
Törmäyskokeet Tielaitoksen tiekaiteeseen  
1993-1999  

Tielaitos 

Tielaitoksen 
 selvityksiä  

17/1999 

Helsinki 2000 

TIEHALLINTO 
 Tie-ja 

liikennetekniikka 



Tielaitoksen  selvityksiä 
 17/1 999  

Törmäyskokeet Tielaitoksen tiekaiteeseen 
 1993-1999  

Tielaitos 
TIEHALLINTO  

Helsinki 2000  



ISSN 0788-3722 
ISBN 951-726-528-X 
TIEL 3200562  

Oy Edita  Ab 
 Helsinki 2000  

Julkaisua myy 
Tielaitos, painotuotepalvelut 

 Telefax  0204 44 2652 
www.tielaitosfi/kirjasto/tilaus. htm 

STOM 

ZJÖM  
441 	057  

Painotuoto 

Tielaitos 
TIEHALLINTO  
Tie-ja liikennetekniikka 
Opastinsilta  12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puhelinvaihde 0204 44 150 



Tärmäyskokeet Tielaitoksen tiekaiteeseen  1993-1999. [Impact tests on the standard 
safety  barner  of the Finnish National Road Administration during 1993— 1999] Helsinki 2000. 

 Tielaitos,  tie-ia liikennetekniikka, Tielaitoksen  selvityksiä  17/1 999, 19s  + Ilitt.  
ISSN 0788-3722, ISBN 951-726-528-X,  TIEL  3200562  

Aiheluokka  34  

Asiasanat 	Kaiteet, törmäystestit 

TIIVISTELMÄ  

Teknillisen korkeakoulun tielaboratorio teki Tielaitoksen  tie-  ja liikennetek-
niikka -yksikölle ja  Rautaruukki Oy:lle vuosina  1993-98  standardien prEN 

 1317-2:1993  ja  EN 1317-2  mukaisia törmäyskokeita, Rajamäellä  17 koettaja 
1  Porissa. Kokeissa testattiin Tielaitoksen tyyppipiirustuksen Ty3/51 . .  .52 

 mukaiset tiekaiteet vuodelta  1988  sekä siitä tehdyt parannetut versiot, jotka 
 on  julkaistu vuosina  1993, 1994  ja  1 999.  Lisäksi testattiin alkuvliste. 

Lopputulokset: 

-  Vuoden  1988 Ty 3/51 kaide  ei täytä  EN 1317:n  vaatimuksia 
-  Vuoden  1993 kaide  täyttää luokan  Ni  (1500 kg x 80 km/h)  vaatimuk-

set. 

-  Vuoden  1994 kaide  täyttää luokan  N2 (1500 kg x 110 km/h  ja  900 kg 
x 100 km/h)  vaatimukset,  ja toimintaleveys  on  suurimmillaan  2,7 m. 

-  Vuoden  1999 kaide  täyttää luokan  N2  vaatimukset,  ja toimintaleveys 
(sivusuuntainen  etäisyys kaiteen alkuperäisestä etureunasta kaiteen 
takana olevaan pisteeseen,  jota  kauempana  auto tai kaide  ei törmä-
yksen aikana käy)  on  suurimmillaan 
-  2,1 m,  kun pylväsväli  on 4 m 
-  1 ,7 m,  kun pylväsväli  on 2 m. 

-  Vuoden  1999 kaide kaksipuolisena, pylväsväli 2 m, johde  joka toi-
seen pylvääseen kiinnitettynä testattiin  vain 1500 kg  autolla  ja  se  toimi 
hyvin  ja  täyttäisi todennäköisesti luokan  N2  vaatimukset; toimintaleve-
ys  on 1,4 m. 

-  Vuoden  1999  kaiteen  12 m alkuviiste  täyttää luonnoksen prEN  131 7-4 
 luokan  P1(80 km/h, vain  suora törmäys) vaatimukset. 

Törmäyskokeiden  perusteella  on  tärkeää, että Vuoden  1999 tyyppipiirustuk
-sen  3/51  ja  3/52 kaide  asennetaan vuoden  1999 työselityksen  mukaan oi-

kein: 

- pylväsruuvi  on  ohut  ja  pehmeä  12 M 4.6,  kovempi ruuvi estää johdetta 
irtoamasta kaatuvasta pylväästä,  jolloin  auto  pääsee kaiteen yli 

- jatkosvälys  on  pieni, muuten kaide joustaa liikaa 
-  kaksi ensimmäistä pylvästä asennetaan selkä kaideosuuden keskelle 

päin  ja  varustetaan paksutla ruuvilla, muuten kaide joutaa liikaa. 



Impact tests on the standard safety barrier of the Finnish National Road Administra-
tion during 1993— 1999. 

Key words 	Safety barriers, Impact tests  (veh)  

ABSTRACT 

The Helsinki University of Technology made 18 full scale vehicle impact test 
for the Finnish National Road Administration and  Rautaruukki Oy  during 
years 1993-1999. Tests were done according to standards prEN 1317-
2:1993 and 1317-2 in  Rajamäki  and test 18 in Pori. The standard specifica-
tion  Ty3/51 . . .52 safety barrier from year 1988 was tested at first. Improved 
versions, which were published 1993, 1994 and 1999, were tested later. 
Also the sloped down end treatment was tested. 

Results:  

Ty3/51:  1988 does not fulfil the requirements presented in prENi 317-
2: 1993. 

- Ty3/51:  1993 fulfils the requirements of class  Ni  (1500 kg x 80 km/h) 
of prEN 131 7-2: 1993. 

- Ty3/51:  1994 fulfils the requirements of class N2 (1500 kg x 110 km/h 
and 900 kg x 100 km/h) of prEN 1317-2: 1993 with a working width 
2.7 m, when the post spacing is 4m. 

- Ty3/51:  1999 fulfils the requirements of class N2 of EN 1317-2 with a 
working width 
-  2.1 m when the post spacing is 4 m 
- 1 .7 m when the post spacing is 2m. 

-  Two sided Ty 3/51: 1999 with post spacing 2 m, where the rail is at-
tached in every second post only, was tested with 1500 kg vehicle 
only, but it seems to fulfil the requirements in N2 with a working width 
1,4 m. 

-  The 12 m sloped end treatment from 1999 was tested according to 
prENi 317-4. It fulfils the requirements of class Pi (900 kg x 80 km/h). 

The tests results show that it is necessary to install the Ty 3/51 barrier ex-
actly according to the standard specification: 

-  the bolt used to fix the rail in the posts must be soft Ml 2 4.6; a 
stronger bolt prevents the rail from detaching from the falling post 
which makes it possible for the car to override the barrier. 

-  the mechanical clearance in the joints must be minimised in the in-
stallation in order to reach the same working width class as in the test. 

-  two first posts must be installed in a way which provides the maximum 
anchorage to the rail in order to reach the same working width class 
as in the test. 



ALKUSANAT  

Raportti perustuu Teknillisen Korkeakoulun törmäyskoeraportteihin  ja  Tie- 
laitoksen  ja  Rautaruukki Oy:n suunnitelmiin. 

