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LAATUVAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN SOVELTAMINEN 

Ohjetta sovelletaan tiehallinnon töissä silloin, kun asiasta ei ole määräyksiä tiehallinnon asetta-
missa tuotevaatimuksissa. 

Näissä ohjeissa mainituista, tuotteita tai testausmenetelmiä koskevista standardeista, muista 
asiakirjoista ja teknisistä vaatimuksista määrätään, että vastavuoroisen tunnustamisen periaat-
teen mukaisesti tuote, joka on valmistettu tai saatettu markkinoille toisessa Euroopan unionin 
jäsenmaassa tai Turkissa tai valmistettu muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maas-
sa, tulee katsoa hakemuksesta tässä julkaisussa esitettyjen laatuvaatimusten mukaiseksi, 
mikäli näin varmistetaan vaadittu laatutaso turvallisuuden, terveyden ja käyttökelpoisuuden 
osalta yhtäläisellä tavalla ja pysyvästi. 

2 Mikäli tuotteen vaatimustenmukaisuus tai käyttökelpoisuus on todistettava, esimerkiksi ylei-
sellä tarkastushyväksynnällä tai yleisellä tarkastustodistuksella, voidaan tuotetta pitää saman-
arvoisena vain, jos sillä on vastaava käyttökelpoisuus- ja/tai vaatimustenmukaisuustodistus 
ja siinä on vaatimustenmukaisuusmerkintä. 

3 Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaan muiden sopimusvaltioiden elinten suorit-
tamattestaukset, tarkastukset ja sertifioinniton myös tunnustettava, mikäli elinten pätevyyden, 
riippumattomuuden, puolueettomuuden ja teknisen laitteiston perusteella voidaan luottaa 
siihen, että ne suorittavat testauksen, tarkastukset ja sertifioinnin yhtä asiallisesti ja todistusvoi-
maisesti. Elinten katsotaan täyttävän vaatimukset varsinkin siinä tapauksessa, että ne on 
hyväksytty 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun direktiivin 89/106/ETY 16 artikian mukaisesti 
tähän tarkoituksen. 

Julkaisut sisältävät viittauksia muihin tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitys-
ten osiin. Julkaisuja tulkitaan kokonaisuutena. 

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät viittauksia myös muihin Tiehallinnon julkai-
suihin, yleisiin standardeihin ja näihin verrattaviin julkaisuihin. Jos tienrakennustöiden yleiset 
laatuvaatimukset sisältävät ristiriitaisia tietoja, myöhemmin julkaistu tieto on pätevä. 

Tuotevaatimuksilla tarkoitetaan tässä Tiehallinnon asettamia hankekohtaisia tai yleisiä hanketta 
koskevia laatuvaatimuksia ja tiehallinnon hyväksymiä suunnitelmia, jotka ovat pätemisjärjestyk-
sessä tämän julkaisun edellä. 

Roomalaisen numeroinnin avulla (1., II.) on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemisjärjestys. Nume-
roinnin tarkoituksena on myös osoittaa laatuun liittyvien asiakirjojen laatijoille mandollisesti 
tarkennettavat laatuvaatimukset. 

Julkaisussa: 
"tai" -ilmaisulla tarkoitetaan kelpoisuudeltaan tasavertaisia ratkaisuja tai työtapoja, ellei 
lauseen sisällöstä muuta johdu (esim. maa- tai kallioperustus) 
"tarvittaessa" -ilmaisulla tarkoitetaan olosuhteiden vaatimien keinojen ja ratkaisujen käyttöä, 
joita tarvitaan hyvän tuloksen saavuttamiseksi. 
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TI EK.AITEET 

7210 TIEKAITEET 

7210.1 Yleistä 

7210.1.1 Tiekaiteen tyyppi osoitetaan 
1. Tiehallinnon suunnitelmassa tai 
II. Tiehallinnon tuotevaatimukseen perustuvassa suunnitelmassa tai 
III.Voimassa olevaan ohjeeseen (Tietoa tiensuunnitteluun 61 voimassa oleva versio) 

perustuvassa suunnitelmassa 

7210.1.2 Kaiteen osat hankitaan kaiteesta vastaavalta kaidevalmistajalta tai kaidevalmis-
tajan osoittamalta materiaalitoimittajalta, jonka tuotannon laadun kaidevalm is-
taja on varmistanut. 

