen taidekunfaan  (Vt  5,  silta paikkaluokka  ii). 

Kuva  7 	Kehä fil:n eritasoliittymän silta Tikkurilassa edustaa silta paikkaluok- 
kaa  Ill.  
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Kuva  8 	Vaatimaton silta  paikkaluokka  IV.  Kuvan silta  on  vanha eikä sitä ra- 
kennettaessa käytetty  yläjohteen viistettä  (ks.  kuva  17).  

Edellä esitetyt periaatteet soveltuvat kaiteiden suunnitteluun uusilla siltapaikoilla. 
Tällöin siltapaikkaluokituksen periaatteita  on  suositeltavaa noudattaa  ja  soveltaa 
sellaisenaan suunnitteluun  ja  toteutukseen. 

Usein  on  kuitenkin kyse vanhan siltapaikan saneerauksesta. Tällöin siltapaikka-
analyysissä  on  otettava huomioon oleva siltarakenne osana nykyistä siltaympä-
ristöä. Vanhan  sillan  analysoinnissa  on  huomattava  sillan  historiallinen tyyli, 
kunto osana visuaalista kokonaisuutta  ja  tekniset rajoitukset kaideratkaisulle. 
Vanhan  sillan  arviointi saattaa joko nostaa siltapaikan arvostusta  tai  vähentää 
sitä, mikäli silta  on  huonokuntoinen  ja  tyylipiirteiltään heikkotasoisempi  kuin muu 
ympäristö. 

Tienparannuksessa  saattaa olla myös kyse uuden  sillan  sovittamisesta  vanhan 
viereen, jolloin yhteensovitus  ja  nimenomaa kaiteiden  tyylikäs yhteensovitus  on 

 vaativa tehtävä. Ratkaisuna ei pidä sulkea pois kaiteiden tyylin yhtenäistämistä 
eikä myöskään niiden erilaista, aikaansa kuvaavaa tyyliä.  
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Kuva  9 	Uuden  sillan  sovittaminen  vanhan viereen edellyttäisi lukuisien kai- 
teiden muodostaman visuaalisen hälyn rauhoittamista. (Karhusaa-
ren eritasoliittymä, Espoo). 

2.2.2  Kaiteet  osana  sillan  julkisivua 

Siltaa katsotaan myös  sen  ulkopuolelta. Kuljetaan joko  alikulkevalla  väylällä 
kohti sitä  tai  sen  suuntaisesti vierellä  kulkevalla  väylällä. Liikkuminen tapahtuu 
joko autolla, pyörällä  tai  jalan, mikä vaikuttaa oleellisesti  huomiokykyyn.  Jalan 

 kulkiessa  yksityiskohtia ehditään  havainnoida. 

Siltajulkisivun  arkkitehtonisesti tärkein ominaisuus  on  harmonisten  mittasuhtei-
den kokonaisvaikutus. Tällöin kaiteen asema  on  merkittävä kokonaisuuden kan-
nalta. Toinen merkittävä harmoniaa tukeva ominaisuus  on  pysty-  ja vaakalinjojen 

 keskinäinen rytmi  ja  voimakkuus. Tässä suhteessa kaiteen  saumakohdat  ja  kai
-dejohteiden pystytukien  tiheys  ja  visuaalinen voimakkuus  vaakalinjoja sitovana 

 on  oleellisesti  yleisilmettä  luova tekijä. Julkisivun osien väreillä voidaan ilmettä 
muokata huomattavasti.  Tehokeinona  voi käyttää myös ulos-  tai  ylöspäin  ulko-
nevia kaideosia,  ei kuitenkaan  ajoradalle teräsjohteen  ulkopuolelle ulottuvia  Ii-
säkkeitä.  Yksityiskohtien vaikutus kasvaa, mitä lähempänä  ja  hitaammin  sillan 

 lähistöllä liikutaan. Yksityiskohtien hienosäätö  on  tärkeää erilaisissa  liitoskohdis
-sa (lilkuntasaumat,  eri osien  saumakohdat).  
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Kuva  lo 	Länsiväylän  Karhusaaren  eritasoliittymän  sininen  sillankaide  on  osa 
julkisivun kokonaiskuvaa.  

Kuva  11 	Viereiseltä jalankulkusilalta  tarkastellaan siltaa  varsin  läheltä.  Va- 
hälset  mitta poikkeamat,  liitoskohtien viimeistelyja betonipinnan  laatu 
ovat tärkeitä yksityiskohtaisemmin  tarkasteltavia  kohteita.  
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Kuva  12 	Vakioratkaisussa  sillan  julkisivu  on  varsin  vaatimaton.  Element- 
timäisyys  korostuu.  

Kuva  13 	Julkisivun vaakalinjojen keskinäiset suhteet ovat  harmonisen  yleis- 
kuvan muodosfumisessa oleellisia. 
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Kuva  14 	Pystytuet  voivat olla  dominoiva  elementti. Niiden  ulkonevallamuotoi- 
lu/la  voidaan lisäksi korostaa julkisivun kolmiulotteista vaikutelmaa.  

2.2.3  Kaidearkkitehtuuri  sillalla liikuttaessa 

Sillalla liikuttaessa havainnoidaan siltapaikkaa liikkeessä. Likkumisnopeus vai-
kuttaa oleellisesti havainnointitarkkuuteen. Siltapaikan arvo, näkymät sillalta  ja 
sillan  pituus osana liikkumistapahtumaa ovat ratkaisussa huomioitavia tekijöitä. 
Toisaalta kaideratkaisuun vaikuttaa liikenneturvallisuusnäkökohdat, jotka asetta-
vat vaatimuksia kaidekorkeuden suhteen. Lyhyillä silloilla  ja  varsinkin nopean 
liikenteen väylillä ei näkymän avautumisella ole suurta merkitystä, mutta yleensä 
silloilla näkymän avautuminen kulkijalle  on  oleellista. Näkymä avautuu autoilijal

-le,  mikäli umpinainen kaideosuus  on  korkeintaan metrin korkuinen  ja  vapaata 
katseluväliä  jää  kaiteen  ja  johteen  väliin ainakin  20 cm.  Toisaalta  130 cm  kaide

-korkeus  kaiken  kaikkiaan  on  esteettisesti maksimi, paitsi aivan isomittakaavaisil
-la  silloilla. Kaidekorkeuksien  turvallisuus-  ja  rakennevaatimukset  on  esitetty ylei-

sesti luvussa  3  ja  yksityiskohtaisesti kunkin kaidetyypin yhteydessä.  
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Kuva  15 	Betonikaiteen  ja  yläjohteen  vaikutus autoilijan näkymään.  

Liikkuja  huomaa olevansa sillalla, mikäli näkymä maisemaan  on  avoin.  Vain  
suurilla  silloilla,  joilla  on  autoilijan  havainnoitavissa  sillan  yläpuolisia  rakenteita, 
antaa  sillan  arkkitehtuuri viitteitä  siltapaikan  merkittävyydestä. Kaiteiden sisäpuo-
len  muotoilulla  onkin merkitystä lähinnä  I-  ja  11-luokan  siltapaikoilla  symbolisoi- 
maan paikan merkittävyyttä. Muotoilun keinoja harkittaessa  on  huomioitava  Iiik-
kujan  nopeus, joka saattaa rajoittaa havaintojen tekoa.  Sisäpuolen  muotoilua 
rajoittavana  tekijänä  on  huomioitava lisäksi liikenteen aiheuttamat rasittavat olo-
suhteet sekä kunnossapidon edellytykset talvisaikaan  

Kuva  16 	Helsingissä Pasilan  Asemasillalla kaiteiden sisä  puolen muotoilu  ja  
pintakäsittely  korostavat siltaa  kaupunkirakenteena. Yläjohde  on 

 autosta katsottaessa esteenä  ympäristökuvan hahmottumiselle. 
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3  KAITEIDEN TÖRMÄYSTURVALLISUUDEN  JA 
 RAKENTEELLISEN  MITOITUKSEN  LÄHTÖKOHDAT 

Kaiteen  muuntelun pääsäännöt  

Kaiteen vaihtoehtoiset laatuvaatimukset:  
a) Suomen nykyisten tyyppipiirustusten mukainen  
b) Suomessa tyyppihyväksytty  
c) törmäyskokeella  (Ohs 1317)  turvalliseksi todettu, Suomeen sopiva  
d)jossakin muussa maassa hyväksytty  ja  Suomeen sopiva  
e) suomalaisten tyyppipiirustusten muunnelma, jossa  on  noudatettu tässä esitet-
tyjä sääntöjä 
Kohdissa  c, d  ja  e  tulisi pyytää tiekaiteesta kehittämiskeskukselta  ja  sillankai-
teesta siltakeskukselta  lausunto. 

Teraksisessä tyyppipiirustuskaiteessa  voidaan muunnella jossakin määrin ajo-
johdetta, sillankaiteessa yläjohteen muotoa, säleikköä  ja  aurausverkkoa.  Kuu-
masinkityksen sijaan voidaan valita muu kestävä pinnoite, mutta aurauskolhut 
korjaantuvat  vain  kuumasinkityksestä. 

Betonikaiteen etureunan  tulee olla yhtä jyrkkä kuin tyyppipiirustuksessa  ja  joh
-teen  yhtä kestävä. Betonikaiteen yli näkyy paremmin kun korkeus  on  1.Om  tai 

0.8m.  Silloin silloilla tarvitaan tavallisesti teräksinen yläjohde esim. 1.2m:n kor -
keudelle. Melun torjumiseksi voidaan lisätä myös läpinäkyvä korotusosa. Tör-
määminen sillankaiteeseen  tai  betonikaiteen  päähän  on  estettävä. Johde ei saa 
katketa sillankaiteen päässä. Atoon työntyviä vaakaosia ei saa käyttää. Kun ajo- 
nopeudet ovat  alle  50 km/h, em.  periaatteista voi joustaa 
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3.1  Yleiset perlaatteet 

Uuden kaiteita koskevan eurooppalaisen  standardin  EN 1317  mukaan kaiteet  on 
 tutkittava seuraavat määräykset täyttävällä törmäyskokeella:  

1. Tutkitaan kaiteen turvallisuus autossa olijan kannalta;  auto  ei saa kaatua, 
autossa olijoihin ei saa kohdistua liian suuria voimia eikä  auto  saa ponnahtaa 
vastaantulijan kaistalle  

2. Tutkitaan kaiteen kestävyys; mitoitusajoneuvo ei saa mennä kaiteen läpi, yli 
eikä ali törmäyksessä, kaide ei saa joustaa liikaa eikä kaiteen johde saa sei-
västää autoa  

3. Määritetään  kaiteen tarvitsemat kiinnikkeet siltaan  tai  maahan sekä pääty-
ankkuroinnin tarve.  

4. Muilla törmäyskokeilla  on  tutkittava kaiteen päiden turvallisuus sekä siirtymi-
nen tiekaiteesta  sillan  kaiteeseen  tai  muuhun jäykempään kaiteeseen.  

Normin  tarkoitus  on  yhtenäistää  ETA-maiden  kaiteita  koskevat turvallisuusvaa-
timukset. Yhdessä maassa  normin  mukaisesti turvalliseksi hyväksytty kaide  on 

 hyväksyttävä  koko  ETA-alueella. Ulkomaisia kaidetyyppejä ei saa syrjiä. Normi 
tulee täysimääräisesti voimaan muutaman vuoden kuluttua. Ennen sitä tielaitok

-sen tyyppipiirustuksesta  tai  tyyppihyväksytystä kaiteesta poikkeavista kaiteista 
 on  pyydettävä tielaitoksen kehittämiskeskuksen lausunto  ja sillankaiteista tielai-

toksen siltakeskuksen  hyväksyntä. Uudet kaiteita koskevat ohjeet korvaavat 
muutaman vuoden kuluttua joitakin tässä esitettyjä periaatteita. 

Törmäyskoe  maksaa noin  40 000  -  120 000  Mmk. Kaidetyypin hyväksymiseen 
ilman päätyjä  ja siirtymäosia  tarvitaan kaksi erilaista testiä. Päätyjen hyväksymi-
seen tarvitaan  4...6  erilaista hyväksyttyä testiä. Käytännössä tarvitaan kolminker -

tainen määrä yrityksiä. 

Tielaitoksen tiekaiteesta (Ty3/51)  on  tutkittu norminmukaisella törmäyskokeella 
kohdat  1-3.  Kaide  kestää  1500 kg  auton törmäyksen  110 km/h 200  kulmassa. 
Kaide  joustaa silloin noin  2,7  metriä. Kaidetta tullaan kehittämään jäykemmäksi 
johteen jatkoksia parantamalta.  Auto  katkaisee törmäyksessä pylväät edellään. 

 Jos  pylväät eivät katkealsi,  auto  voisi pysähtyä  tai  pyörähtää rajusti tielle. 

Suomalaisesta teräksisestä sillankaiteesta  on  tutkittu törmäyskokeilla kohdan  2 
 vaatimukset. Törmäyskokeet eivät olleet uuden  normin  mukaisia. 

Suomalaista betonikaidetta muistuttavaa kaidetta  on  tutkittu USA:ssa. 

Suomessa  on  tutkittu törmäyskokeilla myös kanden putken käyttöä johteena. 
Ulkomailla  on  useita testattuja kaidetyyppejä. 
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Uudessa euronormissa  (EN)  ei ole vielä kohtaa, jossa määritellään, miten testeil
-lä  turvalliseksi osoitettua kaidetta saa  muunnella ilman, että tarvitaan uusi testi- 

sarja.  

3.2  Meluntorjunta 

Meluntorjunnan  kannalta meluesteen tulee olla ilmitiivis.  Jos  rakenteesta teh-
dään tuulikuormat kestävä, massasta tulee yleensä väkisinkin melun kannalta 
riittävä. Pienetkin  (60 x 20 mm)  aukot puolen metrin välein näkyvät mittaustu-
loksissa  parin  desibelin huononnuksina. Meluesteeseen ei saa syntyä rakoja 
käytönkään aikana. Suurin aukko  on  kuitenkin meluesteen  ja  taivaan välissä. 
Hyvällä  3 m  korkuisella meluseinällä saadaan esimerkiksi  10.15 dB  vaimen

-nus.  Melukaiteella,  jonka korkeus  on 1 m,  saavutetaan yleensä enimmillään  6 dB 
 vaimennus.  Tällöinkin melukaiteen  on  oltava mandollisimman lähellä me!un läh-

dettä. 

Kun melukaide joudutaan sijoittamaan lähelle liikennettä,  lunta  ei voida varastoi-
da paljon kaiteen eteen. Penkereellä  se  aurataan  siksi kaiteen yli. Tästä syystä 
kaiteesta ei pitäisi tehdä yLi  1 m (1,2 m)  korkuista, ellei tarkoitukseen voida 
käyttää lumilinkoa. Silloilta, joiden  alla  on tie,  lumi tavallisesti kannetaan pois, 
minkä vuoksi korkeutta ei tarvitse rajoittaa.  