Teknillisen Korkeakoulun raportit  on  laatinut Kari Laakso. 

Tielaitoksessa törmäyskokeita  on  ohjannut Kari  Lehtonen.  

Rautaruukki Oy:ssä kokeita ohjasi aluksi  Petri  Ongelin  ja  myöhemmin Hannu 
Roivas. 

Helsingissä maaliskuussa  2000  

Tie/altos  
Tie-  ja  liikennetekniikka 



6 	 Tärmäyskokeet Tielaitoksen tiekaiteeseen  1993  -  1998  

SISÄLTÖ  

1 KAITEITA JA TÖRMAYSKOKEITA  KOSKE  VAT  LAATU VAATIMUKSET 
EN1317-2MUKAAN 	 7 

2 TÖRMAYSKOKEIDEN  TARKOITUS  JA  TULOKSET 	 7 

2.1  Kaiteen kehittyminen 	 7 

2.2 Loppututokset 	 10 

2.3  Kommentteja 	 11 

3 TÖRMAYSKOKEET JA  NIIDEN TULOKSET 	 12 

4 LIITTEET 	 19 



Törmäyskokeet Tielaitoksen tiekaiteeseen  1993  -  1998 	 7  
KAITEITA  JA  TÖRMÄVSKOKEITA  KOSKEVAT LAATU VAATIMUKSET  EN 1317-2  MUKAAN  

1  KAITEITA  JA  TÖRMAYSKOKEITA  KOSKE  VAT  LAA-
TU VAATIMUKSET  EN 131 7-2  MUKAAN  

EN -standardin  mukaan kaiteet  on  testattava törmäyskokeilla. (Asetus julki-
sista rakennusurakoista edellyttää, että laatuvaati muksena  on  käytettävä  
EN-standardeja,  jos  sellaisia  on  vaadittuun  asiaan.) Testi riippuu luokasta:  

Ni:  yksi koe 	1500 kg ha, 80 (80...105) km/h, 20°  (+0,5)  kulma  

N2: 2  koetta 	900 kg ha, 100 (100... 107) km/h, 20° (+0,5)  kulma  ja  
1500 kg ha 110 (1i0...118) km/h, 20°  (^0,5).  

Hl: 2  koetta 	900 kg ha, 20°  (+0,5)  kulma jalO tn ka 70km/h,  15°  (+0,5).  

Kokeessa mikään autoista ei saa mennä kaiteen yli  tai  läpi. Henkilöauto ei 
saa ponnahtaa vastaan tulijan kaistalle  (exit-rajan yli) liian pian kaiteesta 
irtoamisen jälkeen (ennen  exit-box-ruudun päättymistä). Henkilöautossa oli- 
joihin ei saa kohdistua liian suuria iskuja (THIV saa olla enintään  33 km/h  ja 
ASI  enintään  1,0).  Kaide  ei saa tunkeutua autoon.  

2  TORMAYSKOKEIDEN  TARKOITUS  JA  TULOKSET  

2.1 	Kaiteen kehittyminen 

Vuoden  1993  kokeen  1  ja  2  tarkoitus oli saada hyväksyntä luokassa  N2 
 vuoden  1988  kaiteelle,  jossa  on  Ul  60x6-pylväät  ja  kovat  M-1 6  pylväsruuvit.  

Kokeessa  2  raskas  henkilöauto meni  110 km/h  kaiteen läpi hidastumatta. 
Jäykkä pylväs mursi johteen poikki. (Hyväksyttävä  tulos  tästä testistä saatiin 
vasta kokeessa  7  vuonna  1994,  kun pylvääksi oli vaihdettu  U 1 00x5  ja pyl-
väsruuviksi  pehmeä  M-1 2 4.6.  Lisäksi kaidetta piti korottaa.) 

Vuonna  1993  haluttiin kuitenkin saada hyväksyttävä  tulos  edes luokassa  Ni, 
 jossa nopeus  on  selvästi aIempi:  80 km/h.  Kokeessa  3 auto  kierähti pyl-

väästä  ja  perä kääntyi  exit-rajan väärälle puolelle. 

Kierähtämistä  yritettiin vähentää valitsemalla kokeeseen  4  pylvääksi  U 
120x6. Se  auttoi:  auto  olisi jäänyt nykyisen  standardin  exit-rajan oikealle 
puolelle. Silloisen standardiluonnoksen  exit-rajan yli  auto  meni. Tosin testi- 
järjestely ei täytä täysin nykyisen  standardin  vaatimuksia. Vuoden  1993  kai- 
de  täyttää käytännössä luokan  Ni  vaatimukset. 

Kaide  haluttiin kuitenkin luokkaan  N2.  Vuoden  1994  kokeessa  5  pylväsruu-
viksi  valittiin pehmeämpi  M16 4.6  ja johteen jatkoksiin  kovempi  ja suurikan-
taisempi  M12 5.8.  Raskas  henkilöauto keikahti kaiteen yli. 
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Kokeeseen  6  kaidetta korotettiin  35 mm  ja pylvääksi  valittiin ohuempi  U- 
100x5  ja pylväsruuviksi ohuempi  mutta kovempi  M12 8.8. Auto  meni kaiteen 
yli; tosin auton törmäyskulma oli liian suuri  27° .  

Kokeeseen  7  valittiin pylväsruuviksi pehmeämpi  Ml 2 4.6  ja johteen  asennon 
säilyttämiseksi lisättiin  U-kappale pylvään  ja johteen  väliin. Sellaista käyte-
tään  mm.  Ranskassa.  Raskas  henkilöauto käyttäytyi sallitulla tavalla. Myös 
pieni  auto  käyttäytyi sallitulla tavalla testissä  8.  Vuoden  1994 Ty-kaide  hy-
väksyttiin luokassa  N2. Kaide jousti törmäyksissä  sivulle erittäin paljon, toi-
mintateveys (sivusuuntainen etäisyys kaiteen alkuperäisestä etureunasta 
kaiteen takana olevaan pisteeseen,  jota  kauempana  auto tai kaide  ei törmä-
yksen aikana käy) oli  2,7 m.  

Vuonna  1998  kaiteen joustovaraa haluttiin pienentää. Samalla haluttiin  tes-
tate 2 m pylväsväli.  

Aikaisemmissa kokeissa oli huomattu, että johde venyy törmäyksissä  50 mm 
jatkosten  kohdalla, koska sidelevyssä  ja johteessa  on  pitkät reiät. Kokeessa  
9 johteet  asennettiin niin, että jatkosvälykseksi tuli keskimäärin  5 mm  entisen 

 50  mm:n sijaan. Kaiteesta tehtiin myös aikaisempaa pitempi  12+48+12,  kun 
aikaisemmat olivat  8+36+8.  Arveltiin, että  12 m viiste  ei kaada autoa yhtä 
helposti kuin  8 m viiste,  kun myöhemmin tehdään törmäyskoe kaiteen pää-
hän. 