7210.1.3 Kaiteen osia saa parannella kaidevalmistajan sallimissa rajoissa. Kaidetyypin 
Ty 3/51 johteen saa taivuttaa kaarteen vaatimaan muotoon, kaiteen päässä 
johteeseen porataan tai leika-taan reikä, mutta esimerkiksi johteita ja sidelevyjä 
ei saa jatkaa hitsaamalla. Kaidetyypin Ty3161 -63 johteiden taivutetut osat val-
mistaa kaidevalmistaja. 

7210.1.4 Jos kaiteeksi valitaan tyyppipiirustuksen Ty 3/51 mukainen kaide, kaide asennetaan 
kohtien 7210.2.4 mukaan. 

7210.1.5 Muissa tapauksissa kaide asennetaan valmistajan hyväksyttyjen asennusohjeiden 
mukaan. 

Asennusohjeessa annetaan: 
- sallitut pystytysalustan maalajit. Yleensä vaaditaan samanlainen rakenne kuin 

EN 1317-2 mukaisissa törmäyskokeissa. Kuormituskokeiden perusteella voidaan 
hyväksyä pehmeämpikin maa, jos kuormituskokein osoitetaan, että pylväs taipuu 
tarkasteltavassa pehmeämmässäkin maassa sivu-ja pituussuunnassa yhtä her-
kästi kuin törmäyskokeen maassa ilman, että maa antaa periksi. 

- sallitut aloitus ja lopetuskohdan maalajit. Yleensä vaaditaan samanlainen maalaji 
kuin törmäyskokeessa. Kuormituskokeen perusteella voidaan hyväksyä peh-
meämpikin maa, jos kuormituskokein osoitetaan, että järeämpää aloituspylvästä 
käyttäen alkupylväs ei siirry johteesta vedettäessä herkemmin kuin törmäys-
kokeen maalajissa. 

- sallitut poikkeamat suunnitellusta sijainnista ja korkeudesta. Poikkeamat eivät 
kuitenkaan saa ylittää kohdan 7210.2.. .4 mukaisia sallittuja poikkeamia 

- varmistetaan laskelmin, että käytettävä kaiteen aloitus- ja lopetusosa ankkuroi 
johteen päät yhtä hyvin kuin törmäyskokeissa käytetty aloitus- ja lopetusosa. 

- kaiteen ja suojattavan esteen välissä tarvittava joustovara määritetään Tiehallin- 
non voimassa olevien periaatteiden mukaan (Tietoa tiensuunnitteluun 61 voimas- 
sa oleva versio). 

- sallittavat luiskakaltevuudet kaiteen ja tien välissä, ei kuitenkaan jyrkempää kuin 
Tiehallinnon ohjeet sallivat. 
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7210.2 Kaiteen sijainti ja korkeus 

7210.2.1 Kaiteen etäisyys reunaviivasta määrätään suunnitelmassa. 
Tavallisimmat etäisyydet reunaviivasta ovat: 
- penkereellä ja esteen kohdalla 0,25 m suurempi kuin normaali piennarleveys ja 

kaiteen edusta ja tausta muotoillaan kuvan 7210.3 mukaan. 
- kallionleikkauksen kohdalla 0,25... 1,0 m suurempi kuin normaali piennarleveys 

ja kaiteen edusta ja tausta muotoillaan kuvan 72 10.3 mukaan. 

7210.2.2 Kun kaide sijaitsee enintään 0,5 m etäisyydellä päällysteen reunasta, kaiteenjohteen 
yläreunan korkeus mitataan päällysteen pinnasta. Korkeudessa otetaan huomioon 
suunnitelmissa osoitetut myöhemmin rakennettavat päällysteet. Tukipientareen pääl-
lyste ei vaikuta kaiteen korkeuteen. Vaadittu korkeus on esitetty tyyppipiirustukses-
sa tai valmistajan hyväksytyssä piirustuksessa. 

7210.2.3 Kun kaide sijaitsee etäämpänä kuin 0,5 m päällysteen reunasta, kaiteen korkeus 
mitataan luiskan pinnasta. Eri kaidetyyppien sallitut luiskakaltevuudet on esitetty 
Tiehallinnon ohjeissa (Tietoa tiensuunnitteluun 61) ja aloitettaessa kaide ulkoluiskasta 
tyyppipiirustuksessa Ty 3/53 (21.3.2002 tai uudempi). 

7210.2.4 Kaiteen korkeuden sallittu poikkeama on ± 20 mm ja poikkeaman sallittu muutos 
20 m matkalla on enintään 20 mm. 

7210.2.5 Kaiteen etäisyys mitataan kaiteen etupinnasta kuvien 7210.2 ja 7210.3 mukaan. 

7210.2.6 Kaiteen sijainnin sallittu poikkeama tien poikkisuunnassa on ± 50 mmja poikkeaman 
sallittu muutos 20 m matkalla on enintään 20 mm. 