3.3  Sillan  teräskaide 

Tielaitoksen  teräksisen sillankaiteen törmäysturvallisuus perustuu seuraaviin 
seikkoihin:  

1. Yläjohde  kestää taivutusta  ja  vetoa. Liikuntasauman kohdalla käytetään mää-
rätyn liikevaran sallivaa jatkosta, joka ääriasennossa toimii  vedolle.  Yläjoh

-teen  päät taivutetaan loivasti  alas  ja  kiinnitetään vetoa kestävästi teräsjohtee
-seen.  Yläjohteen  kiinnitys kaidepylvääseen kestää vetoa kaikissa suunnissa. 

Tyyppipiirustuksen mukaisen yläjohteen  U-120  (Fe37B) kapasiteettiarvot 
myötötilassa  ovat  vedolle  400  kN, taivutukselle vaakasuunnassa  14  kNm  ja 

 kiinnitykselle kaidepylvääseen  100  kN.  

2. Kaiteen pylväät  on  kiinnitetty alapäästään jäykästi  sillan  reunapalkkiin. Kaide
-pylväiden alapään kiinnityksessä  on  käytetty joko  kolo-  tai  ruuvikiinnitystä  ja 

 yläpään kiinnityksessä  joko ruuvi-  tai  hitsikiinnitystä. 
Tyyppipiirustuksen  mukaisen kaidetolpan, suorakaideputken 100*80*5 
(Fe52D), alapaan kapasiteettiarvot myötötilassa ovat leikkaukselle  350  kN  ja 

 taivutukselle  19  kNm  ja  väännölle  13,5  kNm. 
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3. Teräsjohde  on  sillankaiteen uhrautuva  osa,  johon ajoneuvo törmäystilantees
-sa  osuu  ja jota  pitkin  se  liukuu  ja  ohjautuu kaiteen viereen. Teräsjohteella  ja 

sen  kiinnityksillä kaidepylväisiin  on  kokonaisuutena muodonmuutoskapasi-
teettia, johon törmäävän ajoneuvon liike-energia häviää. Teräsjohteen taivu-
tusvastus vaakasuunnassa  on  pieni poikkipinta-alaan nähden  ja  teräsjohteen 

 kiinnitys kaidepylvääseen  on  sitkeä, kiinnitysruuvin leikkauskestävyys  on 25 
 %  suurempi kuin reunapuristuskestävyys. Teräsjohde pääsee taipumaan ajo-

neuvotärmäyksestä ulospäin irtoamatta kaidepylväistä. Tärmäyksen jälkeen 
uusittavia osia ovat taipunut teräsjohde  ja  mandollisesti taipuneet kaidepyl-
väät. 
Teräsjohde  jatkuu  sillan  jälkeen tiekaiteen johteena  ja sen  jatkokset  kestävät 
myös vetoa. Tyyppipiirustuksen mukaisen teräsjohteen kapasiteettiarvot 
myötötilassa ovat  vedolle  400  kN jatkoksen  kohdalla  127  kN  ja  taivutukselle 
poikkisuuntaan  5,8  kNm.  

4. Matalassa teräskaiteessa, jossa teräsjohteen lisäksi ei ole kaidepylväiden 
yhteistoimintaa lisäävää yläjohdetta,  on  järeämmät kaidepylväät. Tyyppipii-
rustuksen  mukaisen kaidetolpan  HE 120 A  (Fe37B) jäyhyysmomentti  on 2,75-
kertainen  ja  murtotaivutusmomentti  1,51 -kertainen  korkean kaidepylvään 
vastaaviin arvoihin verrattuna.  

3.4  Teräksinen  tiekaide  

Suomalaisen tiekaiteen Ty3/51,  7.12.1994  törmäysturvallisuus  perustuu seu-

raaviin asioihin:  
1. Johde  W 230/4  jatkoksineen  kestää  vedon.  Kaiteen päätä ankkuroidaan vii-

meiseen pylvääseen  (U-160)  maan rajassa johteeseen tehdystä reiästä.  

2. Kaiteen pylväät taittuvat maan rajasta,  jos  auto  osuu kaidepylvääseen. Tätä 
varten johteen kiinnityksen pylvääseen  on  oltava suhteeflisen heikko:  M12 

 ruuvi,  jonka lujuus  on  enintään  4.8. 
3. Kaide  pullistuu tieltä poispäin enimmillään  2,7m,  kun  1500 kg  painoinen  auto 

 törmää  110 km/h  nopeudella. Käyttämällä  2 m  pylväsväliä sivusiirtymää  voi-
daan pienentää. Aivan kaiteen taakse ei saa sijoittaa vaarallisia törmäysestei - 

tä. 
4. Törmääminen johteen päähän estetään painamalla johteen  pää  maahan. 

Keskikaistalla johde voidaan taivuttaa sivuun, kun maan  pinnan  kaltevuus  on 

1:10 tai  loivempi.  
Pyöräilijöiden  tai  jalankulkijoiden kaatuminen tiekaiteen yli voidaan tarvittaessa 
estää  1 m  korkeudelle sijoitetulla yläjohteella. Tämä tulee kysymykseen lähinnä 
jyrkänteiden kohdalla, kun kaiteen vieressä  on  kevyen liikenteen  tie.  Yläjohde 

 tuetaan  2 m  välein kaiteen pylväisiin  ja  johteeseen. Yläjohteen  päät taivutetaan 

 alas.  Yläjohteen jatkoksista  tehdään mandollisimman lujat, ettei katkeava johde 
lävistä törmäävässä autossa olijoita. Korkean  sillan  kaiteen jatkoksi tuleva ylä-

johde asennetaan  sillan  kaiteen  (1,1 m)  korkeuteen  koko  matkalla  tai 1 m  kor-

keuteen tiekaiteen osalla. 
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Erityisesti kinostavilla paikoilla, kun nopeusrajoitus  on  enintään  80 km/h,  johde 
 voidaan korvata kandella putkella. Putken  ja  jatkoksen vetolujuuden  tulee olla 

vähintään  75  % Ty3/51  230/4  johteen  ja  jatkoksen vetolujuudesta. Moottoriteil-
läkin  voidaan käyttää myös ulkomaisia testauslaitoksen hyväksymiä vaijerikaitei

-ta,  joissa  on  tyypillisesti heikot pylväät, jotka irtoavat törmäyksessä helposti vai-
jereista. 

Taajamassa enintään  80 km/h  alueella, kun kaiteen takana  on  vilkasliikenteinen 
raitti,  voidaan korvata pylväät halkaisijaltaan  140.150 mm  kestopuupylväillä  tai 
90 mm  teräsputkella,  jonka ainepaksuus  on 3 mm,  jos sen  uskotaan parantavan 
ratkaisevasti kaiteeri ulkonäköä. Kiinnitysruuvin halkaisija  on 12 mm.  Parempi 
ratkaisu  on  käyttää normaalikaidetta  ja  peittää tausta pensailla  tai  muilla keinoil-
la. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ulkomaisia testattuja, tilanteeseen sopivia 
kaidetyyppejä. Ne ovat tavallisesti huomattavasti suomalaista kaidetta kalliimpia. 
Ongelmana ulkomaisissa kaiteissa voi olla varaosien puute  ja  huono aurauksen 
kestävyys. 

Tyyppipiirustuksen  TY  3/51 (7.12.1994)  vanhempia versioita ei tulisi käyttää, 
koska ne eivät toimi turvallisesti törmäyksessä suurella nopeudella. Varastossa 
olevat  U-120  ja  U-160  pylväät tulisi sijoittaa ensisijaisesti teille, joiden nopeusra-
joitus  on  enintään  80 km/h.  Silloinkin pitäisi käyttää uudenmallisia  M12  ruuveja. 
Nurin ajetut vanhanmalliset pylväät korvataan uudenmallisilla.  

3.5  Sillan  betonikaide  

1. Kaiteen etupinta noudattaa tien betonikaiteen muotoa  ja sen  korkeus tien pin-
nasta  on  vähintään  800 mm.  Kaiteen etupinta  on  sileä, jolloin  auto  luistaa 
pintaa pitkin. Etupinnan pystysuorat urat kuten tien betonikaiteessa. Pitkillä 
silloilla kaiteen korkeus  on  ilm  tai  matalampaan betoniosaan  tehdään te-
räksinen yläjohde.  

2. Kaiteen kaatuminen  on  estetty ankkuroimalla betonikaide-elementit  sillan  
reunapalkkiin  ja  kytkemällä betonikaide-elementit yläreunastaan vetoa  ja  leik-
kausvoimaa  kestävästi toisiinsa yhtenäiseksi rakenteeksi. - Betonikaide-
elementit tukevat toisiaan ajoneuvon törmäystilanteessa. - Tyyppipiirustuksen 
mukaisen  2  metriä pitkän betonikaide-elementin  kapasiteettiarvot myötötilas -
sa  ovat ankkurointi  sillan  reunapalkkiin  kandesta kohdasta yhteensä leikka-
ukselle  965  kN  ja  taivutusmomentille  310  kNm  ja  elementtien välinen kytken-
tä yläreunassa  vedolle  400  kN  ja  leikkaukselle  120  kN.  

3. Betonikaiteen muodonmuutoskapasiteettina,  johon törmäävän auton liike- 
energia häviää,  on  betonikaiteen hetkellinen  kallistuminen, jonka sallii ruuvi-
kiinnityksessä oleva liikevara.  Sillan  betonikaide  jatkuu penkereellä tien  be

-tonikaiteena. Liikuntasauman  kohdalla tulee käyttää liikkeen sallivaa jatkosta, 
joka ääriasennossa toimii  vedolle ja  leikkaukselle. 
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4.  Sillan  betonikaidetta  voidaan tarvittaessa korottaa yläjohteella. Yläjohteelle  on 
 asetettu rakenteelliset vaatimukset. Yläjohteen leikkauskapasiteetti myätöti-

lanteessa  120  kN  ja  pystytuen kantokyky käyttörajatilassa  240  kN. Yläjohteen 
jatkosten  tulee kestää vetoa. 

Erilaisten sillankaiteiden kapasiteettiarvojen tulee olla samaa luokkaa kuin tyyp-
pipiirustusten mukaisilla kaiteilla. 

Pulttikiinnityksen  aukko peitetään kuumasinkityllä  tai  betonikuorisella teräslevyllä 
 tai  laastilla.  Viimeksi mainittujen värin  on  oltava sama kuin betonielementillä. 

Betonikaide  voidaan sijoittaa myös korkean reunapalkin päälle. Silloin  sillan ja 
 kaiteen sauman rajaan ei kerry helposti vettä. Tällöin reunapalkki  on  muotoiltava 
 kaiteen etupinnan muotoon. Poikkeamat voiva rikkoa lumiauran siirryttäessä 

sillalta penkereen betonikaiteeseen. 

Kun sillalla  on  kevyttä liikennettä  tai  kun  sillan alla  on  rautatie  tai  yleinen  tie, be
-tonikaiteen  päälle tehdään putkesta yläjohde, joka kestää samat kuormat kuin 

teräksisen sillankaiteen yläjohde. 

Sillalla betonikaiteen takapinta tulisi muotoilla siten, ettei sadevesi valu pintaa 
pitkin betonikaiteen  ja  reunapalkin  väliseen saumaan.  

3.6  Betoninen tiekaide  

Kaiteen törmäysturvallisuus perustuu seuraaviin asioihin: 
Tyyppipiirustusten  numerot ovat Ty3!81  .91. 
1. Kaiteen etupinta  on  lähes pystysuora (keskimäärin  4,6:1).  Loivempi etupinta 

 voi kaataa henkilöauton. Etupinnan taite ei ole aivan välttämätön. Kaiteen 
korkeus  on  vähintään  800 mm  tiekaiteena.  

2. Kaiteen kaatuminen kuorma-auton törmäyksessä estetään riittävän leveällä 
pohjalla (vähintään.  650 mm,  keskikaistalla  molemmilta puolilta asfalttiin 
upotettuna vähintään.  500 mm)  ja  vetoa  (400  kN)  ja  leikkausta (ylä-  ja  alalii-
tos  kumpikin  120  kN)  kestävällä liitoksella.  

3. Kaiteen siirtyminen estetään riittävällä massalla  ja  vetoa  ja  leikkausta kestä-
villä liitoksilla. Kaiteen takana  on  kuitenkin oltava vähintään  0,5 m  tasanne. 

 Tasanteella voi olla kuvan  1  mukainen täyte.  
4. Kaiteen etupinta  on  sileä, jolloin  auto  luistaa pintaa pitkin. Pystysuorien unen 

enimmäissyvyys  on 5 mm,  viistettynä  hiukan enemmän.  
5. Törmääminen betonikaiteen päähän estetään teräskaiteella. Teräskaiteen  ja 

 betonikaiteen  pään väliin tarvitaan  1 m  tilaa sivusuunnassa, koska törmäyk-
sessä teräskaide joustaa pitkälle. Tätä varten betonikaiteen  pää  käännetään 
tavallisesti sivuun. Betonikaiteen pään kääntäminen hiukan alaspäin  on tar- 
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peen,  kun  betonikaide  ulottuu  luiskaan.  Yksisuuntaisella  ajoradalla betonikai
-de  voidaan lopettaa ilman  taitteita  tai  teräskaiteita.  

Teollisen  sarjavalmistuksen  varmistamiseksi suositellaan  tyyppipiirustusten 
 käyttöä sellaisenaan.  Muunnelmissakin  tulisi ottaa huomioon  tyyppipiirustusten 
 mukaisten  muottien  käyttö. Myös paikalla valu,  liukuvalukin,  on  hyväksyttävä 

tapa, kunhan betonista tulee  vaaditun laatuista. 

Tyyppipiirustuksissa  on  kolme vaihtoehtoa. Kapea  ja  leveä  0,8 m  korkuinen  on 
 tarkoitettu  ajoratojen  väliin. Leveää käytetään, kun  valaisinpylväitä  ei  asenneta 
 kaiteeseen. Leveä  1 m  korkuinen  on  tarkoitettu  melukaiteeksi penkereelle.  Sillä 
 voitaneen myös estää säiliöauton  suistuminen  tieltä toisin kuin muilla  tiekaiteilla. 

Matalampaakin  (0,8 m)  voidaan käyttää myös  melukaiteena,  kun siihen tehdään 
 korotusosa  muusta materiaalista.  

A 

4 	, O,5m 

-  

Kuva  17 	Betonikaiteen  takana  taivitaan penkereellä  0,5 m  levyinen  tasanne. 
Betonikaiteen takaseinästä  voidaan tehdä  pystysuora  tai  viettävä. 
Pohjaa ei saa kaventaa eikä harmaaksi merkittyä osaa muutenkaan 
supistaa.  