Kokeessa  9  raskas  auto  käyttäytyi sallitulla tavalla, mutta toimintaleveys ei 
pienentynyt, koska kaiteen päät antoivat periksi, kun pylväsruuvit katkesivat 

 tai  pylvään reikä repesi. Tässä alkupylväskin oli  U-lOU  eikä  U-160  kuten 
vuoden  1994  kokeissa. 

Seuraaviin kokeisiin kaiteen kaksi ensimmäistä pylvästä käännettiin selkä 
eteenpäin, jolloin reikä ei repeä yhtä helposti. Alkupylväiden ruuveiksi tuli 

 M16 8.8.  

Kokeessa  10 törmäysnopeus  oli  vain 70 km/h.  Silti toimintaleveys oli  1,6 m.  

Kokeessa  11 auto heittelehti  jo  ennen törmäystä  ja  auto  ajautui  exit-rajan yli 
liian aikaisin. 

Kokeessa  12 auto  ponnahti 10:nnestä pylväästä kaiteen päälle  ja  siitä katto 
edellä yli kaiteen. Syynä oli pylvääseen  10  vahingossa asennettu  M12 8.8 
ruuvi.  

Kokeessa  13  auton  veto  ja  kaiteen asennus onnistui oikein.  Auto  ja kaide 
 käyttäytyivät sallitutla tavalla. Toimintaleveys oli  2,1 m  eli  0,6 m  vähemmän 

kuin vuonna  1994.  Kokeessa  14  myös pieni  auto  käyttäytyi oikein. Kaide 
hyväksyttiin luokassa  N2. 
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On  huomattava, että suurella autolla  (1500 kg)  tärmäysnopeuden  pienentä- 
minen  110  km/h:sta 70:een  pienentää toimintaleveyttä  vain 0,6 m (2,1-1,6 
m).  Pieni  auto (900 kg, 100 km/h)  aiheuttaa  0,6 m  pienemmän siirtymän kuin 
suuri  auto (2,0-1 ,4 m).  

Lisäksi testattiin kaide, jossa  on 2 m  pylväsväli.  

Kokeessa  15  ja  16  autot käyttäytyivät sallitulla tavalla luokassa  N2.  Toimin-
taleveys oli  1,7 m  eli pylväsvälin pienentäminen neljästä kahteen metriln 
pienentää joustovaraa  0,4 m.  

Kokeessa  18  testattiin kaide, jossa kaksi vuoden  1999  mukaista kaidetta 
asennettiin seläkkäin niin, että johde  on  pylväässä  kiinni  4 m  välein  ja  pyl-
väät ovat samassa rivissä  2 m  välein. Tavoitteena oli pienentää toimintale-
veyttä, joksi saatiin nyt  1,4 m.  Koe tehtiin Porissa, jossa maa  on  pehmeäm

-pää  kuin Rajamäellä. Kovemmassa maassa päätyankkurointi olisi pitänyt 
paremmin,  ja toimintaleveys  olisi kaventunut enemmänkin. Kaiteen keski- 
osalla (pylväät  3...)  kuhunkin pylvääseen kiinnitettiin  vain  toinen johde, kos-
ka törmäävä  auto  ei todennäköisesti jaksaisi murtaa samassa pylväässä 
olevaa kahta ruuvia, vaan ponnahtaisi tielle.  Vain  viisteessä  samaan pylvää

-seen  kiinnitettiin kaksi johdetta. Kaksipuoliseen kaiteeseen ei törmätty pie-
nellä autolla, mutta  tulos  olisi todennäköisesti ollut hyväksyttävä. 

Yhteenveto toimintaleveyksistä (sivusu untainen etäisyys kaiteen alkuperäi-
sestä etureunasta kaiteen takana olevaan pisteeseen,  jota  kauempana  auto 
tai  kaide  ei törmäyksen aikana käy): 

Kaide 	koe  auto,  nopeus Toiminta- huomau - 

	

(kg) (km/h)  leveys  W 	tukset  
(m) 

1988,4m 	1 	1500,110 	auto  läpi 	 U-l60pylv.jaMl6ruuv.  

1994,4m 7 1500,110 2,7 +0,6m  alussaU-l6opylväs  
1999,4 m 9 1500, 110 3,1  +  1,0 m  alussa  U-100+M12  ruuvit  

1999,4 m 13 1500, 110 2,1  vrt.taso  alussa käännetty.U -100  
ja  M16  ruuvit  

1999, 4 m 14 900, 100 1,5  -  0,6 m  pieni  auto 
1999, 4 m 10 1500, 70 1,6  -  0,5 m  pieni nopeus  
1999, 2 m 15 1500, 110 1,7  -  0,4 m  lyhyt pylväsväli  
1999,2m 16 900,100 1,2 
1999, 2x 18 1500, 110 1,4  -  0,7 m  kaksipuol. 4m+4m =  2m  

Suunnitteluohje  ei tule vaatimaan törmäyskokeessa saadun toimintalevey
-den  mukaista tilaa kaiteen  ja siltapilarin  tai  muun esteen väliin kaikilla teillä, 

koska tavallisissa törmäyksissä suistumiskulma  on  pienempi kuin tärmäys-
kokeissa. 
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2.2 	Lopputulokset 

-  Vuoden  1988 Ty 3/51 kaide  ei täytä  EN 1317:n  vaatimuksia 

-  Vuoden  1993 kaide  täyttää luokan  Ni  (1500 kg x 80km/h)  vaatimuk-
set. 

-  Vuoden  1994 kaide  täyttää luokan  N2 (1500 kg x 110 km/h  ja  900 kg 
x 100 km/h)  vaatimukset,  ja toimintaleveys  on  suurimmillaan  2,7 m. 

-  Vuoden  1999 kaide  täyttää luokan  N2  vaatimukset,  ja toimintaleveys 
(sivusuuntainen  etäisyys kaiteen alkuperäisestä etureunasta kaiteen 
takana olevaan pisteeseen,  jota  kauempana  auto tai kaide  ei törmä-
yksen aikana käy)  on  suurimmillaan 
-  2,1 m,  kun pylväsväli  on 4 m 
-  1,7 m,  kun pylväsväli  on 2 m. 

-  Vuoden  1999 kaide kaksipuolisena johde  joka toiseen pylvääseen 
kiinnitettynä testattiin  vain 1500 kg  autolla  ja  se  toimi hyvin  ja  täyttäisi 
todennäköisesti luokan  N2  vaatimukset; toimintaleveys  on 1 ,4 m. 

-  Vuoden  1999  kaiteen  12 m alkuviiste  täyttää luonnoksen prEN  131 7-4 
 luokan  Pi (80 km/h, vain  suora törmäys) vaatimukset. 

Törmäyskokeiden  perusteella  on  tärkeää, että Vuoden  1999 tyyppipiirustuk
-sen  3/51  ja  3/52 kaide  asennetaan vuoden  1999 työselityksen  mukaan oi-

kein: 

- pylväsruuvi  on  ohut  ja  pehmeä  12 M 4.6,  kovempi ruuvi estää johdetta 
irtoamasta kaatuvasta pylväästä,  jolloin  auto  pääsee kaiteen yli 

- jatkosvälys  on  pieni, muuten kaide joustaa liikaa 

-  kaksi ensimmäistä pylvästä asennetaan selkä kaiteen keskelle päin  ja 
 varustetaan paksulla ruuvilla, muuten kaide joutaa liikaa. 
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2.3 	Kommentteja  

Törmäyskokeet  eivät ota huomioon kaikkia tärmäysti lanteita: 

-  Tiedetään, että myös  12 m viisteet  voivat luonnossa kaataa auton, 
mutta kokeessa  auto  sattui pysymään pystyssä, koska  vain  yksi  tär-
mäyssuunta  pitää tutkia luokassa  Pi. 