7210.2.7 Pylväät asennetaan tielle päin kallistetuksi. Poikkeama pystysuorasta sivusuunnassa 
on uusilla teillä 10...40 mm ja vanhoilla teillä 0...20 mm pylvään maanpäällisen 
korkeuden matkalla. Tien pituussuunnassa poikkeama pystysuorasta on enin-
tään + 50 mm. 

7210.3 Kaiteen pituus, viisteet ja siirtymärakenteet 

7210.3.1 	Kaiteen pituus osoitetaan suunnitelmissa. 

Merkintä 12 + 60 + 12 tarkoittaa: 
• 12 m:n pituista alkuviistettä 
• 60 m:n pituista täyskorkeaa kaidetta 
• 12 m:n pituista loppuviistettä. 

Merkintä S12 + 60 + S12 tarkoittaa: 
• Ty 3/53 mukaisesti ulkoluiskasta tai keskikaistalta alkavaa kaidetta, jossa on 

12 m alkuviiste 
60 m:n pituista täyskorkeaa kaidetta 
12 m:n pituista loppuviistettä. 
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Merkintä P3/16 + 24 + 12 tarkoittaa: 
ajosuunnassa alussa kokoon painuvaa prEN 1317-4 luokan P3 kaiteen päätä 
tai vastaavaa, jonka tehokas pituus 16 m 
24 m:n pituista täyskorkeaa kaidetta 
12 m loppuviistettä (yksisuuntaisellakin ajoradalla) 

7210.3.2 Penkereillä kaiteen pituus tarkistetaan luiskien rakentamisen jälkeen. Kaide aloitetaan 
moottoriteillä vähintään 40 m ja muilla pääteillä vähintään 20 m ennen jyrkkäluis-
kaisen (1:1,5) poikkileikkauksen alkua, ellei suunnitelmassa ole osoitettu pitempää 
kaidetta. 

7210.3.3 Kaiteen päissä käytetään Tiehallinnon ohjeen mukaisen suunnitelman mukaan joko 
tyyppipiirustuksen Ty 3/53 mukaista sivuun käännettyä aloitusta, kokoonpainuvaa 
kaiteen päätä tai Ty 3/52 mukaista viistettä. Viisteen pituus on yleisillä teillä 12 m. 
Jos kaiteen pää käännetään vähäliikenteiselle yksityistielle, voidaan käyttää 8 m 
viistettä. 

72 10.3.4 Vetolujuudeltaan Ty 3/52-viistettä vastaava aloitusosa tarvitaan kaiteen kumpaankin 
päähän, myös yksisuuntaisilla ajoradoilla. Kaide alkaa joustaa liikaa, jos päätyankku-
rointi on puutteellinen. Pehmeässä maassa viisteen alkupylväs asennetaan murs-
keeseen. 

72 10.3.5 Siirtyminen kaidetyypistä toiseen tehdään siten, että auto ei törmää rajusti jäykemmän 
kaiteen päähän tullessaan joustavamman kaiteen puolelta, ja että johde ei keihästä 
saumakohdassa ajoneuvoa, ja johteisiin saadaan riittävä päätyankkurointi. Nor-
maalisti tämä tehdään seuraavasti: 

a) Kun kaide liittyy sillan kaiteeseen tai muuhun jäykempään kaiteeseen, pylväsväli 
on 2 m, vähintään 16 m matkalla ennen jäykempää kaidetta ja kaksisuuntaisella 
ajoradalla 16 m matkalla jäykemmän kaiteen jälkeen. Johteen liittäminen sillankai-
teen johteeseen on esitetty sillankaiteiden tyyppipiirustuksissa. Tällä osuudella 
käytetään ensisijaisesti sillankaiteen johdetta, jos sellainen voidaan kiinnittää 
tiekaiteen pylväisiin. 

b) Kaide liitetään betonikaiteeseen Ty3/86 mukaisesti. Betonikaiteen pää käännetään 
alkupäässäja kaksisuuntaisella ajoradalla loppupäässä sivuun 1 m päähän teräs- 
kaiteen taakse. Loppupäässä ja kaksisuuntaisella ajoradalla alkupäässä johde 
aloitetaan siten, että teräskohteen pää ei näy tulosuunnassa eli se aloitetaan 
betonikaiteen loppuviisteestä, betonikaiteeseen tehdystä syvennyksestä tai 
yksisuuntaisella ajoradalla betonikaiteen loppupäästä. Johde kiinnitetään betoni-
kaiteen viisteeseen noin 1 m päähän viisteen taitteesta kandella M 168.8 ruuvilla 
18 mm rei'istä. 