Betonikaiteen betonin lujuusluokka  on K 40-1  ja  pakkaskestävyys  P 50,  koska 
 betoni  on  alttiina samalle erityisen  kovaue säärasitukselle  kuin siltojen reuna

-palkit. Betonin  pinta  voidaan valaa  läpivärjätystä  betonista, jonka kestävyys  on 
 yhtä hyvä. Värjäys voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia liitosten  jälkivatujen  ja  korja-

usten yhteydessä. 

Betonisen  tiekaiteen  vetoa  ja  kestävä liitos voidaan korvata vähintään  150  syvyi
-sellä  ponttiliitoksella,  jos elementin  pituus  on  vähintään  12 m.  Näin saatu  kaide 

 kestää molemmin puolin  asfalttiin upotettuna  samat kuorma kuin  tyyppipiirus-
tuksen  mukainen  kaide. Penkereen  reunassa  se  ei todennäköisesti kestä aivan 

 yhtäsuuren  kuorma-auton  törmäystä  kun  tyyppipiirustuksen  mukainen  kaide. 
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Ponttijatkosten  etuna  on,  ettei  jatkoksissa  tarvita  jälkivalua  ja metrihinta  on  pie-
nempi.  

Paikallavaluna  voidaan tehdä pitkiäkin  kaideosuuksia  ilman  jatkoksia.  Lam  palaa
-jeneminen  asettaa rajat.  

3.7  Siirtyminen tiekaiteesta  sillan  kaiteeseen 

Normaali  tiekaide  joustaa raskaan henkilöauton törmäyksessä enimmillään  2,5 
m  ja sillankaide alle  0,5 m.  Tästä syystä  teräksisessä tiekaiteessa  käytetään  2 m 
pylväsväliä 16 m  ennen  sillankadetta  ja  16 m  sillan  kaiteen jälkeen. Lisäksi  joh

-detta jäykennetään  sijoittamalla  johteen  taakse  U-140  teräs, joka ulottuu  4,2 m 
tiekaiteen  ja  1,8 m sillankaiteen  puolelle. Näillä keinoilla estetään auton pysäh-
tyminen rajusti  sillankaiteen  päähän. Edellä kuvattu  siirtymärakenne  ei ole vält-
tämätön  50 km/h nopeusrajoitusalueilla.  Vanhoissa  kaiteissa,  joissa  pylväänä  on 
U-160, siirtymärakenne on  lyhyempi, eikä  johteen jäykentämistä  tarvita. Uusissa 

 ja  vanhoissa  kaiteissa tiekaiteen johteen  on  jatkuttava yhtenäisenä  täydellisin 
jatkoksin  varustettuna  tiekaiteesta  sillan  kaiteeseen.  

'L E  ________ _____________________  
I 2000 	 2000 	 2000 	 200 

6000  

SUURENNOS  1 
1:5 

A  

Kuva  18 	Korkean  sillan  kaiteen aloitus. Tiekaiteeseen tulee  2 m:n pylväsväli  
vähintään  16 m:n  matkalle.  

Korkean teräksisen  sillankaiteen yläjohde  taivutetaan vinosti  alas  kuvan 

 R15/DK1-5  mukaisesti.  Vinolla yläjohteella  estetään  tiekaiteen  päällä  liukuvan 
 auton törmääminen rajusti  sillan  kaiteen päähän. Vinon  yläjohteen  pää on  kiinni-

tettävä viidellä  M16 ruuvilla tiekaiteen  pylvään yläpäähän. Enintään  60 km/h no-
peusrajoitusalueella vino yläjohde  voidaan tehdä osittain  kaarevaksi.  

Ennen  80-lukua  sillan alkukohtaa  korostettiin  betonisella ukkopilarilla.  Vuosittain 

 ukkopilareihin törmäyksissä  kuoli keskimäärin yksi ihminen. Syynä oli  tiekaiteen 
johteen  katkeaminen  ukkopilarin  kohdalla sekä jäykän  betonipilarin  pystyttämi-

nen kiinni  tiekaiteeseen.  Kaiteen  yläjohteessa  ei ollut  viistettä. Ukkopilareita  ei 

enää käytetä.  Vanhojakin ukkopilareita  on  poistettu.  
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3.8  Teräksinen  melukaide  

Teräksistä  melukaidetta  ei ole tutkittu  törmäyskokeella. 

Penkereellä johteet  kiinnitetään  U-200 teräspylväisiin. Pylväsväli on 2 m,  joten 
 kaide  on  jäykempi kuin  tiekaide.  Siksi  melukaiteen  pää on käännettävä  sivuun 

siirryttäessä  tiekaiteesta melukaiteeseen. Melukaiteen etupintaan  asennetaan 
tavallisesti  reunatuki.  Se  vähentää  ruostumista  ja  kolhuja  teräsosiin.  

Sillalla  melukaidejohteet  kiinnitetään korkean  sillan  kaiteen  pylväisiin.  Pylväät 
ovat kaiteen korkuiset.  

Melukaiteen yläreunassa  käytetään  U-200  profiilia  hattuna.  Pitkillä  silloilla  käyte-
tään teräksisen  sillan  kaiteen  yläjohdetta.  Sillalla  johteen yläjohteen jatkosten  on 

 oltava yhtä lujat kuin  sillan  kaiteessa.( Kts  sivu  kuva  ). 

Törmäys  aiheuttaa  teräksiseen melukaiteeseen  muodon muutoksia.  Vääntyneet 
 osat  vaihdetaan. Tarpeettomia muutoksia  törmäykselle alttiissa  osissa tulisi 

välttää.  Kaide  voidaan maalata, mutta maalissa naarmut näkyvät selvästi.  

Takapinta  voidaan suunnitella vapaasti. Sillalla  on  kuitenkin varmistettava, ettei-
vät  taustalevyt  putoa  alla  olevalle tielle,  jos  auto  törmää kaiteeseen.  

3.9  Kaiteet aihaisen  nopeuden teillä taajamissa  

Tieosuuksilla,  joilla nopeus  on  rajoitettu  rakenteellisin keinoin(töyssyin ym.)  tör
-mäysturvallisuuden  merkitys kaiteen suunnittelussa  on  pienempi kuin  nopeilla 

 väylillä. Silloin voidaan käyttää muitakin  kaidetyyppejä  kuin  tielaitoksen tyyppipii-
rustusten  muunnelmia  tai  testattuja  kaiteita. 
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Kuva  19 	Jyväskylässä  kaide  rakentuu osittain  pyöreästä  teräsputkesta.  Kaide  
soveltuu  vain  a/ha/st  en  (40km/h) nopeuksien  teille, koska  ajojohde  on 

 katkaistu eikä  siirtymärakennetta  ole.  

Esimerkki  tie-  ia kevylkaiteesta  

	

I 	 2000 	 -  

Esimerkki  kevytkaiteesta  (kevyen  iikenteen kaide)  

	

L 	
2000.. 3000 	 - 

______ ___________ ± JL  

	

Kuva  20 	Yhdistetty kevyt-ja tiekaide kestäa  kolhuja paremmin kuin  kevytkai- 
de.  Erihisessä kevytkaiteessakin  olisi hyvä käyttää  ainevahvuudel-
taan  tukevaa  aurausta  kestävää pylvästä lähellä  maanrajaa.  



Teiden  ja  siltojen kaiteet  

3.10  Kevyen liikenteen  kaiteet  

Kevyen liikenteen  kaiteessa  ei saa olla  johteiden  päitä, jotka  seivästävät  pyöräili-
jän. Auton  tärmätessä pylvääseen johde  ei saa tunkeutua autoon. 

 Lumenaurauskolhujen  vuoksi pylväiden tulee olla lujia.  Tiekaiteen johteella  voi-
daan vähentää  koihuja. Penkereellä  pensaat voivat olla kaidetta turvallisempi 
suoja  pyäräilijöille.  

Kuva  21 	Tuiskukaide,  jossa  on 2 pyÖreää johdeifa.  Kaidetta  on korofettu  ke- 
vyen liikenteen vuoksi kandella ohuemmalla johf eel/a. Tuiskukaiteen 
py/väat näyttävät järeiltä. Järeät pylväät kestävät paremmin  asen-
nuksen  lyömällä sekä aurojen ko/huf. Kaiteen  taka  puoli vaatii vielä 
muotoilua  jos  sitä tarkastellaan lähiefäisyydeltä.  

Kuva  22  Kuvan mukainen ranskalainen kaide voi olla vaarallinen korkean 
nopeuden teillä törmäystilanteessa autoissa olqoil/e, koska tässä 

 on  jäykät pylväätja heikko johde. Aihaisen nopeuden teillä kai-
detta  ei tarvita. 
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4  TERASKAIDE 
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4.1  Siltapaikkaluokituksen  soveltaminen  teräskaiteisiin 

Siltapaikkaluokituksen  edellyttämän silta-arkkitehtuurin toteuttamisessa voidaan 
 teräskaiteiden muotoilumandollisuuksia  hyödyntää monella tavalla.  Teräskaiteis

-ta  on  turvallisuutta vaarantamatta  kehitettävissä  joko  niukkailmeistä, kaunislin-
jaista isomittakaavaisen  sillan  arkkitehtuuria tukevaa  tai  hyvinkin monimuotoista, 
voimakkaita uusia aiheita  ja  detaljeja  sisältäviä  erikoiskaiteita. Värinkäyttömah-
dollisuudet  ovat lähes rajattomat.  Kaiteiden  päät ovat antoisa muotoilun kohde. 
Erityisesti kevyen liikenteen  silloilla teräskaide  antaa paljon mandollisuuksia 
kauniin  ja  viihtyisän  liikkumisympänstön  toteuttamiseen. Terästä voidaan luo-
vasti yhdistää puuhun, kiveen  ja  betoniin. Muotoilun kohteet tulee valita kohdas-
sa  22.  esitettyjä periaatteita noudattaen.  

Kuva  23 	Imatrankosken si/laila kaiteet  kuvastavat arvokasta maisemakoko- 
naisuutta  sekä kulttuuriperinföä (silta paikkaluokka  I). 
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Kuva  24 	Ulkomainen  teräskaiteen  sovellutus kaupunkikuva  ssa pon4tikohtana  
toimivassa modernissa  si/Ia ssa  (silta  paikkaluokka  Il) 

Kuva  25 	Tyyppikaiteen  vähäinen muotoilu  ja  väri ovat  näyttaviä  keinoja silta- 
arkkitehtuurin  korostajana  (silta  paikkaluokka  Ill). Helsinki  Ta  pani- 
la,  radan ylikulkusilta. 

4.2  Teräs  kaidematerlaalina  

Teräs  on  kevyt  ja  hoikat muodot  mandollistava  raaka-aine.  Arkkitehtonisessa 
 mielessä teräs  on  hyvin monipuoliset  käyttöominaisuudet  omaava  kaidemateri-

aali.  Vanhoissa yksilöllisesti suunnitelluissa  kaiteissa  terästä käytettiin aluksi 
 valurautana,  jolloin saatiin kauniita mutta ei  kovin  kestäviä rakenteita.  Takorau- 
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taisissa kaiteissa terästankoja  voidaan käyttää monimutkaisten rakenteiden 
luomiseen  erikoiskohteessa.  Teollisesti  valmistettavat putkirakenteet  rajoittavat 

 muotoilumandollisuuksia,  mutta eivät ole este kauniiden  kaiderakenteiden  te-
kemiselle.  Liitoskohtien  kaunis toteuttaminen  on  perinteisesti ollut luonteva  osa 

 yksilöllisen, käsityönä tehdyn rakenteen toteuttamista.  Standardiosien  käytön  ja 
 teollisen valmistuksen myötä yksityiskohtien arvostus väheni. Tulevaisuuden 

haasteeksi voi esittää yksityiskohtia myöten kauniiden  kaiderakenteiden  kehit-
tämisen nykyaikaisin  tuotantomenetelmin  niin  tyyppikaiteiden  kuin  vaativienkin 

 siltojen  kaideratkaisujen  osalta.  

Kuva  26 	Koristeellinen  teräskaide.  

Kuva  27 	Liitoskohtien  viimeistely nostaa  sillan  arvoa  jalankulkijan  miljöössä  ja  
voi toimia itse  koristeaiheena. 
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Teräksiseen kaiderunkoon  voi kätevästi yhdistää myös muita kaidetta elävöittä-
viä materiaaleja kuten teräsverkkoja suojaverkoiksi  tai  kivi- ja  betonilevyjä  melu- 
ja  roiskesuojiksi. 

Kuva  28 	Teräksinen  yläjohde  on  kävelysillalla plilotettu  pulsen nojallukaiteen 
alle. 

Pintakäsittelynä teräskaiteissa  käytetään yleensä kuumasinkitystä.. Kuumasinki
-tys  lisää teräksen kestoikää  ja  sitä pidetään huoltovapaana sinkityksen uusiu-

tumisominaisuuden vuoksi. Yhtenäisen harmaan värityksen katsotaan sopeutu-
van huomaamattomasti ympäristöönsä. Aurauskolhut eivät näy kuumasinkityssä 
pinnassa pitkään. Maalatussa pinnassa naarmu  on  näkyvämpi  ja  pysyvämpi.  

Ongelmana  on  erilaisten teräslaatujen käyttäytyminen omalla tavallaan sinkityk-
sessä. Tuloksena ei aina olekaan yhtenäinen hyvin säilyvä väri vaan kirjava ko-
konaisuus. Kuumasinkityssä teräskaiteessa eri teräslaatujen erilaisuus tulisi 
huomioida esteettisenä lähtökohtana, pyrkiä hyödyntämään sitä paremminkin 
kuin pyrkiä yhtenäiseen materiaali-ilmeeseen. Yksi tapa vakioida väri  on  vaatia 
teräsrakenteen kaikkiin osiin sama piipitoisuus. 

Kuumasinkityt kaiteet  ovat esteettisesti sopivia nopean liikenteen väylille vaati-
mattomilla siltapaikoilla. Merkittävillä siltapaikoilla kuumasinkityn kaiteen maa-
laaminen  on  tapauskohtaisesti harkittava esteettinen tehokeino. Maalausyhdis-
telmän tekniseen laadukkuuteen  on  kiinnitettävä huomiota käyttöolosuhteita 
vastaavasti.  Sen  sijaan nopean liikenteen väylillä irti kaupunkirakenteesta kuu-
masinkityt kaiteet ovat käyttökelpoisia. 

Maalatun teräskaiteen ongelmana  on  ilman kuumasinkitystä ruostuminen  ja 
 usein toistettava huoltomaalaus. Kuumasinkityn teräksen maalauksessa ongel- 

mana  on  ollut maalin huono tarttuvuus. Osasyynä maalin irtoamiseen  on  ollut  se  
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että kuumasinkityksen jälkeen hiekkapuhaltamalla tehtävän  pinnan  karheutuk
-sen ja  puhdistusten sekä  pinnan  maalauksen välinen aika  on  ollut liian pitkä. 