-  Kokeessa  ii auto heittelehti  jo  ennen törmäystä, mikä aiheutti auton 
rajumman ponnahtamisen kaiteesta kuin kokeessa  13,  joka onnistui 
hyvin. Onko kaide turvallinen,  jos  pienikin heittelehtiminen ennen kai-
teeseen osumista aiheuttaa vaaraa. 

-  Joku voi törmätä yli  110 km/h  nopeudella  tai  suuremmalla autolla. 

Kokeiden toistettavuus ei ole aivan hyvä: 

-  Kokeiden ilja  13  ero  on  melko pieni, toinen hylättiin toinen hyväksyt-
tiin 

- Päällysteen  kitka vaikuttaa  exit-rajan ylittämiseen. Jäisellä kelillä  auto 
 ponnahtaa vastaantulijaa päin helpommin kuin kesällä tehdyssä tes-

tissä. 

Asennusolosuhteet  eivät ole vakiot: 

- Törmäyskokeissa  4...16  pylväs taipui auton osuessa eikä kaatunut. 
Maaperä oli melko tiivistä soraa. Törmäyskokeessa  6.. .8  sora oli mel-
ko märkää. Pehmeässä maassa esim. keskikaistalla  on  vaarana, että 
maa antaa  ensin  periksi  ja  pylväs kaatuu. Staattisin taivutuskokein  on 

 kuitenkin havaittu, että pylväs taipuu ennen kuin kaatuu jopa savessa, 
ei kuitenkaan häirityssä savessa  tai siltissä. 

- Törmäyskokeessa  18  (Porissa) maa oli pehmeämpää kuin muissa ko-
keissa (Rajamäellä), mikä voi heikentää päätyankkurointia. Rajamä-
ellä tehtynä kokeen  18 toimintaleveys  olisi voinut olla pienempi. 

-  Jos  kaiteen jatkosvälys  on normaaliasennuksessa  suurempi kuin  tär-
mäyskokeessa  (5 mm), joustovarasta  voi  tulla  suurempi kuin tärmäys-
kokeessa.  

Jos pylväsruuvi on normaaliasennuksessa  liian  kova  8.8  eikä  4.6  kuten  tör-
mäyskokeessa, kaide  ei toimi oikein. 

Viisteeseen  tehdyssä tärmäyskokeessa tulokseen vaikuttaa ratkaisevasti 
auton sivusijainti. Tässä auton kaatumisriskiä vähensi  se,  että kaiteen  pää 

 käännetään sivuun, jolloin auton neljännespiste tulee  standardin  mukaisesti 
sivuun, jolloin auton keskikohta  on  lähes kaiteen kohdalla. 
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3  TÖRMÄYSKOKEET  JA  NIIDEN TULOKSET  

Kaide  A  

Pylväs:  Ty3/51,  13.4.1988  U160/60x6,  M16-8.8,  ruuvin  korkeus  550 mm, 
 pylväsväli  4 m  

Johde: Ty3/51,  13.4.1988 230/4,  jatkosr.  Ml 2-4.6,  kanta  26 mm,  
jatkosvälys  n.50 mm  

Vilste: Ty3/52,  13.4.1988 8 m  viiste,  päässä  puolireikä  

Pituus:  8+36+8 	(törmäyspiste  3...3,5 m  ennen pylvästä, 
jossa  jatkos) 

Tärmäyskoe  1: 15.7.1993 8-93 	Kaide A,  ei poikkeamia 

Törmäys: 	Datsun  Cherry, 900 kg, 111 km/h, 200,  
lievä sivuluisu ennen törmäystä, perä koholla 

Kaiteen käytös:  1.  ja  2.  pylväs taipuivat, johde pussiutui 

Auton käytös: 	Auto  pyörähti toisesta pylväästä ruudusta  (exit-box)  pois  ja  
kallistui sivulle, OlVx  18; OlVy 20 km/h; Gx 10,2; Gy 7,1 

 Tulos: 	 Hylätty  

Törmäyskoe  2: 2.9.1993 	9-93 	Kaide A, viisteen  päässä reikä 

Törmäys: 	Mercedes B 220, 1500 kg, 102 km/h, 20 ° ,  

Kaiteen käytös: Johde katkesi jatkosruuvien katkettua  tai irrottua  

Auton käytös: 	Auto  jatkoi kaiteen läpi  

Tulos: 	 Hylätty  

Törmäyskoe  3: 6.9.1993 	10-93 Kaide A, viisteen  päässä reikä 

Törmäys: 	Mercedes B 220, 1500 kg, 80 km/h, 20 ° 

 Kaiteen käytös:  1.  ja  2.  pylväs taipuivat, johde pussiutui 

Auton käytös: 	Auto  pyörähti toisesta pylväästä ruudusta pois, 
perä nousi samalla, 
OlVx  vika; OlVy  20 km/h; Gx  vika; Gy  7,1  

Tulos: 	 Hylätty  
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Kaide  B  

Pylväs:  Ty3/51,  9.12.1993, U120/60x5, M16-4.6, ruuvin  korkeus  550 mm, 
pylväsväli 4 m 

Johde: Ty3/51,  9.12.1993, 230/4, jatkosr. M12-5.8,  kanta  29 mm, 
jatkosvälys  n. 50 mm 

Viiste: Ty3152,  9.12.1993, 8 m viiste,  päässä reikä, päässä  U160/60, 
L900  pylväs, kokeessa  viisteen alapäätä  ei 
upotettu kokonaan 

Pituus:  8+36+8 	(tärmäyspiste 3,8 m  ennen pylvästä,  
11  merinen jatkosta  

Tärmäyskoe  4: 6.10.1993 	Kaide B,  pylvään aine 6mm,  A:n jatkosruuvi, 
törmäyspiste  kuten A:ssa 

Törmäys: 	Mercedes B 2400, 1500 kg, 80 km/h, 20°  

Kaiteen käytös:  1.  ja  2.  pylväs taipui  ja johde  irtosi niistä 

Auton käytös: 	Auto pyrähti  kolmannesta pylväästä lievästi ruudusta pois, 
OIVx  14; OlVy 12 km/h; Gx 0,8; Gy 4,3, ASI 0,5  