c) Kun kaide liitetään tukimuuriin, sovelletaan samoja periaatteita kuin betonikaitee-
seen liitettäessä. 

d) Kaide liitetään teräksiseen melukaiteeseen Ty 3/73 mukaisesti. Melukaiteen pää 
käännetään alkupäässä ja kaksisuuntaisella ajoradalla loppupäässä sivuun 1 m 
päähän teräskaiteen taakse. Teräsjohde aloitetaan ja kiinnitetään kuten kohdas-
sa b. 

Kaikissa tapauksissa pylväsväli on 2 m vähintään 16 m matkalla ennen jäykempää kaidetta ja 
kaksisuuntaisella ajoradalla 16 m matkalla jäykemmän kaiteen jälkeen. 
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7210.4 Pylväsväli ja Joustovara 

7210.4.1 	Pylväsväli osoitetaan suunnitelmassa, joka perustuu voimassa oleviin Tiehallinnon 
ohjeisiin (Tietoa tiensuurinitteluun 61, noudatetaan uusinta). Ohessa on version 
61 B (v.2006) teksti: "Kaiteen etureunan ja esteen etureunan välinen joustovara 
luokitellaan seuraavasti: 

Tapaus a: Esteen etäisyys kaiteen etureunasta on vähintään kaiteen täysi toiminta- 
leveys vaad itussa kaiteen törmäyskestävyysluokassa (yleensä N2). 

• on ensisijainen ratkaisu moottonväylillä ja muilla erittäin vilkasliikenteisillä teillä 
(KVL> 6000 ajon/d ja nopeusrajoitus> 100 km/h on mitoituksen perustana) 

• on ensisijainen ratkaisu muilla melko vilkasliikenteisillä teillä (KVL> 1500 ajon! 
d tai nopeus> 100 kmlh) kohdissa, jossa jyrkkä törmäys on mandollinen tai 
suistumisriski on tavallista suurempi. 

Tapaus b: Esteen etäisyys kaiteen etureunasta on vähintään TB11 kokeen (0,9 t 
auto, 100 km/h, 20°) toimintaleveys. 

• on toissijainen ratkaisu moottoriväylillä ja muilla vilkasliikenteisillä teillä, ja 
sen käytöstä voidaan periä kaupallisissa asiakirjoissa mandollisesti määrätty 
arvonvähennys, jos suunnittelu on kuulunut urakoitsijalle. 

• on riittävä ratkaisu muilla teillä normaalitilanteessa. 

Tapaus c: Esteen etäisyys kaiteen etureunasta on pienempi kuinb:ssä. 
• on toissijainen ratkaisu vähäliikenteisillä teillä (KVL < 1500 ajon!d), kun nopeus 

> 80 km!h. 
• on riittävä ratkaisu vähäliikenteisillä teillä, kun nopeus on <80 km/h. 
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Taulukko 1. Esimerkkejä eri kaidetyyppien edellyttämä joustovara kaiteen etu- 
reunasta esteen etureunaan. 

Kaidetyyppi Pylväsväli Toimintaleveys_____ ___________ 
H2 Hi N2 TB11 (0,9t) 

Ty3151 4m _____ ____ 2,1 1,5m 
Ty3151 2m _____ ____ 1,7 1,2 
Ty3/61 2m _____ 1,4 0,8 0,3 
Varmf.z.REU2 2 m ______ _____ 0,8 0,5 
Safetybaerliukuv.betoni 0,5 0,5 0,5 0,5 

Muiden kaidetyyppien toimintaleveydet saadaan julkaisusta Tietoa tiensuunnitteluun 
62 ja kaidetyyppien hyväksymispäatöksistä. 

Kun vilkasliikenteisen tien rakennussuunnittelu kuuluu rakennusurakkaan, Tiehallin-
non on syytä rajoittaa edellä toissijaiseksi määnteltyjen tapausten käyttöä asettamalla 
tarjouspyynnössä (2000 €) arvonvähennys, jokaisesta siltapilarista, portaalista ja 
muusta jäykästä esteestä tai 5 valaisinpylväästä, jonka kohdalla on sovellettu toissi-
jaista tapausta. 