Kuumasinkityksen päälle tehty maalauskäsittely pidentää kuitenkin kaiteen 
käyttöikää  1,5-2  kertaiseksi kuumasinkityksen  ja  maalauksen yhteenlasketusta 
kestoiästä. Maalaus teräskaiteen käsittelynä  on  ennen kaikkea rakennetun ym-
päristön ratkaisu, jolloin huolto  ja  uusintamaalaus  ovat normaali toimenpide jul-
kisen ympäristön kunnossapitoa. Värin käyttö  on  aina esteettinen tehokeino, jol-
loin suunnittelijan tarkoittaman värisävyn toteuttaminen  on  oleellista. Värimäärit-
telyssä  on  suositeltavaa noudattaa kansainvälisiä normeja ( RAL -  ja Monicolor  
Nova  -värijärjestelmät).  

Sillan  ilmettä saadaan kaiteiden maalauksen avulla muutettua paremmin ympä-
ristöön sopivaksi  tai  sieltä selkeästi erottuvaksi siltapaikan vaatimusten mukai-
sesti. Maalaus ilman kuumasinkitystä ei ole suositeltavaa.  

4.3  Sillan teräskaiteiden muuntelumandollisuuksia tielaitoksen 
tyyppipiirustuksia  soveltaen  

4.3.1  Lähtökohdat  

Teräksisiä  sillan  tyyppikaiteita  on  yhteensä  5.  Korkeat kaiteet ovat  110 cm  kor-
keita. Matala kaide  on 70 cm  korkea. Kaidetyypin valinta riippuu siltaa käyttävien 
jalankulkijoiden määrästä  ja sillan  pituudesta. Rautatiesiltojen tyyppipiirustuksia 
ei ole tässä työssä esitelty. 

Matalaa sillankaidetta (korkeus  60 cm  ajoradan  pinnasta teräsjohteen keskelle) 
käytetään kun  sillan  kokonaispituus  on  enintään  15 m tai  vapaa aukko  on  enin-
tään  6m  eikä sillalla sallita kevyttä liikennettä.  Jos  sillalla sallitaan kevyt liikenne 
korotetaan matala kaide kevytkaiteella  tai  käytetään jotakin seuraavista korkeista 
kaidetyypeistä kevyen liikenteen määrän mukaan. 

Lii  

Kuva  29 	Matala sillankaide ei kelpaa  pitkille  (yli  I 5m,  aukko yli  6m) siloille  
eikä kevytliikenteen käyttämille silloille. 
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H 	H  
Kuva  30  Harva  110 cm  korkea sillankaide ei kelpaa kevyen lIIkenteen käyt- 

familje siJalle, koska lapset pääsevät lIian nopeasti läpi  

il 	 I! 
II 	 H 

II 	 il  
U  

Kuva  31 	Tiheä  sillankaide  ei kelpaa  jalkakä  yta ville. 

Sälekaidetta  käytetään kun  sillan  kokonaispituus  on  suurempi kuin  15 m tai  va-
paa aukko  on  suurempi kuin  6 m  ja  sillalla  on  kevyen liikenteen kaista  tai  jalka-
käytävä.  

11 I 	1111 	II 	It II II II II II II it 	__  

Kuva  32 	Sälekaidetta  käytetään kun sillalla  on  kevyen liikenteen kaisfa  tai  
jalkakäytävä. Tiheämpi säleväli  on  suositeltava. 
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000  

Kuva  33 	Jalankulkusillan sälekaidetta  käytetään kun silta  on  tarkoitettu yksin- 
omaan kevyelle liikenteelle. Tiheämpi säleväli  on  suosifeltava.  Kai-
teeseen voidaan lisätä kohteeseen  so  p/va ajojohde aurauskoihujen 

 estämiseksi.  

4.3.2.  Törmäysturvallisuus  

Voimaan tulevat  EU -normit  tiukentavat  tulevaisuudessa näitä  turvallisuuskritee-
rejä  ja  vaikeuttavat entisestään yksilöllisten  kaideratkaisujen  toteuttamista. Tätä 
taustaa vasten  on  suositeltavaa kohdistaa yksilöllinen muotoilu kaiteen niihin 
osiin, jotka eivät ole oleellisia rakenteen turvallisuuden kannalla.  Turvallisuuskri-
teerejä  on  käsitelty tarkemmin kohdassa  3.3.  Turvallisuusvaatimusten  täyttämi-
nen  on  osoitettava tiettyjen testien muodossa. Prosessi  on  kallis ja  aikaavievä, 

 mikäli halutaan muotoilla aivan uusi  kaiderakenn  

4.3.3  Sillan  yleisilmeen muuntelu teräskaiteen avulla 

Kohdassa  4.3.1  esitettyjen  tyyppikaiteiden muotoilumandollisuuksien  tarkaste-
lussa  on  oleellista huomioida kohdassa  3.3  esitetyt liikenneturvallisuuden aset-
tamat vaatimukset.  Sillan  hahmoltuminen  ympäristöönsä liittyväksi kokonaisuu-
deksi edellyttää kaikkien  sillan  osien  ja  siihen välittömästi liittyvän ympäristön 
kokonaisvaltaista tarkastelua.  

ruva i'# 	/  era  sisen si/lanKa/teen  osat,  joita voi muunnella: 1)yläjohde, 	2)  
ja 3)väliyohteet, 4)ajojohde  (voi olla  2  putkea), 5)yläjohteen viiste, 
6)suoja verkko, 7)kaidepylväs. 
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4.3.4  Suojaverkko  

Lähtökohdat 

Matalan kaiteen kanssa käytetään  aurauslumen  esteenä matalaa suoja verkkoa 
 tai  ajojohteen  alla  toista  ajojohdetta,  jonka päähän tulee  600  mm:n  pääteosa.  

Risteys-  ja  ylikulkusilloissa  on  sillankaide  varustettava vähintään  2m  alla  olevia 
 kaistoja  leveämmällä  aurauslumen esteellä. Alittavan  tien ollessa  vilkasliikentei-

nen  käytetään  aurauslumen  esteenä korkeaa  suojaverkkoa.  Matalassa  kaiteessa 
suojaverkkoa  käytetään  matalana alikulkujen  kohdalla.  

Ylikulkusillalla  käytetään  sähköistettyjen  raiteiden kohdalla joko  kosketusseinää 
 tai  kosketussuojalippaa,  jotka aina liittyvät korkeaan  reunapalkkiin  tai  korkeaan 
 sillankaiteeseen. Kosketussuojalipan  yhteydessä  on  sillankaide  varustettava 

raiteiden kohdalla korkealla  aurauslumen esteellä. 

Kuva  35 	Suoja verkko  on  ohjeen mukaisesti  si/oitettu  vain  ajoväylien  ylä puolel- 
le.  Sillan  kokonaisilmeen  rauhoittamiseksi voidaan verkko ulottaa 

 koko sillan  pituiseksi. Vahva verkko voi korvata  säleetja välijohteet. 

Suojaverkon muuntelumandollisuuksia 

Suojaverkon minimivaatimuksena  on  ulottua  2 m  alapuolella kulkevan väylän 
 kaistojen  yli.  Sillan  kokonaisilmeen  parantamisen vuoksi  on  usein suositeltavaa 

ulottaa verkko  koko sillan  pituudelle. Silloin verkko tavallisesti korvaa tiheän  sil-

lan  kaiteen  välijohteetja sälekaiteen säleet.  Verkon  rnuodolla  voidaan myös ko-
rostaa  sillan  kokonaishahmoa.  Eri  tyyppisia verkkorakenteita  käyttäen saadaan  
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aikaan  vaihtelevampaa siltaympäristöä.  Erityisesti rakennetussa ympäristössä 
verkon ulkonäkö  ja  viimeistelty  kiinnitystapa  ovat tärkeitä.  

ruva  io 	innansaimen siiiaiia  (V  /  3,  Lapin/ant!)  on  suoja verkon  muocion  ja 
värityksen  avulla luotu voimakas  sillan  muotoa tukeva ilme, joka  on 

 samalla viesti  si/la/ta  aika vasta  Taidekadusta. Verkkomateriaalina  on 
 käytetty  Expamet-verkkoa.  

(MOE F_•  1 	10  

-  

-  

---  
a 0  

- 
- 

1 62 0  ,  
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18 	S ^  2 	8  Ji  __j  
- 

21515K 	10 	prtr 
-  

I01KT1U 	 l 31 8. 
ro12.1ov.(N 	u, B  • LN*A  .6 1w 8000 25.25 w, 

f 	380831  OlI 	
AA  - 

ii1  _ 

Kuva  37 	Turunväylän  ja  Kehä  1/1:n  risteysalueella verkkomaferiaalina  on  käy- 
tetty  Weland-verkkoa.  Pitkänniityn ylikulkusiliassa  samalla alueella 
verkkoa  on  vahvemmasta  mat  eriaalista  tehtynä käytetty korvaamaan 

 ja/ankuikusi//an sälekaide.  
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Kuva  38 	Helsingin kaupunki  on  perinteisesti käyttänyt  auraussuojana  umpi- 
naista  vanerilevyä. 

Kuva  39 	Sähköistettyjen  ra  it  elden  kohdalla käytetyistä suoja  verkoista onkau- 
nis  kokonaisratkaisu  Malmin  aseman kohdalla. VR käyttää myös 

 Vepe-verkkoaitaa  suoja  verkkona. 

Suojaverkon  ulkonäköä rumentavat usein  karkeatekoiset  liitos-  ja  kiinnitystavat. 
Kaupunkirakenteessa,  alhaisen nopeuden väylillä, missä  jalankulkija  tarkastelee 
ympäristöä läheltä,  on  yksityiskohdilla  merkitystä  esteettisessä kokonaisvaiku-
telmassa.  Verkon  liitoskohdat  tulee sijoittaa  pystytukien  kohdalle, verkon leikatut 
reunat tulee olla  huolitellut  ja  kiinnitystapa  mandollisimman näkymätön. Usein 
verkkoa tarkastellaan  sillan  ulkopuolelta, joten myös takapuolen yksityiskohtien 
kauneus  on  tärkeää.  
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4.3.5  Johteet 

Tielaitoksen tyyppipiirustuksissa  esitetyt kaiderakenteet ovat muotokieleltään 
kulmikkaita. Vaakajohteiden visuaalinen vaikutelma sekä kuljettaessa sillalla että 
katsottaessa siltaa ulkoapäin  on  varsin  hallitseva. Vaakajohteiden mitoilla  ja 

 muodolla voidaan  sillan  yleisilmettä  muuttaa,  ja  lisäämällä väri yläjohteeseen 
voidaan vaakalinjaa korostaa voimakkaasti. Turvallisuusvaatimukset tulee kui-
tenkin huomioida, mikä rajoittaa etenkin ajojohteen muotoilua. Senkin muotoilu 

 on  mandollista, mikäli liikutaan kaupunkialueella alhaisemman nopeuden väylil-
lä. Tavanomaisen johteen sijasta voidaan käyttää kahta pyöreää  tai  kulmikasta 

 putkea. Pyöreän tiekaiteen kehittäminen antaa uuden mandollisuuden käyttää 
myös  sillan  johteissa  yhtenäistä pyöreää muotoilua. 
Sillankaiteen ajojohde  voidaan korvata alhaisen  (70 km/h)  nopeuden tiellä toisel-
la johteella. Johteen  on  kestettävä taivutusta vähintään  5,8  kNm  ja  johteen  ja 

 jatkosten  vetoa vähintään  127  kN.  Jos  käytetään kahta johdetta, joiden välinen 
etäisyys  on 300 mm,  vaaditaan kummaltakin johteelta  80  %  em.  arvoista. Kiinni-
tys pylvääseen  on  samanlainen kuin tyyppipiirustuksissa.  

Kuva  40 	Pohjois-Amerikassa käytetty,  test  attu  box-beam  kaide  on  turvallinen 
eikä  kinosta. 
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Kuva  41 	Vanhankartanon ylikulkusillassa  kulmikas yläjohde  on  korvattu pyö- 

reällä, väli-  ja  alajohteet  on  s/oitettu vinosfi kaidepylväiden  taakse  ja 
 suoja verkko  on  kiinnitetty vinoon antaen sillalle uuden ilmeen.  

Kuva  42 	Jyväskylässä  Vt  4:/lä on  värikontrastin  avulla korostettu johteen vaa- 

kalinjaa.  
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Kuva  43 	Jalankulkusillan kaiteissa on  mandollisuus käyttää johfeina paljonkin 
tyyppiratkaisusta  poikkeavia rakenteita. Lappi  TL. 

4.3.6 Teräskaiteiden  yksityiskohdat 

Kaiteen teräsosien kiinnitys reunapalkkiin tehdään joko  kolo-  tai  ruuvikiinnityksel
-lä.  Kolokiinnityksellä kaide  saadaan upotettua kauniimmin osaksi siltakokonai-

suutta. Pulttikiinnitystä käytetään yleensä mieluummin, koska kaide  on  silloin 
helpommin vaihdettavissa rikkoutumisen jälkeen. Upotettua ratkaisua suositel-
laan käytettäväksi siltaluokissa  I  ja Il  mikäli sillalla  on  jalankulkua.  Mikäli reuna-
palkkia viimeistellään esim. kiviverhouksella,  on  suositeltavaa samalla huolitella 
kaiteen kiinnityskohta.  
Sillan ja  kaiteen liikuntajatkokset tulee muotoilla mandollisimman huomaamat-
tomaksi osaksi kaidekokonaisuutta.  

Kuva  44 Liikuntajatkoksen  suun-
nittelussa  on  huomioitava 

 sen  mandollisesti atheut
-tama  esteettinen haitta 

 sillan  vieressä hitaasti  Iii-
kuttaessa  ja  sovitettava 

 se  sillan  kokonaisilmee
-seen. 
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4.4  Teräksinen  tiekaide  

4.4.1  Lähtökohdat 

Teräksistä tiekaidetta Ty3151,7.12.1994 käytetään suistumisonnettomuuksien 
estämiseen. Tiekaiteen mitat ovat pienemmät kuin sivankaiteessa, koska penke-
reellä voidaan sallia kaiteelle tärmäystilanteessa joustonvaraa. 

normaali 
 Dien no r  

________ 	 230/4  

UGOxlSQx6Ox6  
__________________________________________00  i  

normaali  
pöã  hyste  leveys  

Kuva  45 	Tiekaiteen  uusin  tyyppikuva  on  piirretty  7.12.1994.  Aikaisempia  ver- 
sioif  a  ei enää suositella käytettäväksi.  