Tulos: 	 Lievästi hylätty  Ni  

Tärmäyskoe  5:13.9.1994 	Kaide B 

Törmäys: 	Peugeot 604, 1500 kg, 103 km/h, 200  

Kaiteen käytös:  1.  ja  2.  pylväs taipuivat,  ja johde  irtosi niistä 

Auton käytös: 	Auto  kierähti  ja  pyörähti kaiteen yli  

Tulos: 	 Hylätty  

Kaide  C  

Pylväs:  Ty3/51,  7.12.1994, 

Johde: Ty3151,  7.12.1 994, 

Viiste: Ty3152,  7.12.1 994, 

Pituus:  8+36+8 

U100/50x5,  Ml 2-4.6 ruuvi 
korialuslaatat  13 DIN 9021,  
kaiteen  kork.  700 mm, 
johteen  ja  pylvään välissä tuki  U140/60x6 
pylväsväli  4 m 

230/4, Fe 37D, jatkoksissa M12-5.8, 
jatkosvälys n. 50mm 
8 m viiste,  päässä reikä, 
päässä  U160/60,L900  pylväs 
kokeessa  viisteen alapää  ei upotettu 
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Törmäyskoe  6: 27.9.1994 Kaide C, sateen pehmittämä  maa, pylväsruuvi  8.8, 
 mutterin alla välilevy 

Törmäys: 	Volvo 244, 1500 kg, 106 km/h, 27°, 
0,14 m  ennen jatkosta;  19,84 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös:  1.  ja  2.  pylväs taipuivat,  ja johde  kaatui niiden mukana 
Auton käytös: 	Auto  jatkoi kaiteen yli  

Tulos: 	 Hylätty 

Törmäyskoe  7: 3.10.1994 Kaide C,  ei poikkeuksia 

Törmäys: 	Volvo 244, 1500 kg,, 110 km/h, 20°; 
0,1 m jatkoksen  jälkeen;  20,1 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös:  4  pylvästä taipui  ja johde  irtosi niistä 
Auton käytös: 	Auto  palasi tielle maalatun laatikon pään  ja  siirtyneen 

kaiteen välistä 
THIV:  15, OlVx = 14, OlVy = 17km/h; ASI = 0,5 

 Tulos: 	 Hyväksytty  N2  (iso  auto), W  = 2,7 m, DD  =  2,6 m  

Törmäyskoe  8:13.10.1994 	Kaide C,  ei poikkeuksia 

Törmäys: 	Austin Allegro, 900 kg, , 101,5 km/h, 19 ° ; 
0,5 m jatkoksen  jälkeen;  20,5 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös:  3  pylvästä taipui  ja johde  irtosi niistä 

Auton käytös: 	Auto  palasi tielle maalatun laatikon pään kohdalta,  1 m  
maasta koholla, mutta oikeassa asennossa 
THIV =  12, OlVx = 14, OlVy = 20km/h, ASI = 0,7  

Tulos: 	 Hyväksytty  N2  (pieni  auto), W  = 1,4 m, D  =  1,3 m  

Törmäyskoe  9: 10.6.1998 Kaide C, johteen  ja  pylvään välissä ei  U-tukea, 
jatkosvälys ka.  n. 5 mm,  pituus  12+48+12, 
viisteen alapää  täysin upotettu, 
päässä  U-i  00/50-pylväs 

Törmäys: 	M-Benz 200 D, 1500 kg, 110 km/h, 20 ° , 
1 ,4 m 6:nnen  pylvään jälkeen,  21,4 m  kaiteen alusta, 

 (2,6 m  ennen jatkosta) 

Kaiteen käytös: Johde irtosi pylväistä  1, 3, 6-13  ja  18. Törmäyskohdan  jäi-
keiset  6  pylvästä kaatuivat  ja  edeltävät taipuivat eteenpäin; 
kaiteen alkupää siirtyi eteenpäin 

Auton käytös: 	Auto  kiertyi törmäyskohteen jälkeisen 6:nnen pylvään 
ympäri  30°  kulmaan, mutta pysyi  exit-boxissa. 
THIV:  14 km/h; PHD = 7,2 g, ASI = 0,5  

Tulos: 	 Hyväksytty  N2  (Iso  auto), W  = 3,1 m, DD  =  3,0 m.  
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Kaide  D  

Pylväs:  Ty3/51,  23.1.1999, U100/50x5, M12-4.6 ruuvi,  
kaiteen korkeus  700 mm 

Johde: Ty3/51,  23.1.1999, 230/4, Fe 37D, jatkoksissa M12-5.8, 
jatkosvälys ka.  n. 5 mm 

Viiste: Ty3/52,  23.1.1999, 12 m viiste,  päässä reikä, 
päässä  U100/50,L900  pylväs,  
2  ensimmäistä pylvästä käännetty 
selkä eteenpäin  ja  varustettu  
Ml 6x50-8.8 ruuvei I la, vi isteen alapää  upotettu 

Pituus:  12+48+12 

Törmäyskoe  10: 17.6.1998 	Kaide D, pylväsväli 4 m 

Törmäys: 	M-Bentz 200 B, 1500 kg, 70 km/h, 200; 
1,1 m 6:nnen  pylvään jälkeen,  21,1 m  kaiteen alusta, 

 (2,9 m  ennen jatkosta) 

Kaiteen käytös: Johde irtosi pylväistä  7 - 9,  ja  pylväät taipuivat lähes maahan; 
kaiteen alkupää siirtyi  0,1 m  eteenpäin. 

Auton käytös:  Auto  liukui kaidetta pitkin, etupyörä irtosi.  
Auto  pysyi  exit-boxissa. 
THIV:  11, OlVx =  9, OlVy =  7 km/h; PHD =  3,1 g, ASI =  0,3  

Tulos:  Hylätty  Ni  (väärä nopeus),  W  =  1,6 m, DD  =  1,5 m 

Törmäyskoe  11: 23.6.1998 	Kaide D, pylväsväli 4 m 

Törmäys:  M-Bentz 200 D, 1500 kg, 110 km/h, 190,  auto heittelehti,  
rengas  vajaa  1,5 m 6:nnen  pylvään jälkeen,  
21,5 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös: Johde  irtosi pylväistä  7  -  ii,  ja  pylväät taipuivat lähes 
maahan; kaiteen alkupää siirtyi  0,2 m  eteenpäin; johde 
repeytyi  osittain pylvään  11  kohdalta. 

Auton käytös:  Auto  liukui kaidetta pitkin, kunnes pylvään  10  kohdalta 
ponnahti  exit-boxista. 
THIV:  17, OlVx =  15, OlVy =  10 km/h; PHD =  4,0 g, ASI =  0,4  

Tulos:  Hylätty  N2  (auton tulokulma,  exit), W  =  2,3 m, DD  =  2,2 m 

Tärmäyskoe  12: 8.7.1998 Kaide D, pylväsväli 4 m, 
10:nnessä pylväässä  M12 8.8 ruuvi. 

Törmäys: 	M-Bentz 300 D, 1500 kg, 110 km/h, 20°  
1,1 m 6:nnen  pylvään jälkeen,  21,1 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös: Johde irtosi pylväistä  7-ilja 13-17,  pylväät  7-1 1 taipuivat 
 lähes maahan; kaiteen alkupää siirtyi  0,2 m  eteenpäin. 