Maahan upotettu betonikaide voi toimia tukimuurin osana, ja siltapilari voi liittyä 
kiinteästi vähintään 1 m korkuiseen upotettuun betonikaiteeseen, ei kuitenkaan kalte-
vaan etupintaan. Erityistä joustotilaa ei tarvita. 

Jäykempi kaide aloitetaan vähintään 20 m ennen ja lopetetaan 13 m esteen jälkeen, 
ellei valmistajan asennusohje edellytä suurempaa vähimmäispituutta. Lisäksi teh-
dään viisteet. Maahan upotettu betonikaide saa olla 8 m lyhyempi." 

7210.4.2 Kun jäykempi kaide muodostetaan käyttämällä normaalin pylväsvälin sijaan tiheäm-
pää pylväsväliä, tihennetty pylväsväli aloitetaan 20 m ennen estettä ja lopetetaan 
kaksisuuntaisella ajoradalla 13 m esteen jälkeen.. 

7210.4.3 Toteutunut joustovara, käytetty kaidetyyppi ja sen toim intaleveydet (N2 ja TBI 1) 
raportoidaan esteiden kohdalta, kun esteen etäisyys kaiteen etureunasta on 
alle 2 m. 
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7210.5 Pylvään ja johteen asentaminen 

7210.5.1 Tarkka pylväsväli määräytyy kohdan 5.7 ja sidelevyjen reikieri sijainnin mukaan. 
Tarvittaessa käytetään reikäväliltään normaalia lyhyempiä sidelevyjä, jotta saavute-
taan kohdan 4.8 mukainen jatkosvälys. 

7210.5.2 Pylväät pystytetään maahan painamalla tai iskuvasaralla. Tarvittaessa käytetään 
esireikää. Kun esireikää käytetään, tiivistetään pylvään ympärys maanpinnassa 
ympäröivällä maalla niin, että pylväs ei heilu ja pylvään juureen ei tule myöhemmin 
kuoppaa. 

7210.5.3 Pylvään pituus on normaalisti 1,8 m. Pylvään pituus on kuitenkin 2,2 m, 
- kun kaiteen etupinnan etäisyys jyrkän penke-reen luis-kasta (1:1,5) on pienempi 

kuin 0,4 m 
- kun pylväs pystytetään luiskatäyt-teeseen siten, että kaiteen korkeus kitkamaan 

pinnasta on suurempi kuin 0,9 m (Kuva 7210.3). 

7210.5.4 Jos työn aikana havaitaan, että pylväät eivät tunkeudu riittävästi kitkamaahan harki-
taan keinoja, joilla pylväiden riittävä jäykkyys taataan esim. pidemmät pylväät tai 
luiskatäytteen vaihto pylväiden kohdalla. Kevytsorassa pylväiden tukeminen mitoite-
taan erikseen. Kaiteen yläpäästä sivulle vedettäessä tai työnnettäessä, pylvään 
täytyy taipua tyvestä ilman, että maa antaa periksi yli 100 mm, kun pylvään yläpäätä 
on työnnetty tai vedetty 0,6 m. 

7210.5.5 Jos pylväs ei etene louheeseen eikä irtoa siitä, pylväs voidaan katkaista sopivan 
pituiseksi, kuitenkin enintään yksi pylväs viidestä peräkkäisestä. 

7210.5.6 Keskikaistan yksipuoliseen kaiteeseen käytetään käänteisesti rei'itettyä pylvästä. 
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7210.5.7 Ennen johteiden jatkosruuvien kiristämistä johdetta vedetään pituussuunnassa siten, 
että pitkiin jatkosreikiin jää jatkoksen venymisvaraa (jatkosvälystä) jäljelle keskimäärin 
2... 10 mm johdetta (12 m) kohti.. Asennustyön alkupäivinä jatkosvälys mitataan 
vähintään neljästä eripituisesta kaiteesta, ja jatkossa käytetään työmenetelmää, 
jolla jatkosvälys tulee vaatimusten mukaiseksi. Jos jatkosvälys on liian suuri, 
kaide joustaa liikaa. 

Vasen 

) 

Limitys 
D 

Sidelevy 	Johde 

Limitys 

14 	 - 

Kuva 7210.1. Jatkosvälyksen mittaaminen. Jatkosvälys on (23 mm-limitys 
vasemmalla) + (23mm-limitys oikealla). Vasemmalla limitys 
mitataan reikien vasemmasta reunasta. 