Kuva  46 	Mikäli  jalankulkuvä ylän  vierellä  on  jyrkänne lisätään  tiekaiteeseen 
yläjohde  1  m:n  (1,  im:n)  korkeudelle. Kuvan esimerkissä  johde  on 

 katkaistu  sillan  kaiteen päässä.  Tiekaidejoustaa  silloin liikaa  ja  auto 
 törmää vaarallisesti  sillankaiteen  päähän.  

Tiekaiteen  ulkonäössä ongelmallisia seikkoja ovat kaiteen lommoutuminen  tör
-mäysten  seurauksena  tai  Ilikuntavaran  pienuuden vuoksi, kuumasinkityn teräk-

sen kirjavuus sekä kaiteen takaosan huolittelemattomuus  jos  kaidetta katsotaan 
viereiseltä jalankulkuväylältä.  
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4.4.2  Tärmäysturvallisuus 

Tiekaiteen törmäysturvallisuus  on  käsitelty kohdassa  3.4. 

4.4.3  Tiekaiteen muotoilumandollisuudet tielaitoksen tyyppipiirustuksia 
 soveltaen 

Muotoilun mandollisuudet keskittyvät lähinnä taajamien  keskustoihin sijoittuvien 
kaiteiden  ulkonäön parantamiseen.  Kuumasinkityn  kaiteen maalausta etenkään 

 johteen  osalta ei yleensä voida suositella  kunnossapitokaluston  aiheuttamien 
vaurioiden vuoksi. Erityisen merkittävillä paikoilla  ,  joissa kunnossapito voidaan 
suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen voidaan sekä  kaide  että  johde  maa-
Iata kuumasinkityksen  päälle.  

Tiekaiteen johde  voidaan korvata alhaisen nopeuden  (70 km/h)  tiellä toisella 
 johteella. Johteen  ja  jatkosten  on  kestettävä vetoa vähintään  95  kN.  Jos  käyte-

tään kahta  johdetta,  joiden välinen etäisyys  on 300 mm,  vaaditaan kummaltakin 
 johteelta  80  %  em.  arvoista.  Klinitys pylvääseen  on  samanlainen kuin  tyyppipii-

rustuksissa.  

Kuva  47 	Erityisen kinosta  villa  paikoilla voidaan tyyppinä käyttää pyöreistä 
putkista rakentuvaa tuiskukaidetta.  Tällöin myös si/laila  on  suositel-
tavaa jatkaa samaa rakennetta. 
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Kuva  48 	Ulkomaisia  festattuja vaijerikaiteita  voidaan käyttää mikäli paikan 
esteettiset aivot niin edellyttävät.  
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Kuva  50 	Tiekaiteen muodos- 
famaa vaikufelmaa 

 voidaan  muunnella 
 silloin kun  se  yhdistyy 

muihin  rakenteisiln 
 esimerkiksi liittämällä 

 se  suoraan  melukai-
teeseen  ilman  tukipila-
reita.  Kuvassa esi-
merkki Helsingistä 
Hämeenlinnan tieltä. 

4.4.4  Tiekaiteen  aloittaminen  I  päättäminen  

Lähtökohdat 
Tyyppikuvissa  on  esitetty  tiekaiteen  aloitus oikealla puolella tietä  (Ty 3/52).  Es-
teettisesti ongelmallista  on  kaiteen pään  huolittelu  ja sen upottaminen  maahan 
luontevasti. Etenkin  jos  kaiteen vieressä  on jalankulkuväylä,  josta kaidetta tar-
kastellaan takaapäin eikä  penkereelle  mandu kasvillisuutta.  

Muuntelumandollisuudet 

Tiekaiteen  pään  muuntelumandollisuudet  ovat lähinnä pään muodon tarkistamis-
ta etenkin  takapuolelta,  jos  vieressä  on  kevyttä liikennettä.  

Kuva  51 	Tiekaiteen  päät  on  upotettu  keskikaistalla  maahan  tyyppikuvan  mu- 
kaisesti.  
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Kuva  52 	Tiekaiteen  päät  on  yhdistetty kaare va/Ia liifoskappaleella  

Kuva  53 	Italialainen betonikaiteen pääte. 
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4.5  Penkereen  ja sillan  teräskaiteen  yhdistäminen  

4.5.1  Lähtökohdat  

Sillan ja  penkereen teräskaiteen  yhdistämisen ongelmakohtia ovat ajojohteen 
(tiekaiteen johteen) erilaiset paksuudet  5 mm  ja  4 mm, yläjohteiden  erilaiset mi-
tat, sWan yläjohteen liittyminen tiekaiteeseen, sälekaiteessa vaaditun säletihey

-den  jatkaminen penkereellä, sillalla käytettävän maalauskäsittelyn jatkaminen 
penkereellä sekä mandollisen ukkopylvään sijoittaminen  sillan ja  penkereen lii-
toskohtaan.  

4.5.2  Erilaisia  ratkaisumandollisuuksia 

Ajojohteena  yleensä käytetty tiekaiteen johteen taustapuoli ei ole ulkonäöltään 
suositeltava etenkään alemman nopeuden väylillä, jossa  on  paljon jalankulkulii-
kennettä. Mikäli sillalle suunniteflaan erikoiskaide ilman tyyppikaiteen mukaista 
ajojohdetta tulisi samaa muotoa jatkaa  koko  siltaympäristöön.  Tällöin johteen  ja 
sen  jatkosten  on  täytettävä myös tiekaiteen johteelta vaaditut kuormat. Kiinnitys 
pylväisiin ei saa olla liian luja. 

Tavallisen tiekaiteen johteen korvaamista kandella putkella suositellaan käytet-
täväksi etenkin kinostavilla paikoilla. Mitoiltaan samaa pyöreää johdetta voidaan 
suositella jatkettavaksi myös sillalla. Samalla voidaan tutkia mandollisuus vaih-
taa muitakin johteita  tai säleitä  samaan muotokieleen. 

Sillankaiteen yläjohteen päätöselementit  voidaan muotoilla tyyppikuvasta poike-
ten kunhan johde  jatkuu katkeamattomana  sillalta penkereelle.  

Kuva  54 	Tuusulantien  sillankai- 
teen päätöselementti 
on  muotoiltu  tyyppiku

-vasta poiketen.  
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Jalankulkusillan  ja  korotetun tiekaiteen yläjohteiden  erilaisuus  on  tarvittaessa 
sovitettavissa muuttamalla sillankaiteen yläjohde vastaamaan tiekaiteen mitoi-
tusta. Samalla  se  mandollistaa esimerkiksi suojaverkon lisäämisen niin että 
suojaverkon kiinnityskehikko sijoittuu yläjohteen  alle  sopeutuen  paremmin 
osaksi kaiderakennetta. Suositeltavaa olisi tarkastella kaikkia eri elementtejä 
muodon  ja  rakenteen suhteen yhdessä  ja  pyrkiä löytämään mandollisimman 
käytännöllinen ratkaisu toiminnallisuus, tuotantotekniikka  ja  muotoilu huomioi-
den. 

Mikäli sillalla  on  paljon jalankulkuliikennettä olisi sillalla käytettävää sälekaidetta 
suositeltavaa jatkaa sekä ulkonäöllisistä että toiminnallisista syistä niin pitkälle 
kuin turvallisuusvaatimukset edellyttävät korotettua kaidetta. 

Kuva  55 	Ja!ankuikusilan sälekaidetta  jatketaan silta ympäristöön.  

Sillankaidetta maalattaessa  olisi suositeltavaa mikäli ympäristölliset syyt niin 
edellyttävät jatkaa maalaus käsittämään kaikki siltaan liittyvät rakenteet, myös 
tiekaiteen pylväitä voi tarvittaessa maalata. Tiekaiteen johdetta suositellaan 
maalattavaksi  vain  mikäli erityisen pätevät ympäristölliset syyt niin edellyttävät 

 tai  maalien kulutuksenkestävyys paranee kestämään kunnossapidon aiheutta-
man kolhiutumisvaaran. Mitä suurempi kaiteen etäisyys reunaviivasta  on  sitä 
vähemmän kaide kolhiintuu. 

Aikaisemmin silloilla käytettiin ukkopylvästä osoittamassa siltarakenteen lop-
puminen. Nykyisin ukkopylvään käyttöä ei suositella  sen  aiheuttaman turvalli-
suusriskin vuoksi. Arkkitehtonisista syistä sitä kuitenkin halutaan joskus käyttää. 
Silloin  se on  suojattava auton törmäykseltä katkeamattomalla autoilijan puolelta 
ukkopylvään ohittavalla ajojohteella. Ukkopylvään mandollinen joustavuus  tör

-mäystilanteessa  olisi myös suositeltavaa tutkia. Mikäli ukkopylvästä halutaan 
käyttää tulee  sen  ajoneuvon törmäyksestä päästä kaatumaan luiskaan.  
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4.6  Teräksinen melukaide  

4.6.1  Lähtökohdat  

Teräksisessä 	melukaiteessa 	ilmatiiviisti 	limitetty 	profiloitu 	teräslevy 
(=melukaiteen johde)  korvaa  ajojohteen  230/4.  Korkeus  penkereellä  on 1 m  ja 

 sillalla  1,1 m.  Yläjohteen  leveys  penkereellä  on 200 mm  ja  sillalla  120 mm 
 (sama kuin  sillankaiteen yläjohde).  Erojen aiheuttamia  mitoitusongelmia  on 
 käsitelty tarkemmin kohdassa  4.5.1.  
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Kuva  56 	Tyyppikuvan  mukainen ratkaisu  on  sillan  puolelta siisti, mutta  ta - 
kapinfa  vaatii  kafseluetäisyydeltä  viimeistelyä.  

Melukaiteen johdetta  tehdään nykyisin  rullamuovaamalla,  jolloin  johde  on  hiu-
kan vuoden  1992  tyyppipiirustuskaidetta  kapeampi  ja  hinta  on  halvempi.  

Melukaiteen takapinta  on  tyyppipiirustuksissa  jätetty  hankekohtaisesti suunnitel
-tavaksi.  Takapinta  ei vaikuta merkittävästi äänen  eristykseen. Takapinnan ver-

housmandollisuuksia  ovat esimerkiksi:  
• muovitettu , profiloitu teräsohutlevy (kattopelti)  on  halpa, hiukan vaikea 

asentaa kaikissa lämpötiloissa suorana pysyväksi,  lommoutuu  potkuista, 
helppo  töhriä 

• vaneri  pysyy  suorempana,  mutta houkuttelee enemmän  tährijäitä 
• laudoitus 
• keraamiset  levyt, joiden  iskunkestävyys  on  varmistettava  ja  lämpäliikkeet 

 laskettava  
•  puhdistamista kestävät, värien käytän mandollistavat  laminaattilevyt 
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4.6.2 TÖrmäysturvallisuus  

Teräksinen  melukaide  on  selvästi  tiekaidetta  ja  hieman  sillankaidetta  jäykempi, 
 Törmäysturvallisuus  on  käsitelty tarkemmin kohdassa  3.1. 

4.6.3 Muotoilumandollisuudet  

Teräksistä umpinaista kaidetta  on  käytetty melua  torjuvana  elementtinä vä-
hemmän kuin betonista kaidetta. Arkkitehtonisesti sitä  on  kehitetty vielä  varsin 

 vähän.  Teräskaiteen  etuna  on  mandollisuus toteuttaa  kaide ulkonäältään yhte-
näisena  siten, että  pystyrakenteet  jäävät piiloon  ja  rakenne  on  silti yksinkertai-
nen  ja  kustannuksiltaan edullinen. Vaatimattomana,  tyyppiprofiilista koostuvana 

 se  soveltuu hyvin nopean liikenteen  väylille  kohteisiin, joissa sitä ei tarkastella 
lähietäisyydeltä. Sama  kaidetyyppi  voidaan siististi johtaa  penkereeltä  läpi  sil-
lan,  jolloin  siltapaikka  on  jatke  väylälle  eikä korostu erityisesti. Mikäli  sillankai

-detta  tarkastellaan  alikulkuvalta  väylältä,  on  suositeltavaa  verhoilla  kaiteen  uI-
kopuoli. Ulkopuolen verhoiluun  tarjoutuu eri  materiaalivaihtoehtoja  ja  eri väri-
mandollisuuksia, jolloin  siltapaikkaluokituksen  edellyttämää esteettistä laatua 
voidaan luovasti toteuttaa. 

Teräksisen  melukaiteen muotoilumandollisuuksia  on  suositeltavaa kehittää 
 esimerkkikohteissa.  Erityisesti  kaupunkiympäristöön  soveltuvaa sekä tien- että 
 ulkopuolen  pinnan  muotoa  on  syytä kehittää arkkitehtonisesti.  Sen  lisäksi, että 
 kaide  itsessään voi toimia  ajojohteena,  voidaan  ajojohde  kiinnittää suoraan 

kaiteen  etupintaan  ja  näin välttää häiritsevät  tukipilarit.  

Kuva  57 	Esimerkki  Hämeenlinnantielle  (Vantaa)  kehitetystä melukaiteesta. 
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Kuva  58 	Melukaiteen joh  feet  voidaan korvata penkereellä  ja  si/laila sileällä 
teräslevyllä,  jonka eteen tulee tavallinen johde. 
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Kuva  59 	Teräksinen melukaide  on  vaatimaton  ja  kaunis/injainen,  kun pysty- 
tuet  jäävät rakenteen sisälle piiloon  (VT 5  Heinolan kohdalla). 
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*1"..  '  

—J  
Kuva  60 	Siltajulkisivu  kaipaa  verhoilua  kun sitä katsotaan  alikulke  valt  a  

väylältä  (Vt  5  Heinolan kohdalla).  

4.6.4  Teräksisen  melukaiteen  aloittaminen  I  päättäminen 

Teräksisen melukaiteen päät  ja  niiden yhdistyminen penkereen kaiteisiin  on 
 esteettisesti kriittinen kohta  ja  edellyttää kaiteiden muotojen kehittämistä  ja 
 erilaisten muoto-  ja  materiaalivaihtoehtojen  kokeilua. 
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Kuva  61 	Kaiteiden liitoskohta  kaipaa muotoilua  (Vt  5  Heinolan kohdalla)  
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5  BETONIKAIDE 
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5.1  Siltapaikkaluokituksen  soveltaminen betonikaiteisiin 

Betonielementtikaiteista  muodostuu herkästi estettiseltä laadultaan heikkota-
soisia. Vaarana ovat betonin kirjavuus  ja pinnan  heikko laatu, mittatarkkuuden 
erot, saumojen viimeistelemättämyys, kiinnityskohtien karkeatekoisuus, liikun-
tasaumojen häiritsevä ulkonäkö ym. Kauniin kokonaisuuden toteuttamisessa  on 

 oleellista pyrkiä käyttämään mandollisimman pitkiä elementtejä, perustamaan 
pengerkaiteet mandollisimman tasaisesti  ja  liikkumattomasti, minimoimaan 
toleranssierot. Betonin luokituksen  tulee olla kaikissa siltapaikkaluokissa  I - 
luokkaa. Sadeveden aiheuttamaa ulkonäön kirjavuutta voidaan vähentää  kallis

-tamalla  elementin  yläpinta  vähemmän näkyvälle puolelle. 