Auton käytös: 	Auto  liukui kaidetta pitkin, kunnes nousi kaiteen päälle  
ja  lensi katto edellä.  
THIV ym.  ei mitattu  

Tulos: 	 Hylätty  N2 (auto  kaatui kaiteen  pääHe),  
W = 2,5 m, DO = 2,4 m 
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3.2.1.1 Kaide D  
Pylväs:  Ty3/51,  23.1.1999, U100/50x5, M12-4.6 ruuvi,  

kaiteen korkeus  700 mm 

Johde: Ty3/51,  23.1.1999, 230/4, Fe 37D, jatkoksissa M12-5.8, 
jatkosvälys ka.  n. 5 mm 

Viiste: Ty3/52,  23.1.1999, 12 m viiste,  päässä reikä, päässä Ui  00/50, 
L900  pylväs,  2  ensimmäistä pylvästä käännetty 
selkä eteenpäin  ja  varustettu  M16x50-8.8 
ru uvei  ha, vi isteen alapää  upotettu  

3.2.1.2  Pituus: 	12+48+12 

Törmäyskoe  13: 5.8.1998 Kaide D, pylväsväli 4 m 

Törmäys: 	M-Benz 220 D, 1500 kg, 110 km/h, 20 ° , 
1,4 m 6:nnen  pylvään jälkeen,  21,4 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös: Johde irtosi pylväistä  7-1 1,  ja  pylväät kaatuivat lähes maahan; 
kaiteen alkupää siirtyi  0,1 m  eteenpäin. 

Auton käytös: 	Auto  ponnahti  11 :nnen  pylvään kohdalta, mutta 
pysyi  exit-boxissa. 
THIV:  15, OlVx = 7, OlVy = 14km/h; PHD = 2,1 g, ASh = 0,6  

Tulos: 	 Hyväksytty  N2  (iso  auto), W  = 2,1 m, DO = 2,0 m. 

Törmäyskoe  14: 6.8.1998 Kaide 0, pylväsväli 4 m 

Törmäys:  Talbot Horizon, 915 kg, 106 km/h, 20 ° , 
1,0 m 6:nnen  pylvään jälkeen,  21 ,0 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös: Johde  irtosi pylväistä  7-9,  ja  pylväät kaatuivat lähes maahan; 
kaiteen alkupää siirtyi  0,1 m  eteenpäin. 

Auton käytös:  Auto  ponnahti kaiteesta ylöspäin, mutta ei kallistunut;  
auto  ylitti  exit-rajan vasta  boxin  jälkeen. 
THIV:  18, OlVx =  13, OlVy = 19km/h; 
PHD =  5,3 g, ASI =  0,8  

Tulos:  Hyväksytty  N2  (pieni  auto), W  =  1,5 m, DD  =  1,4 m. 

Törmäyskoe  15:18.8.1998 Kaide  D, pylväsväli 2 m 

Törmäys:  M-Benz 200 D, 1500 kg, 110 km/h, 20 ° , 
0,8 m (6+4):nnen  pylvään jälkeen,  20,8 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös: Johde  irtosi pylväistä  11-17,  ja  pylväät kaatuivat lähes maahan; 
kaiteen alkupää siirtyi  0,1 m  eteenpäin. 

Auton käytös:  Auto  liukui kaidetta pitkin, vasemmat pyörät nousivat hiukan 
kunnes ponnahti kaiteesta  ja  ylitti  exit-rajan vasta  exit-boxin  
jälkeen. 
THIV:  21, OlVx =  19, OlVy 	12km/h; PHD =  3,3 g, ASI =  0,4  

Tulos:  Hyväksytty  N2  (iso  auto), W  =  1,7 m, DD  =  1,6 m. 
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Törmäyskoe  16:19.8.1998 	Kaide D, pylväsväli 2 m 

Tärmäys: 	Talbot Horizon, 907 kg, 107 km/h, 200 ,  
0,9 m (6^4):nnen  pylvään jälkeen,  20,9 m  kaiteen alusta 

Kaiteen käytös: Johde irtosi pylväistä  11-17  ja  pylväät kaatuivat lähes maa-
han; kaiteen alkupää siirtyi  0,05 m  eteenpäin. 

Auton käytös: 	Auto  ponnahti kaiteesta  ja  pyörähti, mutta ei ylittänyt  exit- 
rajaa. THIV:  21 km/h, OlVx =  17 km/h, OlVy =  13 km/h; 
PHD =  5,4 g, ASI =  0,4  

Tulos: 	Hyväksytty  N2  (pieni  auto), W  =  1,2 m, DD  =  1,1 m.  

Törmäyskoe  17: 22.9.1998 	Kaide D, pylväsväli 4 m, viiste 12 m, 
Viiste 	 kaidepituus  36 m  

Törmäys: 	Talbot Horizon, 908 kg, 85 km/h, 00 ,  

sivuun käännetyn viisteen johteen yläreuna osui auton 
puskurin alareunan  0,05 m 1%  pisteestä vasempaan 

Kaiteen käytös: Kaide kesti törmäyskuorman. Törmäyskohdassa oli pieni 
painuma, muut vauriot olivat naarmuja. 

Auton käytös: 	Auto  kulki kaiteen päällä  30 m  vasemman puoleiset pyörät 
maassa lähes  koko  törmäyksen ajan. Viisteen taitteen 
kohdalla  auto hyppähti.  Iskusta  auto  alkoi kääntyä hiukan 
myötäpäivään  ja  auto  palasi tielle  alle  10°  kulmassa. 
THIV, OlVx, OlVy;PHD, ASI,  tuloksia ei saatu, koska mi-
kään kiihtyvyyksistä (x,y,z) ei ylittänyt kynnysarvoa  2,5 g.  

Tulos: 	Hyväksytty  Pi, W  ja  DD  ei mitattavissa  
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Törmäyskoe  18: 23.6.1999  
Kaksi kaidetta  D selätysten, pylväsväli  kummassakin  4 m 

 niin, että pylväsväliksi tuli  2 m, vain viisteessä (12 m)  kum-
pikin johde oli samassa pylväässä kiinni, kaidepituus  72 m, 

 maa pehmeä 

Törmäys: 	Mercedes Benz 200 D, 1449 kg, 112 km/h, 
0,2 m 10:nnen  pylvään jälkeen. 

Kaiteen käytös: Kaide kesti törmäyskuorman. Johde irtosi pylväistä  8 - 14. 
 Kaiteen alkupää siirtyi törmäyskohtaa päin noin  0,15 m. 

Johteeseen  tuli repeämä pylvään  12  kohdalle. 