7210.5.8 Kaksipuolisessa Ty3/51 kaiteessa pylväsväli on 2 m (tai poikkeuksellisesti 1 m), 
mutta johde kiinnitetään 4 m (tai poikkeuksellisesti 2 m) välein siten, että kuhunkin 
pylvääseen tulee vain yksi ruuvi. Vain viisteen kohdalla pylvääseen tulee kaksi ruuvia. 
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7210.6 Luiskien muotoilu ja reunatuet 

7210.6.1 	Luiskat muotoillaan kuvien 7210.2 ja 3 mukaan. Jos kaide sijoitetaan luiskaan, luiskan 
kaltevuus on tien ja kaiteen välissä enintään 1:10.1:6. 

72 10.6.3 J05 kaide on suunniteltu reunatuen taakse, on varmistettava, onko ratkaisu ohjeiden 
mukainen. 

Mitat H ja L osoitetaan suunnitelmissa 

L = 1,8 m,jos Hk< 0,9 m 
L = 2,2 m, jos Hk> 0,9 m 

Kuva 7210.2 Kaiteen sijainti keskikaistalla. 
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Luiska yhtä suuri tai jyrkempi kuin 1:1,5 

O,5iY 	 ft5m _ 	- - 

Luiska 1:3.5 
O5rii 

15 

Kuva 7210.3: Kaiteen sijainti tien reunassa. 
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7215 TIEKAITEIDEN PARANTAMINEN 

7215.1 Yleistä 

Näitä laatuvaatimuksia käytetään korjattaessa vanhoja teräksisiä tiekaiteita vastaa-
maan törmäysturvallisuudeltaan tyyppipiirustuksen Ty 3/51 (1999) kaidetta. 

Näitä laatuvaatimuksia ja työselityksiä voi soveltaa, jos 
- johteena on Tielaitoksen johde 230/4 tai 230/5 ja. 
- pylväinä on joku seuraavista: U-50/100/50x5, U-60/120/60x5, U-60/160/60x6 tai 

l-100...l-160. 

Näissä laatuvaatimuksissa ja työselityksissä viitataan tienrakennustöiden yleiset 
laatuvaatimukset ja työselitykset (TYLT) julkaisun kohtaan 7210. 

Näiden laatuvaatimusten soveltaminen edellyttää ainakin seuraavien asioiden 
suunnittelua ja määrien esittämistä: 
1. Kaiteiden pidennystarpeet yksilöitynä. 
2. Lisäpylväiden tarve penkereillä ja portaalien, sillankaiteen jatkeiden ym. Kohdalla. 
3. Erotellaan osuudet, joilla 

a) kaide korotetaan pylväitä ylös vetämällä 
b) pylväät vaihdetaan (esim. vanhat pylväät ovat liian lyhyet tai ovat betoniset) 

4. Luiskien täyttötarpeet yksilöitynä 
5. Pylväiden tukemistarve pehmeässä maassa 
6. Hyväksyttävät vaihtoehdot jatkosvälyksen poistamiseksi 
7. Pitääkö uusien pylväiden olla samannäköisiä kuin vanhat. 

Lisäksi voidaan tarvita muutoshintoja siltä varalta, että pylväsväliä joudutaan 
tihentämään paikallisesti, jatkosruuveja tai sidelevyjä joudutaan vaihtamaan 
joillakin pidemmillä osuuksilla, pylväitä joudutaan pidentämään tai varusta-
maan mursketäytöllä odotettua enemmän tms. 
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7215.2. Kaiteen sijainti ja korkeus 

7215.2.1 Kaiteen korkeudeksi tulee sama kuin kohdassa 7210. Vanhan kaiteen korkeutta ei 
tarvitse muuttaa, jos vanhan johteen yläreunan korkeus auttaa uuden vaatimuksen 
keskimäärin enintään 70 mm ja paikallisesti enintään 90 mm. Siirtyminen uuteen tai 
korotettuun kaiteeseen tehdään loivana. Korkeus muuttuu enintään 40 mm 20 m 
matkalla. 

7215.2.2 Yleensä kaide korotetaan pylväitä ylös vetämällä. Tällöin on estettävä maan liiallinen 
löyhtyminen, erityisesti savipaakun nousu pylvään mukana. Jos osoittautuu, että 
pylväiden ylös vetäminen heikentää haitallisesti pylväiden tukevuutta, työ 
keskeytetään ja saatetaan vireille suunnitelman muutos. 

7215.2.3 Kun toimenpiteeksi on valittu kaidepylväiden jatkaminen, korotusosaksi tulee U-50/ 
100/50x5 pylväs, joka kiinnitetään vähintään yhdellä ruuvilla vanhan U-pylväsprofiilin 
sisään niin, että pylväs ei kierry törmäyksessäkään. 