Mitä lähempää  ja  mitä aihaisemmalla nopeudella kaidetta tarkastellaan, sitä 
tärkeämpää  on  kiinnittää huomiota betonin tasalaatuiseen  ja  viimeisteltyyn  se-
kä mittatarkkaan ulkonäköön. Erilaiset pintakäsittelyt  ja  väribetonin  käyttö ovat 
suositeltavia. Vaaleat sävyt korostavat siltaa kohokohtaisena ympäristöönsä 
nähden,  tummat  sävyt sovittavat rakennetta osaksi ympäristöä sekä kestävät 
paremmin sään  ja  liikenteen aiheuttamia haittoja. 

Betonikaiteiden  muotoilussa  on  huomioitava siltapaikkaluokituksen edellyttä-
män laatutasovaatimuksen lisäksi väylän mittakaava  ja  liikkumisnopeus.  Ava-
rassa väylätilassa korkeilla nopeuksilla liikuttaessa  on  oleellista kiinnittää huo-
miota betonikaiteen "pysty-  ja  vaakageometrian"  muodostamaan kokonais-
muodon plastisuuteen. Pienetkin mittapoikkeamat toistuvina luovat esteettistä 
levottomuutta. 

Mitä aihaisemmalla nopeudella  ja  ahtaammassa  tilassa liikutaan, sitä tärkeäm-
pää  on  muotoilla  ja  viimeistellä kaidetta rakennusjulkisivuun verrattavalla laatu- 
tasolla  ja  tavalla.  

Kuva  62 	Vähäeleinen  mutta viimeiste/ty  pin takäsittely  pitkissä  element eissä  
anta  a  harmonisen  vaikutelman  sillasta.  
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Kuva  63 	Paikalla valettu betonikaide mandollistaa yksilöllisen muodon  ja 
yksityiskohtien hienosäädön.  Sula  vien linjojen toteuttaminen edel-
lyttää huolellisuutta. 

Kuva  64 	Betonin  väriä voidaan elä vöittää väribetonhlla  tai  maalauksella. 
Sään rasitukset  on  kuitenkin syytä huomioida Suomen oloissa.  
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5.2 Betoni kaidemateriaalina 

Arkkitehtonisessa  mielessä betoni  on  sulaviin  muotoihin joustavasti muotoutu
-va  materiaali. Muotoutuakseen kauniisti betoni tarvitsee hyvän muotin. Muotin 

tekninen toteuttaminen vaikuttaa oleellisesti tuotteen lopulliseen ulkonäköön. 
Esteettisesti tärkeä ominaisuus  on  betonipinnan tasalaatuisuus,  jota  voidaan 
parantaa esim. käyttämällä muottikangasta. Oleellista  on  myös käyttää  1-luokan 
betoniseosta.  Pinnan  siisteyttä voidaan parantaa myös hieromalla  tai  harjaa- 
maila, jolloin värin  ja rakeisuuden  epätasaisuudet heikkenevät. Kuviointi erilai-
sin muottitekniikoin antaa runsaasti mandollisuuksia ulkopinnan muotoiluun. 
Yleensä pitäydytään suoraviivaisiin, yksinkertaislin kuviointeihin, mutta merkit-
tävissä kohteissa voi betonin vapaata muotoiluominaisuutta hyödyntää roh-
keammin. Vapaita muotoja varten  on  kehitetty  nk. dimensiomuottitekniikka, jota 

 on  hyödynnetty  varsin  vähän. Betonipintaa voidaan pinnoittaa erilaisin, jatku-
vasti kehittyvin pinnoittein, joiden valinnassa kohteen kaupunkikuvallinen 
merkittävyys  on  lähtökohtana.  

Kuva  65 	Betonika iteen  taka  pintaa voi muotoj/la monella tavalla. 
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5.3  Sillan  betonikaiteiden muuntelumandollisuuksia tielaitoksen 
tyyppipiirustuksia  soveltaen  

5.3.1  Lähtökohdat  

Betonikaiteen  päätarkoitus  on  toimia melua  estävänä rakenteena.  Se on  mitoi-
tettu ajoneuvon  tärmäyksen  kestäväksi  ja  sitä voidaan tarvittaessa käyttää  sil-
lan  teräskaiteen  vaihtoehtona myös  arkkitehtonisista  syistä. Yleensä  betonikai

-detta  käytetään  moottoriteillä.  Jos  kaidetta käytetään  silloilla  jossa  on  jalankul-
kua,  voidaan  betonikaide  sijoittaa ajo-  ja  jalankulkuväylän  väliin sekä suojata 

 jalankulkuväylä  normaalilla  sälekaiteella. 

Betonikaide  kestää  koihuja  paremmin kuin  teräskaiteetja  se  kestää  penkereel
-lä  paljon suuremmat kuormat kuin teräksinen  tiekaide. 

Betonikaidetta  voidaan käyttää myös  pohjavesialueilla  estämään  veden ja Ios- 
kan  pääsy tieltä  luiskaan.  Se  voi estää myös  säiliöautojen suistumisen  kun 
kaiteen korkeus  on  vähintään  lm.  

Kuva  66 	Matala  80 cm  korkea betoninen sillankaide ei sovellu pitkille silloille 
eikä kevytlIikenteen käyttämille .si/ollle. 

lcuva  b,' 	Matala  U cm  korkea betonlnen sillankaide korotettuna teräksiseliä 
yläjohtee/la  110 tai 120 cm  korkeaksi kelpaa kaikille si/bl/le. Beto-
nm  ja yläjohteen  välinen aukko pitää sulkea verko/la lasi/ja  tai  väli-
joht eel/a  jos si/laila  liikkuu paljon lapsia. 
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Kuva  68 	100 cm  korkea betoninen sillankaide ei kelpaa  pitkille si/loille  eikä 
kevyen liikenteen käyttämille s/I/o/lie. 

Kuva  69 	100 cm  korkea betoninen silankaide korotettuna teräksisellä vetoa  
kestä väliä y/äjohteeiia  120 cm  korkeaksi kelpaa kaikille si/lo/lie. 

Kuva  70 	110 cm  korkeaa betonista si//anka/detta käytetään  jos  näkyvyydellä 
sillalta  ei ole merkitystä.  
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Kuva  (1 	110 cm  korkeaa betonista  sillankaidetta korotettuna  40 cm  korkea!- 
la  korotusosalla  käytetään kun  melunsuojauksen  tarve niin edellyt-
tää.  

5.3.2  Törmäysturvallisuus  

Sillan betonikaiteiden törmäysturvallisuusvaatimukset  on  käsitelty kohdassa 
 3.5. 

5.3.3  Sillan  yleisilmeen  muuntelu betonikaiteen  avulla  

Sillan yleisilmettä  voidaan  muunnella  umpinaisen  ja  avoimen osan suhdetta 
muuttamalla, pinnoitteita  ja  värejä vaihtelemalla sekä  liitoskohtien  ja  kaiteen  
korotusosan  tai  ulkopinnan muotoilulla.  Pintaa voi  muunnella  esimerkiksi  pys-
tyurituksella  jolloin  elementhen liitoskohdat  saadaan  hävitettyä.  

Kuva  72 	Erilaisia  reunapalkin  ja  betonikaiteen yhdistelymandollisuuksia.  
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Tiellä liikkuvan turvallisuutta vaarantamatta  on  mandollista valita korkeudeltaan 
erilaisia umpinaisia korotusosia  tai  teräksisiä turvallisuusnormit  täyttäviä yläjoh-
teita. Tiellä liikkuvan kannalta  on  mandollisimman laaja katselukulma tärkeä. 

 Sillan  ulkonään  kannalta sekä sillalta että  sillan  ulkopuolelta katsottuna  on  tär-
keää tutkia esteettisesti suositeltavimpia mitoitusratkaisuja  harmonisen  koko-
naisuuden löytämiseksi. Oheinen esimerkkitaulukko  on  yksi tapa arvioida kul-
loiseenkin paikkaan parhaiten sopivaa kaideratkaisua.  

10-- 20 30 

_____4 j 4 
 liOj::_::  ::t ::T  

Sillan  kaiteen korkeus  _______ _____ _____ 

* 
 kelpaa  vain  lyhyille  sillolle  siirtyminen  penkereelta  sillalle voi olla ongelmallista  

• 	pyöräilijöiden  ja säilioautojen lapinakymaton 

käyttämille  sillolle minimikorkeus läpinäkyva  

Taulukko  I  Oheinen  esimerkkitaulukko  on  yksi tapa arvioida kulloiseenkin 
paikkaan parhaiten sopivaa  kaideratkaisua.  

5.3.4  Betonipintojen  laatuvaatimuksia 

Tässä työssä  on  sillan  pintojen toteutuksen yleisiksi esteettisiksi perusteiksi 
otettu siltapaikkaluokitus. Siltojen yleinen työselitys(SYT) määrittelee esteetti-
sen perustason kaikille siltarakenteille. Tämä määrittely vastaa laatuluokituksel-
taan lähinnä siltapaikkaluokkaa  IV.  Mikäli suunnittelija haluaa parempaa laatu-
tasoa  on  työselityksessä  mainittava kaikki vaaditut laatuvaatimukset. Siltapaik-
kaluokituksen hengen mukaisesti siinä määriteltyjen lisäkustannusten pitäisi 
samassa suhteessa kuvata betonipintojen laatuluokkavaatimukset. Siltapaikka-
luokissa  I-Ill  tulisi tehdä estetiikkaan vaikuttavista osista mallikappale  tai  - 

 elementti, josta laatutaso voidaan todeta. Lisäksi työselityksessä tulee betoni
-pinnat  määritellä  BY 40  Betonipinnat  mukaan. Arkkitehtisuunnittelijan rooli  on 

 määritellä siltakohtaisesti  sillan ja sillan  osien esteettinen laatutaso katseluetäi-
syydestäja ajonopeudesta riippuen. 

Mittojen keski- 
ULKONAKO  I 	nainen suhde  10 5 7 8 7 z 7 7 7 5  

NÄKYMÄ SILLALTA  8 6 7 7 5 8 8 9 9  
TURVALLISUUS  6* 8 9 10 	.  8 5 7 8 8  

MELUNTORJUNTA  7 7 7 7 8 5 5 5 5  
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5.3.5  Betonikaiteeri teräsyläjohde  

Lähtökohdat 

Betonisen  melukaiteen teräsyläjohteen tarkastelunäkäkulmana  on betoniele-
menttiin lisättävän teräselementin sovittaminen  mandollisimman  harmonisesti 

 ympäröivään kokonaisuuteen. Erillistä  teräsyläjohdetta  käytetään  silloilla  joissa 
 meluesteenä  käytettävä  110 cm  korkea  sillankaide  estää  näkymän kaunliseen 
 maisemaan  tai  sillalla oleva  melukaide  sopeutetaan maalla olevaan  100 cm 
 korkeaan betonisen  melukaiteeseen  yhtenäisenä linjana.  

Arkkitehtonisia  mandollisuuksia 

Melukaiteiden vakiokorkeudet  ovat nykyisin  110  ja  150 cm. Umpinaisena 110 
cm:n kaide on  liian korkea, jotta näkymä avautuisi  autoilijalle. Tarkastelukoh-
teena  on yläjohteen  sijoittaminen  120 cm:n tai 130 m:n  korkeudelle  80 cm  ja 

 100 cm  korkean  betoniosan  päälle.  Teräskaiteella korotetun betonikaiteen 
maksimikorkeutena  tarkastellaan tässä yhteydessä  130 cm,  joka  on  vielä  miel-
lettävissä normaalikaiteena.  Lyhyissä  silloissa  saattaa  130 cm  vaikuttaa liian 
korkealta 

Ajajan näkökulmasta katsottuna  sillan  harmonia muodostuu  betonikaiteen  ja 
 yläjohteen  suhteiden tasapainosta.  

Kuva  73 	Bet onikaide 100 cm  ja korotusosa  20 cm. Betoniosan  ja yläjohteen  
välinen  osa  on andista van  pieni  näkymän  avautumiselle.  Mittasuh-
feiltaan kaide  voi soveltua  lyhyille si/bl/le  joilla  130 cm:n kaide on  jo 

 kokonaisuuden kannalta liian korkea.  
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Kuva  74 Betonikaide 100 cm  ja  korotusosa  30 cm.  Näkymä avautuu kohta-
laisesti.  Betoniosan  ja  teräsosan  mittasuhteiden ero  on  hyvä. Tätä 
vaihtoehtoa voidaan suositella,  jos  melunsuojaus  edellyttää korke-
ampaa betonikaidetta  ja jos  si/laila  on  paljon pyörälly-  tai säiliöau-
toliikennettä.  

Kuva  75 	Betonikaide 80 cm  ja  korotusosa  40 cm.  Tiellä liikkujalla  on  erittäin 
hyvä katselumandollisuus avaufuvaan maisemaan.  Betoni-  ja te

-räsosien  mittasuhteet si/Ia/ta katsottaessa ovat kohta/aiset. Suosi-
tellaan käytettäväksi si//oil/a joissa  on a,vokas  ympäristö  katsoIta-
vana  eikä melunsuojaus edellytä korkeampaa kaidetta.  

Kuva  76 	Betonikaide 80 cm  ja  korotusosa  50 cm.  Tiellä liikkujalla  on  erin- 
omainen näkemä maisemaan. Kaiteen mittasuhteet si/la/ta katsot-
taessa alkavat olla Illan levottomat. 
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Yläjohteen kiinnitystukien muotoilumandollisuuksia 

Pystytuen  muoto  ja sen  asettelun  suunta vaikuttavat oleellisesti siihen, miten 
 peittävä  pinta  kiinnitystuista  muodostuu liikkuvasta autosta katsottuna. Myös 

 ajonopeus  vaikuttaa  havainnointiin. Pystytukien sijoitustiheyden  ja  muodon 
suhde  on  myös tarkasteltava  muuttuja  

H 	I 	:I\  
Kuva  77 	Tyyppiratkaisu,  jossa befonielementti  ja sen  päällä oleva teräsele- 

mentti  muodostavat kaidekorkeudeksi  110 cm.  Yläjohteen tuet  on 
 sijoitettu  elementin  nostolenkkien  kohdalle leveä puoli kaiteen 

poikki sijoitettuna. 

. IL II IIIIIzIi i  
/1 

I  
Kuva  78 	Sijoitettaessa  kulmikas tuki leveä puoli kaiteen suunta isesti  on nä  

kymä  liikkuvasta autosta katsottuna avoimempi kuin tuen ollessa 
vakiokaiteen mukaisesti. 
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A  

Kuva  79 	Arkkitehtonisista  syistä  on yläjohteeksi valittavissa  pyöreä tyyppi. 
Pyöreän  tiekaiteen  avulla voidaan samaa muotoa jatkaa myös  si!- 
ta  ympäristöön.  