Auton käytös: 	Törmäyksen aikana ajoneuvo nojasi kaiteeseen. Lopussa 
kaide  heitti auton hiukan irti kaiteesta, mutta  auto  ei ylittä-
nyt  exit-rajaa, koska  auto kaartoi  takaisin kaidetta kohti. 
THIV:  20 km/h, OIVx= 19 km/h, OlVy= 8 km/h; PHD= 4,0 g, 
ASI= 0,3  

Tulos: 	Hyväksytty  N2  (suuri  auto), W=1 ,40 m, 
DD=1  ,05 m.  Kaidetta ei ole testattu pienellä autolla. 
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sinkitys) -  Tarvikkeet 	Znk 	375 	(55 	m) 

1  Silloillo, moottorivdylillå  jo  erikseen  mdördt 	kohdissa  on  

io±tena e,a 	232/5 o  sidievynd  osa 	226/4  

2 lTyäselitykseri vaotirnisSa  paikoissa  osa  j1 L 2200 



00mm  sivulle 
 ha  ide  linja  a I a  

	

u  kaidel  I  nja  a  ta 	 k at deli  nja st  a 	 k a  ideli  nio  a to  

Johteeseeni  tehdään  asennettaessa  50...  200mm  etäisyydelle 	 Reunapaalut  sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaan  

johteen pädstä  018  nm  reikä, johon  pyivãs  kiinnitetään  

rinalku 	t  

	

1 koidelinjasta 	 koldelinjasta 

A 	..-.e;.-. 	 +-,; 	ltr,r,,iuHf 	(VIitvlillii 	teiIIi) 

Viisteetön  alku  tai  loppu  

NUOM  I  PIIRUSTUS  ON  PIENtNNETTY 

TIEKAIDE  
Aloitus  ja  opetus 
hEL,  Kk  

9.12.1993 	 Ty 3/52 



JOHTEEN  KIINNITYS  

Torvikk eet jatkoksen  kohdalla.  

5 Liitoksesso,joka  ei ole  jatkos, oson® 
 paikalle tulee tarvittaessa  1.2  osaa 

 ®  siten, että  johteesto  tulee suora.  

B - B  

'F  

Tiekoiteen pyl  

A -A  

Ajosuunto  kaiteen vieressä  

OSAT  
Johde ®  230/ 411,  pysväIi 4O0O,Lt2OOOk00  
Pylväs  © U50/%OO/50x5 	L 	I8OO  

Tarvikkeet  Välilevy 	45x 120 x6 4 	(tkpl/liitos) 

® Aluslootto  50x  5Ox44 	(0..,2kpl/Iiitos) 

® Koriolusloatta  13 DIN 9021 St  Znk (2/liitos) 

© Kuusiomutteri  M 12  (8/jatkos,  t  /IIitos) 

® Kuusloruuvi  (4,x) M 12 x50 	(tkpl/liitos) 

® Sidelevy 	226/4 	Lr  470 	(lkpl/jotkos) 

® Aluslootto 	14 	(8kpl/jotkos) 
Lukkoruuvi (  5,8)  M12x30 	(8kpl/jotkos) 

® Tukiosa  U-60/140/60x6  Lt50(l/!iitos) 41  

MATERIAALIT  9235  JRG2EN 100251993(Fe  37B)  

Pinnoite  - Johde 	Znk 	420 	(6Opm)  
(kuuma-  -  Pylväs 	Znk 	500 	(70gm) 

sinkitys) - Torvikkeet 	ZnIt 	375 	(55um) 

0 SiIloiIIa  ja  erikseen määrätyissä kohdissa 	232/5  johde 

2 SiIloiIla  jo  erikseen  määrötyissä  kohdissa  pylväsväli  2000  

1TyöseIityksen voatimisso poikoisso  osa 	L'2200 tai 
L 1800  + tulcilevy  tai 	L 2200  + tukilevy 

4 KeskelIä  suurinta sivua reikä  e IS  

PYLVAS 	 _______________________  
Suunnitelmassa voidaan  esittãä 

	

:}  _f][ 	
tästä poikkeavia mittoja.  

HUOM  I PIIRUSTUS ON PIENENNEJ] 

TIEKAIDE 
Yleispiirustus  ja osat  I3  

hEL,  Kk  

	

7.12.1994 	 Ty 3 /51  



12 	metrin 	alku- toi 	loppuviiste  (Moottori-  ja 	moottoriliikenneteillä Sidelevyssa 	4 °:n 	kulma  

_ 
kaide  linjasta  k aide!  injasta  

I)  Johteeseen  tehdään  asennettoessa 150.200mm etöisyydelle  2) Alkupylväs  U - 60/160/60x6, L 	900mm 

johteen päöstã 018mm reikö,  johon pylväs  kiinnitetöãn  3) Viisteen  matkalla ei käytetä  loittokappaletta  (Ty 3/53)  

___ ____ 

,kaide  linjasta  'ia  idel injosta  

4 	metrin 	alku- 	tai 	loppuviiste (  Yksityisillä 	teillä)  

I. 	 .. ...,. 	
.:. _ 

__  

koidelin  josta  

HUOM  I 	PIIRUSTUS  ON  PIENENNETTY]  

Viisteetön  alku  tai  loppu  
TIEKAIDE  

Aloitus  ja  lopetus 
hEL,  Kk  

7.12.1994 
	

ly  3/52  



B 

______________________ 	4000 12000»  
-  ..6 B 

pääuyvyJ  /00/ 

teen  levennys koite!fl] 
 le  erikseen  vaadtttoesso 

t'Jormooli 

Ilinen tukilev  

OSAT 
,Johde 	-  D 	230  /  4,  pylväsväli 4000Ll2000toi 	00  
Pylvas ® 	U  -  50  /  100/50 x 5 	L 	l800  

Tarvikkeet  J 	Välilevy 	45x 120 x 	(1  kpl!  hitas)  

J 	Aluslaatta  50 x 50 x 44) 	(0.2  kpl / hitas) 51  

® 	Koriolusloatta  13 DIN 9021 	ks. 	(2/tulos) 

© 	Kuusiomutteri  M 12  (8/jatkOs,  I  /  hitas)  

® 	Kuusioruuvi  (4,x) M 12 x 50 	(I  kpl /Ihitos) 

® 	Sidelevy 	226/4 	Lr  470 	(tkpl/jatkos) 

® 	Aluslaatta 	14 	(8kpI/jatkos)  

d 	Lukkoruuvi ( 	5,8) M 12 e 30 	(8kpl/jatkos)  

MATERIAALIT  S235 JRG2EN 100251993 (Fe 37B) 

Kuumasinkitys 	SFS 	2765  luokka  A 
(johde 	jo  pylvööt 	paikallisesti  vöhinfödn 	70 pm) 
mutterit, aluslaatat 	ym.. 	-  ii  - 	50 pm 

' 1 SilIoilla  jo  erikseen  mdärätyissä kohdisso ( 	232/5  johde 

2 )SiuloihIO  jo  erikseen  rnäi5rätyissä kohdisso pylväsväli  2000  

3 Tyasehityksen vaatimissa  paikoissa  osa 	L 2200 tai 
L 1800  +  tuki  levy  toi  ®  L 2200  + tukilevy 

PYLVAS rsuunnitemosso  voidaan esittää  

_______ 	
tästä poikkeavia  mittojo. 

 __J 
0  

gflj 
IHUOMI PIIRUSTUS  ON  PIENENNETl  

TIE  IDE  c...:.  Tarvikkeet  jatkoksen  kohdalla  

5) 	 YIespUrustus  ja osat  ¶i3  
Liiloksessa,  joka ei ole  jatkos,  osan  8.  
paikalle tulee tarvittaessa  1.2  osaa 	TI EL, Ht) 

4  siten, että  johteesto  tulee suora.  