7215.2.4 Sillan kaiteessa johde kiinnitetään uusiin reikiin, jotka porataan vanhojen reikien 
yläpuolelle. 

7215.2.5 Kaiteessa olevat mutkat suoristetaan. Lommoontuneet johteet korvataan uudella 
tai suoristetaan. 

7215.2.6 Sallitut sijainti- ja korkeuspoikkeamat ovat samat kuin kohdassa 7210.2. 

7515.3 Kaiteen pituus ja viisteet 

7515.3.1 Kaiteen pidentämistarpeesta tehdään erillinen suunnitelma. 

7515.3.2 Teillä, joiden nopeusrajoitus on kesällä 80 km/h tai korkeampi, korvataan vanha 8 m 
viiste uudella 12 m viisteellä. 

751 5.3.3 Jos kaiteen pidentämistarvetta ei ole, viisteen alapään sijaintia ei tarvitse muuttaa, 
vaikka viisteen pituus muutetaan 12 metriksi. Uuden viisteen päähän tehdään tyyppi- 
piirustuksen Ty 3/52 (1999) mukainen pyöreä kiinnitysreikä. Tällöin paikalle ei tarvitse 
tuoda uusia johteita. Asennuksessa saa käyttää vanhaa 8 m viisteelle tarkoitettua 
taitteellista erikoissidelevyä. Viisteen kaksi ensimmäistä pylvästä jätetään heikentä-
mättä ja ruuviksi tulee M16. 

7515.3.4 Jos kaidetta pidennetään, viiste tehdään 1. suunnitelman mukaisesti. Ty 3/52 
mukaisesti. 
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7515.4 Lisäpylväät ja reiät 

7515.4.1 	Kaiteeseen asennetaan lisäpylväitä niin paljon, että pylväsväleistä tulee uusien kaitei- 
den vaatimusten mukaisia. 

7515.4.2 Jyrkkäluiskaisilla osuuksilla asennetaan pitkiä (L = 2200) lisäpylväitä paikkoihin, 
joissa kaide ei pysy luiskan läheisyyden vuoksi muuten pystyssä. 

7515.4.3 Kohtien 4.1.. .2 mukaiset tai kaiteen pidentämisessä tarvittavat uudet pylväät ovat 
joko uuden (U-100) tai vanhan (U-160) tyyppipiirustuksen mukaisia, ellei suunnitel-
massa vaadita ulkonäkäsyistä yhtä leveitä pylväitä kuin vanhassa kaiteessa. 

7515.4.4 Lisäpylväitä varten tehdään johteeseen 17.. .20 mm reikä tai tilalle vaihdetaan johde, 
jossa on reikä 2 m välein. 

7515.4.5 Lisäreikä porataan tai puristetaan. Erikseen voidaan hyväksyä sellainen kuumenta-
mismenetelmä, jossa reiän halkaisija ylittyy paikallisestikin enintään 2 mm ja jossa 
mustumat poistetaan ja teräs suojataan sinkkiruiskutuksella. 

7515.5 Jatkokset 

7515.5.1 Kaiteen parantamisen yhteydessä tarkastetaan jatkokset. Jos jatkosruuvien 
kannan halkaisijaalittaa 27 mm, vaihdetaan tilalle M12 5.8 ruuvi, jonka kannan 
halkaisija on vähintään 29 mm tai johdeuraan asennetaan kohdan 5.3 vaihto-
ehdon 1 mukaiset lisäruuvit. Ilman ruuvien vaihtamista on vaarana, että johde 
katkeaa törmäyksessä. 

7515.5.2 Kaiteen parantamisen jälkeen mitataan jatkosvälys kuvan 7210.1 mukaan. J05 
jatkosvälys ylittää keskimäärin 15 mm johdetta (12 m) kohti, jatkosvälys pie-
nennetään 2... 10 mm:ksi kohdan 5.3 mukaisesti. Liian suuri jatkosvälys tekee kai-
teesta liian periksiantavan ja tarvitaan normaalia suurempi joustovara. 