Kuva  80 	Italialaisessa  betonikaiteen yläjohteessa  on tuet  muotoiltu  tyylik- 
kääksi  osaksi  kaidekokonaisuutta. 



Teiden  ja  siltojen  kalteet 	 73 

5.3.6 Betonielementtien  kiinnitys 

Betonikaiteen  elementtien kiinnitys reunapalkkiin  ja  toisiinsa erilaisten kiinni-
tysmekanismien avulla  on  esteettisesti ongelmallista. Kiinnitysruuvit suojataan 
yleensä betonisella jälkivalulla, jolloin valujälki näkyy hyvinkin selkeästi eri vä-
risinä laikkuina sillankaiteessa. Mikäli valu tehdään niin siististi ettei jälkivalu-
kohta näytä työvirheeltä laikkuja voidaan pitää myös koristeellisina yksityiskoh

-tina. Betonielementin yläpinnassa  oleva  kolo  on  esteettinen haitta  jos  element-
tiä tarkastellaan läheltä esim linja-autopysäkiltä. 

Kiinnitysruuvien suositeltavia peittomandollisuuksia 

IIIj  

Kuva  81 	Jälkivalu sisennettynä  samalla sävyllä kuin  betonielementti,  tai se!- 
västi  eri sävyllä. 

TTIKKA1 L  

SILEA  PINTA BY  
VANERIMIJQTTI  

ELEMENTIN  PAAT: 

 DET  1  

DET  1 
1 	10  

MAALATTU  KUUMASINKITTY 
TTS[EVY  249x173,  Imn 

 VÄRI HARMAA,  MONILOLOR  
NOVA N 160  

KIINNIFYS MUOVITULPftLA  
JA  HAPONKESTÄVILLA RUU-  V  
VEILLA,  d5 MM, 4  KPL  

Kuva  82 	Kotelon peitto-pienellä teräslevyllä. 
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Kuva  83 	Reuna pa/kin päälle kiinnitettävä  peltelevyn  avulla  kalteen sisä  puo- 
len ilmettä voidaan rauhoittaa.  

Kuva  84 	Reuna pa/kin kylkeen kiinnitettävä  peltelevy  ei suojaa ka  iteen  ja  
reuna pa/kin /iitoskohfaa yhtä hyvin kuin edellinen vaihtoehto. 

Eräs tutkimisen arvoinen vaihtoehto  on  amerikkalaisten käyttämä ratkaisu, jos-
sa betonielementti kiinnitetään  sillan reunapalkin  läpi kiinnitettävällä kierretan-
golla jolloin kaiteen etupintaan ei tule aukkoja. 

Betonisen korotusosan kiinnityksessä suositellaan yhtenäisen vaakalinjan luo-
minen kaiteen yläpintaan. Kiinnityskohdat  on  piilotettava betonirakenteen  si-
sään. Suositeltavuin vaihtoehto  on  yhtenäinen kappale piilokiinnityksin ilman 
erillistä korotusosaa. 

Liikuntasauma 

Liikuntasauman  koko  vaihtelee tarpeesta riippuen. Peitettäessä kaiteen liikun-
tasauma esimerkiksi teräslevyllä  on  myös  sillan reunapalkissa  olevan liikunta-
sauman siisteys huomioitava. Siistin  ja  yhtenäisen kokonaisilmeen saavuttami-
seksi  on  kaikki  siltarakenteen saumat käsiteltävä samalla tyylillä. Liikuntasau

-man  peittäminen teräslevyllä tyyppiratkaisun mukaisesti voi muodostaa kaitee-
seen hyvinkin näkyvän kohdan. Kaiteen pintakäsittelyn  on  jatkuttava ilmeeltään 
samantasoisena myös liikuntasauman peittolevyn kohdalla. Esimerkiksi urite

-tun  kaiteen osalla käytetään urituskuvioon häviävää peittolevyä  ja  värillisen 
pinnoitteen kohdalla saman sävyistä peittolevyä. 
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Kuva  85  Liikuntasauman  peittäminen  yhte-
näisellä  materiaalilla  koko kalteen 

 ja  reuna  pa/kin  osalta  siistisi  ulko-
näköä.  

5.3.7  Betonikaiteen  ja  reunapalkin  muotojen  yhteensovittaminen 

Betonikaiteen  ulkonäköä parannettaessa eräs tärkeimpiä tekijöitä  on siltaym-
päristön  muodostaminen ytenäiseksi kaidekokonaisuudeksi.  Sillan  kannen kaa-
revuudesta ja/tai toteutuksen huolimattomuudesta johtuen betonielementit eivät 
liity vaakasuorasti  sillan  pintaan. Tällöin huolimattomalla kaiteen yläpinnan 
ja/tai poikkipinnan tasauksella kaide luikertelee levottomasti poiketen tien  ta

-sauksesta.  Kaikki vaakalinjoja korostavat koristeaiheet pahentavat levotonta 
vaikutel maa. 

Suositeltavaa  on  kehittää kaide-elemeritin liitoksia niin, että kaiteen asentami-
sessa ilmenevät virhemandollisuudet poistuvat.  

Kuva  86 	Huolellinen asentaminen vähentäisi  kaiteessa näkyvien  tolerans- 
sierojen  määrää.  
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5.4  Betoninen tiekaide  

5.4.1  Lähtökohdat  

Penkereellä  käytettävistä betonikaiteista  on tyyppipiirustuksissa  kolme vaihto-
ehtoa. Betoninen tiekaide  on ulko-  ja  sisäpinnalta  samanlainen poiketen  sillan 

 betonikaiteesta.  Neljäntenä vaihtoehtona  on  tässä esitetty mandollisuus muo-
toilla myös tiekaiteen ulkopinta sillankaiteen muotoa vastaavaksi. 

Kapeaa  80 cm  korkeaa kaidetta käytetään ajoratojen välissä melukaiteena. 

Kuva  87 	Tähtiniemen  sillan  keskikaistalle  asennettu  betonikaide  sopeutuu 
hyvin  ympäristöönsa  eivätkä elementtien  saumaf  erotu nopeasti  lii-
kuttavalla  tiellä.  

POI8KLEI8KAUS PÄ5T 0_EMONTTI  SIVULTA  

300 	75 	7,53W 350 

fn 

180 	
650 

25  •  25  

3980 

Kuva  88 	Leveää  80 cm  korkeaa kaidetta käytetään  ajoratojen  välissä kun 
valaisinpylväät  asennetaan kaiteeseen. Kaidetta voidaan käyttää 
myös  melukaiteena penkereellä,  jos  siihen tehdään  korotusosa 

 muusta materiaalista.  
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Kuva  89 	Leveä  100 cm  korkeaa betonista kaidetta käytetään  penkereellä 
melukaiteena.  Sillä  voidaan estää myös  säiiöauton suistuminen 

 tieltä.  

50  Iäpinäkä  

1 0 

1 J  apnaicymaton  
100 100 100  

Fenkereen  kaiteen korkeus  

#  ei voida  aurata  
kaiteen yli,  

_______________________________ ______ 
- 

-  tarvitaan  lumitilaa  

Taulukko  2 	Tien  betonikaidetta  voidaan  aivioida  oheisen  esimerkkitaulu - 
kon  mukaisesti jossa kohteeseen soveltaen aivot  etaan  eri 
arvostelu perusteita.  

Mittojen keski- 
ULKONAKO/ 	näinensuhde  8 5 4  
NÄKYMÄ PENKEREELTA  8 5 4  
TURVALLISUUS  10 10 10  
_______________________________ MELUNTORJUNTA  7 8 9  
AURAUS  7 6 4#  
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5.4.2  Törmäysturvallisuus 

Tiekaiteen törmäysturvallisuus  on  käsitelty kohdassa  36. 

5.4.3  Muotoilumandollisuudet 

Penkereellä  voidaan käyttää tyyppikaiteiden mukaisia kaiteita mikäli siltapaikka-
luokitus ei aseta korkeampia vaatimuksia. Esteettisistä syistä voi siltaympäris-
tökokonaisuus vaatia muutoksia myös tiekaiteeseen. Muunneltavia kohtia ovat 
kaiteen pinnoitteet, yläpinnan muoto, takapinnan muoto  ja liitoskohdat.  

Pintaa voidaan etupuolelta käsitellä esim. käyttämällä pienipiirteistä harjauksen 
 tai  muotin avulla tehtävää pystyuritusta, joka samalla häivyttää betonin  pinnan 

epätaista  laatua. Vaakauritusta ei suositella, koska  se  pahentaa mittatarkkuus-
poikkeamien näkymistä  ja  kerää likaa. Silko-ohjeen suosittelemia pinnoitteita 
voidaan myös tarvittaessa käyttää. Pinnoitteen  on  oltava sekä ulkonäköä että 
betonin kulutuskestävyyttä parantava. 

Tyyppikaide-elementti  on  tehty yläpinnaltaan vaakasuoraksi, jotta  elementin  voi 
tarvittaessa kääntää toisinpäin. Muotoilemalla yläpinta viistoksi saadaan  pinnan 
epätasaiseksi laikuttava sadevesi  valumaan  vain  toiselle puolelle, jolloin haluttu 
julkisivu saadaan pysymään kuivana. Betonielementin yläpintaa voidaan voi-
daan käsitellä muuhun ympäristäarkkitehtuuriin sovittaen. Yläpinnassa olevien 
nostolenkinaukkojen paikkausvalu  on  suoritettava erityisen huolellisesti esim 
linja-autopysäkkien kohdalla, jossa jalankulkija pääsee tarkkailemaan niitä lä-
hietäisyydeltä.  

Kuva  90 	Si/laIla  käytetyt pilasterin kohoamat häivyttä  vat  elementtien  asen - 
nuksessa  tulleita mittatarkkuuspoikkeamia sekä  sillan ja  penkereen 

 kaiteen välistä korkeuseroa. 
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Betonikaiteeri ulkopintaa  voidaan käsitellä vapaammin. Silko-ohjeessa suositel
-tuja sillan  värillisiä pinnoitteita voidaan käyttää myös tiekaiteen pinnoittamiseen 

vaativissa siltaympäristöissä jossa  sillan ja  tien julkisivu  on  laajalti katsottavis
-sa.  

Tyyppipiirustuksen  mukainen muotti sallii ulkopintaan syvyydeltään  30  mm:n 
syvennyskuvion. Ulkoneva kuvio  tai  muodon suurempi muuttaminen vaatii uu-
den muotin suunnittelun. Erityisen vaativassa rakennetussa ympäristössä voi-
daan penkereen kaide muotoilla  sillan  kaiteen muotoa vastaavasti pystysuo-
raksi  tai  kaarevaksi  etenkin  jos  tila ei ole riittävä pensasistutuksille.  

k  
Kuva  91 	Betonikaiteen  takana tarvitaan penkereellä  0,5  m:n  levyinen tasan- 

ne.Kuvassa tasanteelle  on  tehty kasvualustaksi sopivasta maasta 
fäyte sekä pensaat. Näkyvissä oleva betonipinta pienenee, Lisäksi 
pensaat estävät p0/un syntymisen betoriikaiteen taakse. Silloin 
kaiteen faka  pinta  ei myöskään houkuttele töherryksiä.  Jos  maatäy

-te  on fatkuva,  pensaiden  juuria varten voidaan kaivaa tasanteeseen 
pieni kuoppa, joka täytetään humuspitoisella  ma  alla.  
Bet  onika iteen takaseinästä  voidaan tehdä pystysuorafa laesta 
viettävä. Pohjaa ei saa kaventaa eikä harmaaksi merkittyä osaa 
muutenkaan supistaa. 

Liitoskohtien  siisti toteutus parantaa oleellisesti  koko  kaiteen ulkonäköä. Mut-
kissa liitoskohta alkaa helposti irvistää  ja  pientä elementtikokoa käytettäessa 
liitosten suuri määrä kertaa virheet luoden levottoman vaikutelman. Elementti-
en liitoskohdan parantaminen paremmin muutoksiin mukautuvaksi  on  eräs tu-
levaisuuden haasteita. Elementtitekniikan etuna paikallavaluun nähden pide-
tään yleensä betonin laadun parempaa toteutusta. Elementtien mittatarkan to-
teutuksen lisäksi vaatii asennus hyvää ammattitaitoa. 
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5.4.4  Betonikaiteen aloittaminen/päättäminen 

 Lähtökohdat 

Tyyppipiirustuksen Ty3186  mukaan kaiteen alkupää käännetään  lm  sivuun. 
Kaksisuuntaisella väylällä käännetään molemmat päät. Betonikaide aloitetaan 
ulkonäkö-  ja  meluntorjuntasyistä  tavallisesti selvästi ennen siltaa kääntämällä 
kaide  1 m  kaidelinjasta,  koska tiekaide joustaa sivusuunnassa törrnäystilan-
teessa betonikaiteen pysyessä paikallaan. 
Monien erilaisten rakenteiden sijoittuminen vierekkäln tekee aloituskohdan le-
vottomaksi. Kaiteen päättyminen jyrkkään luiskaan vaikeuttaa liitoskohdan ym-
päristään sopeuttamista.  

H  ___________________ 
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Kuva  92 	Tyyppikuva Ty3/86.  

Erilaisia  muotoilumandollisuuksia  

Useiden erilaisten elementtien turvallinen liittäminen toisiinsa vaatii muotoilu-  ja 
 rakenneasiantuntemuksen  käyttöä suunnitteluvaiheessa. Mandollisuuksia uu-

denlaiseen toteutukseen  on  muotoilla päätöskappale uudella tavalla niin että  se 
 liittyy luontevammin ympäröivään maastoon, voimistaa asteittain tiekaiteen 

jäykkyyttä ennen betonikaiteeseen liittymistä  tai  heikentää asteittain betonikai
-teen  vahvuutta ennen tiekaiteeseen liittymistä. Toteuttamiskelpoisimmilta vai-

kuttavat päätöskappaleen muotoilu  ja sen  sopeuttaminen maastoon esim  pen
-sasistutuksin. Tiekaiteen jäykennysosan  suunnittelu vaatii teknisen asiantunte-

muksen lisäksi muotoilun asiantuntemusta. 
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Betonikaiteen  pään vilstäminen  alas  ei ole turvallinen tapa, mutta aihaisen no-
peuden teillä  sillä  voidaan korvata teräskaide. Joskus voidaan betonikaiteen 
alku kääntää sivuun niin ettei teräskaidetta tarvita.  