7515.5.3 Jatkosvälys voidaan pienentää vaatimusten mukaiseksi esimerkiksi seuraavilla 
tavoilla: 
1. Jokaiseen jatkokseen tehdään kohdan 4.5 mukaisesti kaksi uutta reikää johteen 

ja sidelevyn kumpaankin päähän johteen uran pohjaan. Pyöreiden reikien 
halkaisija on 18...20 mm. Johdeja sidelevy puristetaan yhteen tai rako täytetään 
paksulla kuumasinkityllä terästangolla, joka puristetaan paikalleen. Johde ja 
sidelevy kiinnitetään toisiinsa kandella M16 8.8 kuusioruuvilla. Myös hyväkuntoisia 
vanhan kaiteen ruuveja voi käyttää. 

2. Osa johteista tai sidelevyistä korvataan lyhyemmällä. Korvaavan johteen tai 
sidelevyn E-mitta, jatkosreikien ääripäiden välinen etäisyys, riippuu siitä 
vaihdetaanko joka toinen vai joka kolmas johde lyhyemmällä. Vanhan kaiteen 
jatkosvälys on yleensä keskimäärin 50 mm kutakin jatkosta kohti. Lyhempi johde 
tai sidelevy ei saa vääntää pylväitä liian vinoon; raja on 100 mm poikkeama 
pystysuoruudesta pylvään korkeuden matkalla. Lyhennetyt johteet ja sidelevyt 
merkitään kirjaintunnuksella L, jonka perässä on E-mitta. 
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7515.5.4 Sillan päissä tiekaiteen johteeseen liittyvän johteen jatkoksen on täytettävä samat 
vaatimukset kuin muissa jatkoksissa. Lisäksi johteen taakse tulee piirustuksen R 
15/DK 1-5 mukainen jäykiste. 

7515.5.5 Viisteen yläpään sidelevyttarkastetaan. Hitsaamalla tehdyt korvataan uudella 
hitsaamattomalla. 

7515.6 Pylväiden heikennys 

7515.6.1 Vanhojen U-60/1 60/60 ja U-140-pylväiden tyveen tehdään heikennys. Pylvään tyveen 
etureunaan tehdään kohtisuora leikkaus esimerkiksi sahaamalla niin, että poikki- 
leikkaukseen jää 1000... 1400 mm 2  terästä. Esimerkiksi U-60/1 60/60x6 pylvääseen 
jää 1320 mm2  terästä, kun sahaus on edennyt 60 mm. 

7515.7 Pylväsruuvit 

751 5.7.1 Pylväissä olevat M16x50 ruuvit korvataan M12x50 ruuveilla. Uusien ruuvien lujuus 
on 4.x, kuten tyyppipiirustuksessa Ty 3/51 (1999). Lujemmat, esimerkiksi 8.8 ruuvit 
eivät toimi törmäyksessä turvallisesti. Aluslaatat valitaan tyyppipiirustuksen mukai-
sesti. 

7515.7.2 Viisteen kandessa ensimmäisessä pylväässä käytetään Ty3/52 mukaisesti M16x50 
ruuveja. 

7515.8 Luiskien muotoilu 

7515.8.1 Tien ja kaiteen välissä ei saa olla luiskaa, jonka kaltevuus on 1:6 tai jyrkempi. Luiskaa 
täytetään tarvittaessa murskeella niin, että kaltevuudeksi tulee 1:8.1:10. Laajoihin 
täyttöihin on tehtävä suunnitelma. 



20 	 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
TIEKAITEIDEN PARANTAM?NEN 

7515.9 Pehmeän perusmaan aiheuttamat ongelmat 

7515.9.1 Suunnitelmassa määrätään millä osuuksilla pehmeän perusmaan aiheuttama pylväi-
den heiluminen ehkäistään. Keinot ovat 
1. käytetään vanhasta 230/4 johteesta katkaistua 500 mm pituista palaa tukilevynä 

pylvään vieressä kaiteen takana. Tukilevyä ei kiinnitetä pylvääseen, koska silloin 
routa voi nostaa tukilevyn lisäksi pylvästäkin. 

2. väItetään pylväiden ylös vetämistä ja korvaamalla se pylväiden lisäupotuksella 
ja pylväiden jatkamisella. 

3. vaihdetaan pylväiden viereen mursketta. 

7515.9.2 Jos työn aikana huomataan, että pehmeän perusmaan aiheuttamia ongelmia ei ole 
otettu riittävästi huomioon suunnitelmassa, työ keskeytetään ja saatetaan vireille 
suunnitelman muutos. Ongelmaa voidaan arvioida vetämällä heikennetyn pylvään 
päästä johteen irrottamisen jälkeen sivulle kunnes pylväs taipuu tai kaatuu. Jos pyl-
väs kaatuu eikä taivu, maa on yleensä liian heikkoa. 
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