PLAN 
(F-3-(ZJ-76) 	(RE-3t43'-I  ½'  -12'-6'J-73) 
(F-12-73) (See  Nc'e  3) 

(RE-8-79) 	\-I373) 	_____ _____ 

 I  
_____________________ - - 	_______ _______ _______  

1. 	I 	 II 

ELEVATION  

Kuva  93 	Amerikkalaisessa ratkaisussa teräskaidetta  on  jäykennetty  ennen 
betonikaiteeseen  liittymistä. Befonikaiteen pään sivuun vienti voi-
daan välttää riittävän vahvalla siirtymärakenteella. Ulkonäkö ei silti 
parane tässä esimerkissä merkittävästi.  

5.5 Penkereen  ja sillan  betonikaiteen  yhdistäminen  

5.5.1  Lähtökohdat  

Sillan ja  penkereen betonikaiteen yhdistämisessä  on  ongelmallista muodoltaan 
 ja  korkeudeltaan  erilaisten elementtien yhdistäminen toisiinsa ilman esteettistä - 

tai  turvallisuushaittaa. 
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Kuva  94  Poikkileikkausku
-vasta ilmenee 

sillankaiteen  ja 
 betonisen  tie- 

kaiteen muoto-
jen eroa vai-
suudet.  

Kuva  95 	Tyyppiratkai.sun  ongelmana  on  uuden ratkaisun etsiminen jokaisen  
sillan  yhteydessä. 

5.5.2  Erilaisia ratkaisumandollisuuksia 

Sillankaiteen  ja  tiekaiteen  yhdistäminen huomaamattomasti  on  tärkeää etenkin 
kohteissa, joissa  jalankulkija  pääsee tarkastelemaan siltaa lähietäisyydeltä. Ta-
voitteena  on  löytää ratkaisuja, joita voidaan soveltaa eri kohteissa.  
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Kuva  96  Penkereellä  100  cm:n  ja  si/laila  110  cm:n  betonikaide.  Elementtien 
erilaisuus  on  häivytetty penkereen  puolella  erikoiselementillä. Lii-
toskohdassa  on  useita vaikeasti  ratkaista via  kohtia.  

Kuva  97 	Penkereellä  100  cm:n  ja  sijalla  100  cm:n betonielementti  lisättynä  
0,  2m:n teräsyläjohteella. Tyyppiratkaisun  sovellutus, jossa  betoni

-elementtien ylä  pinta on  tasossa, mutta  poikkileikkauksessa  ele-
menttien erilaisuus säilyy.  
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Kuva  98 	Tyyppiratkaisujossa betonielementit ovat samalla korkeudella. 
mutta poikkileikkauksessa elementtien erilaisuus säilyy. 

Kuva  99 	Penkereellä  100  cm.nja si/alla  110  cm:n betonielementti.  Element- 
tien erilaisuus  on  häivytetty  käyttämällä erillistä välielementtiä, jon-
ka sisään molempien kaiteiden muodot mahtuvat. Välielementti 
toimi perinteisen ukko pylvään tavoin ilmaisten  sillan  päättymiskoh

-dan.  Sillalla käytetty värihinen pinnoite päätetään myös vähielemetin 
kohdalle. 

Penkereen  ja sillan  betonielementtien  muodon  ja  korkeuden sovittamista toisi-
aan vastaaviksi  on  suositeltavaa kehittää tulevaisuudessa  liitoskohdassa  ilme-
nevän ristiriidan poistamiseksi.  
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LAPINAKYVAT  KAITEEN  RAKENNEOSAT 



Teiden  ja  siltojen  kaiteet  

6.1  Historiaa 

Meluntorjunnan  vaatimus  tieympäristössä  on  jokseenkin nuori ilmiö.  Meluhaitan 
 lisääntyminen luo tarvetta  torjuntatoimenpiteiden  lisäämiseen  ja  tällöin syntyy 

tilanteita, että aiemmin rakennettuja  kaiteita  on  korotettava. Ilmiö  on  jo  nähtävis-
sä laajemmin Keski-Euroopassa. Ongelmalliseksi tilanne muodostuu erityisesti, 
kun kaiteen yli halutaan mandollistaa maiseman  hahmottuminen autoilijalle,  on 

 sitten kyseessä vanhan kaiteen korotus  tai  uuden näkyvyyden turvaavan kaiteen 
suunnittelu. Historiasta emme saa hyviä kokemuksia tämän esteettisesti vaikean 
rakenteen ratkaisemiseksi. Aiheeseen täytyy syventyä, sitä tulee kehittää  ja  ko-
keilla.  

6.2  Siltapaikkaluokituksen  soveltaminen korotettuun melukaitee
-seen  

Koska  korotusosan sovittaminen kaiderakenteeseen  kauniisti  on  erittäin vaikeaa, 
 on  siltapaikan merkittävyyden  edellyttämä vaatimustaso tärkeää tiedostaa 

suunnittelun lähtökohdaksi. Suunnitteluun  on  varattava resursseja  ja  sekä muo-
toilu- että  rakenneasiantuntemusta.  Oleellinen tekijä esteettisen laadun toteutu-
misessa  on  läpinäkyvän  materiaalin laatu,  sen  pysyminen kirkkaana  ja  ehjänä. 
Tärkeissä kohteissa, missä kaidetta katsellaan läheltä alhaisella nopeudella,  on 

 suositeltavaa tehdä asiantuntemuksella yksilöllinen suunnitelma. Vaatimattomia 
 siltapaikkoja  varten tulisi  tyyppiratkaisuja  kehittää  ja  kokeilla.  

Kuva  100  Ulkomainen esimerkki  11-luokan silta paikan melukaiteen läpinäkyväs
-tä  korotuksesta. 
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6.3  Läpinäkyvä  kaiteeri korotusosa  

6.3.1  Lähtökohdat 

Tässä yhteydessä käsittelemme maksimissaan  150 cm  korkeita kaiteita, joiden 
yläosasta nähdään läpi. Esteethset  ja  tekniset ongelmat ovat paljolti yhtenevät 
läpinäkyvien meluseinien kanssa. Kaiteeseen kohdistuva erityinen vaikeus  on 

 lisäksi  se,  että kaiteen korotus  on  tarpeen usein tehdä vanhaan kaiteeseen.  

6.3.2  Törmäysturvallisuus  

Läpinäkyvä rakenne ei korvaa turvallisuusmielessä kevyen liikenteen  sillan  vaa-
kajohdetta,  mutta kylläkin säleosan. Kaiteen tulee siis täyttää turvallisuusnormit. 
Läpinäkyvä rakenne  tulle  olla melua läpäisemätöntä, joten rakoja ei sallita. Näi-
den vaatimusten yhteensovittaminen kauniisti  on  vaativa tehtävä. Turvallisuus- 
syistä yläjohteeton, läpinäkyvä kaideratkaisu  on  mandollinen  vain,  kun  sillan  pi-
tuus <iSm, vapaa aukko  <6  mia  sillalla ei ole kevyttä liikennettä. Tällöin 80cm 
umpiosan korkeus  on  mandollinen, mikäli sillalla ei ole säiliöautoliikennettä  ja 

 100 cm,  mikäli säiliöautoiiikennettä  on vain  vähän.  

6.3.3  Tavoitteet  

Läpinäkyviä kaideratkaisuja  on  vähän, joten niiden toimivuudesta  ja  estetiikasta 
 on  niukasti kokemuksia. Ratkaisuja tule kehittää kokeiluhankkeina sekä koko-

naan uusia kaiteita että vanhojen kaiteiden korotuksia. toimivuutta  ja  kunnossa- 
pysyvyyttä' tulee seurata, jonka jälkeen voidaan suosituksia täsmentää.  

6.34  Kriittiset tekijät 

Suunnittelussa erityisesti huomioitavia kriittisiä tekijöitä ovat  mm: 
 -  umpinaisen  ja  läpinäkyvän  osan mittasuhteiden harmonia 

-  osien muotojen yhteensopivuus, erityisesti vanhassa kaiteessa 
- läpinäkyvän materiaalin puhtaanapysyvyys 
-  ilkivalta 
- yläjohteen sovittaminen  kauniisti osaksi rakennetta 
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Kuva  101  Muotojen erilaisuus, mittojen  epäharmoniaja yläreunan nakymää 
 raja a  va  vaikutus  huononta  vat  esteettistä kokonaisvaikutelmaa.  

6.3.5  Mandollisuudet  

Arkkitehtonisia  mandollisuuksia  

Kaiderakennetta  tulisi ajatella aina arkkitehtonisena kokonaisuutena. Mandolli-
suuksia  on  harmonisten  vaakalinjojen  ja  -mittojen etsiminen, muodon yhtenäis-
täminen esim. asettamalla  osat  samaan kaltevuuteen, pystytukien käyttäminen 

 osat  toisiinsa kytkevinä aiheina ym. Läpinäkyvyyden maksimoinnin kannalta  on 
 oleellista etsiä rakenneratkaisua, jossa kaiteen yläreunan vaakakehys  on  mah-

dollisimman huomaamaton  ja  maisemakuva  pysyy ehyenä  ja  kaiteen korotusosa 
häviää mandollisimman huomaamattomaksi katsoja näkäkentässä. Läpinäkyvää 
levyä  on  saatavilla kuvioituna  ja  sävytettynä.  Näitä ominaisuuksia voi hyödyntää 
arkkitehtuurin suunnittelussa. 
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Kuva  102  Esimerkki kaiteen läpinäkyvä  st  ä  korotusosasta (meluseinä),  jossa 
läpinäkyvyys korostuu  ja  tukira  ke nteet  jäävät huomaamattomammin 

 taka  -alalle. Soveltuu  vain  alle  15 m  si/lo/ile,  joilla ei ole kevyttä lii-
kennettä. 

Kuva  103  Läpinäkyvää materiaalia voidaan  sä  vyttää  ja  kuvio/da. 

Ylemmän osan materiaalimandollisuudet ovat betoni  ja  teräs, joiden tulee täyttää 
rakenteeltisesti törmäysturvallisuusnormit. Ylempää osaa voidaan verhoilla si-
ten, ettei turvallisuus vaarannu(esim. puu, teräslevy) läpinäkyvät hyvät materi-
aalit kehittyvät jatkuvasti  ja  niiden käyttöominaisuuksista saadaan kokemuksia. 
Tällä hetkellä suositeltava materiaali  on  polyakryyli.  Lasin putoaminen  alla  kul-
kevalle väylälle  on  estettävä esim. vaijerikiinnityksellä.  
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6.4  SILLAN MELUKAITEEN  SOVITUS PENKEREEN 
MELUESTEISIIN  

6.4.1  Lähtökohdat  

Sillan  melukaide  ja  penkereen melueste  sijoittuvat eri linjaan tiehen nähden, 
melueste sijaitsee kauempana tiestä kuin  sillan  melukaide. Sovituskohdassa 

 tapahtuu rakenteen siirtymä siten, että melu ei pääse leviämään yhtymäkohdas
-ta.  Rakenteet ovat eri korkuisia, joten yhtymäkohdassa  on  arkkitehtonisesti rat-

kaistava myös korkeuksien sovitus.  

6.4.2  Tärmäysturvallisuus  

Sillan  melukaiteen  ja  meluesteen yhteensovittamisen törmäysturvallisuutta  kos-
kee sama periaate kuin sillankaiteen aloittamista  ja  lopettamista  ja  yhdistämistä 
tiekaiteeseen yleensä. Rakenteiden yhdistämisessä  on  mandollista sovittaa ajo-
johde/betonikaide osaksi meluesteen rakennetta silloin, kun turvallisuuden 
vuoksi tarvitaan tiekaidetta.  

6.4.3  Läpinäkyvyyden  sovellutus  sillan ja  penkereen yhtymäkohdassa 

Läpinäkyvyys  sillan ja  penkereen melurakenteiden yhtymäkohdassa  voidaan 
toteuttaa joko jättämällä rakenteiden väliin aukko  ja  jatkamalla niiden pituutta 
toisiinsa lomittuen  tai  käyttämällä sovituskohdassa läpinäkyvää materiaalia. 

Mikäli rakenteiden väliin jätetään aukko,  on  rakenteiden mentävä lomittain melun 
leviämisen ehkäisemiseksi. Tällöin kaiteen lopettaminen  on  tehtävä turvallisuus- 
ohjeen mukaisesti. 
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Kuva  104  Erilaisten elementtien yhteen  sovittaminen  kauniisti  on  vaikeaa.  

Läpinäkyvän  materiaalin käytössä voidaan pykäläkohdan seinämä sijoittaa ajo-
johteen turvallisuusvaatimuksen linjassa vinoon, jolloin ajojohde noudattaa siis-
tisti rakenteen kulmaa. 
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Kuva  105 Siirtymiskohta  voidaan toteuttaa  läpinäkyvänä  Bet onikaide  toimii 
 sokkeliosana. 
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Kuva  106  Hyvä läpinäkyvyys. Törmäysherkät nurkat suojataan maavallilla. 

Läpinäkyvä  osa  voidaan sijoittaa aina  900  siltakaidetta  vastaan vaikka porraste-
tusti  ja  tällöin  ajojohde  on  sijoitettava erillisenä  vaadittuun  linjaan.  

6.4.4  Melukaiteen  ja  meluaidan yhteensovittaminen 

Melukaiteen  ja  meluaidan yhteensovittamista  koskevat samat periaatteet kuin 
 läpinäkyvän sovituskohdan  suhteen. Umpinainen  sovituskohta  on  kuitenkin vai-

keampi ratkaista kauniisti, koska sekä leveys- että  korkeussuhteen  erot korostu-
vat  umpuseinämässä.  Eräs sovittamista parantava tekijä  on betonikaiteen  jat-
kaminen  istutusterassina meluaidan  edessä, jolloin hyvin  suojatut  istutukset 

 sovituskohdassa pehmentävät  autoilijan näkymää.  
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Kuva  107 Betonikaide  toimii  istutusterassin tukimuurina.Kapeakin  rako keven-
tää näkymää.  
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Kuva  108  Näkymä ulos säilyy,  ilkaantuminen  ei ole herkkää,  muuttumiskohtaa 
 voidaan pehmentää  istutuksin. 
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6.4.5  Melukaiteen  ja  meluvallin yhteensovittaminen 

Melukaide  voidaan lopettaa turvallisuusohjeiden mukaisesti, jolloin  se jää  irti 
meluvallista  ja sen  taakse  jää  helposti epämääräinen, hoitamaton tila. Kaiteen 
taustatila voidaan istuttaa kohdan sovittamiseksi ympäristöön. Sovituskohdassa 
melukaide voidaan myös viedä loivassa  kulmassa (turvallisuusohjeen  mukaan) 
meluvallin sisälle  ja  jatkaa meluvallin istutuksia luontevasti kaiteen taakse. 

PÄÄLTÄ  
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Kuva  109  Meluaidan  tai  sen  befonikaideosan  voi jatkaa  meluvallin  sisään. 
Muuta kaidetta ei tarvita.  
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