25. [1999 	 Ty 3/51 

JOHTEEN  KIINNITYS  



2  metrin alku-  tai  loppuviiste  

-50  

• 	. 	.•.• 	.: 	•'.  
il  

II  

Johteeseen  tehdään  osennet$aessc  150...  200mm  etäisyydelle  
johteen  päästä  0 IS mm  reikä, johan pylväs kiinnitetään  

Sidelevvssö  4°  kulma  

2) Alkupylväs  U-SO  /  00/50 6, L 2  1100mm  
3) Viisteen  matkalla ei käytetä  loittokappoletto  C Ty 3  /  53)  

Alkuvilste 	_______ 

jS)  

Lo  ppuv iis  te  _______  

6) 6) 	 • 	 C 
61 	 5) 	 5) 

4) Kaksi ensimmäistä  pylvästö asennetoon  selkä 	 6)  Mandollinen pylväs kun  pylväsväli  on 2 m. 

 kaiteellista  osuutta kohti  

5) Kanden  ënsimmösen  pylvään  ruuvina  on  MIG  x50-8.8 ; 
 Kaikissa  musissa pylväissä  on M 1250-4. X  

HUOM  I  PIIRUSTUS  ON  PIENENNET  

TI  EKAIDE 

Alkuvilste  12 m  
TIEL, HIt  

23. 1.1999 	 Ty 3/52  



Ympäristö/vaikutukset 

TIEL  3200555 Ohikulkutie  ja  taajama  (TS 9/1 999) 
TIEL  3200558 Niittykasvillisuuden  perustaminen  tieluiskiin 	- Koetuloksia  ja kirjallisuusselvitys  

(TS 12/1999) 
TIEL  3200560 Saneerattujen  taajamien  viherympäristö, kivetyt  pinnat,  kalusteet  - Kuntotarkastelu  

(TS 15/1 999) 
TIEL  3200590 Taajamateiden  suunnittelun kehittäminen. Seurantatutkimus. 

Jaala, Keuruu, Sotkamo.  (TS 1/2000) 
TIEL  4000205 Tierummut vaellusesteinä -  Ongelman kuvaus  ja  ratkaisumalleja  (SJ  22/1999) 
TIEL  4000206  Suomen tieliikenteen  polttoaineperäisten  päästöjen aiheuttamat  

ympäristökustannukset -  Vuoden  1996  selvityksen  päivitys  (SJ  23/1 999) 
TIEL  4000215 Tieliikenne-ennuste vuosille  1997-2030.  Vuoden  1995  ennusteen  päivitys  

(SJ  35/1999) 
TIEL  4000216  Tieliikenteen  ajokustannukset: Onnettomuuskustannukset  Suomessa  ja  

Ruotsissa  (SJ  36/1999) 
TIEL  4000217  Tieliikenteen  ajokustannukset: Ajoneuvokustannukset  (SJ  37/1999) 
TIEL  4000216  Tieliikenteen  ajokustannukset: Aikakustannukset  (SJ  36/1999) 
TIEL  4000241  Mitä  on  tehty?  - Tielaitoksen  ympäristön  toimenpideohjelman  1997  -  2000  

toteuttaminen  (SJ  13/2000) 

Tietekniikka 

TIEL  3200537 	Geotekniikan informaatiojulkaisuja:  Siltojen  pohjatutkimukset  (TS 1/1999) 
TIEL  3200539 	Tiepenkereiden vetolujitteiden  toiminta  käyttötilassa  (TS 47/1998) 

Syvästabilointi Tielaitoksen  kohteissa:  
TIEL  3200540  Osa  1:  Toteutetut kohteet  (TS 2/1 999) 
TIEL  3200541 	Osa  2: Laadunvalvontatutkimukset  ja laadunalitusten  vaikutus  (TS 3/1999) 
TI EL 3200553 U usiopäällystetutkimukset (TS 7/1999) 
TIEL  3200557 	Loivaluiskaisten  teiden kuivatus  (TS 11/1999) 
TIEL  3200562 Törmäyskokeet Tielaitoksen tiekaiteeseen 1993-1999 (TS 17/1999) 
TIEL  3200571 	Asfalttinormien kiviainesten hienoainesseoksen  laatuvaatimukset  (TS 26/1999) 
TIEL 3200575 Kuulamylly-  ja  Micro-Deval  -kokeiden tulosten vastaavuus  (TS 30/1 999) 
TIEL  3200578 	Halvat kevyen liikenteen väylät  (TS 35/1 999) 
TIEL  3200579 Kiviaineksen pintakarkeuden  vaikutus  kuulamyllyarvoon  (TS 36/1999) 
TIEL  3200580 	Kiviaineksen välilajitteen raemuodon  vaikutus  päällysteen  ominaisuuksiin  

(TS 37/1999) 
TIEL  3200591 	Kasvipeitteisen meluesteen  kokeilu  (TS 2/2000) 
TIEL  3200594 	Betonimurskeen  käyttö tien  päällysrakennekerroksissa. Mitoitus-  ja työohje  

(TS 5/2000) 
TIEL  4000199 	Selvitys tien  häikäisysuojista  (SJ  5/1 999) 
hEL  4000200 	Kelirikkoisen soratien  kantavuuden  parantamismenetelmiä. Bitumistabilointi  ja 

raudoitettu murske.  Loppuraportti.  (SJ  6/1999) 
TIEL  4000201 	Teiden  talvihoidon  yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhteenveto tehdyistä selvityksistä.  

(SJ  9/1 999) 
TIEL  4000202 	Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan  vuosiraportti  1998  (SJ  10/1999) 
TIEL  4000209  Kevyen liikenteen  kaatumistapaturmien  selvittäminen  sairauskertomusten 

 perusteella  -  Jyväskylä  (SJ  26/1 999) 
TIEL  4000210 	Laatuvaatimusten asettaminen, kun urakka sisältää suunnittelun  ja  rakentamisen  

(SJ  27/1999) 
TIEL  4000222 	Tunnin  pilotti. Hoidon toteutuminen,  Il  väliraportti syyskuu  1999  (SJ  41/1999) 
TIEL  4000228 Masuunikuonatuotteiden E-moduulit  (SJ  49/1 999) 
TI EL 4000229 Analyyttisessä mitoituksessa  käytettävät  asfalttipäällysteen jäykkyydet 

 ja väsymismallit (SJ  50/1999) 
TIEL  4000232 	Tunnin  pilotti  -  Vaikutus  Iiikenneturvallisuuteen  (SJ  54/1 999) 
TIEL  4000236 	Kevyen liikenteen väylien  kunnossapitotason  ja kaatumistapaturmien  selvitys. 

Kesäkauden  osaraportti  (SJ  5/2000) 
TIEL  4000239  Pyöräteiden  routavauriotutkimus  (SJ  10/2000) 



JATKUU  T 

Tie-  ja  liikennetekniikka  -yksikön julkaisuja  1999-2000  

OHJEET  JA  LAATU VAATIMUKSET  

TIEL  2110014 Läjitysalueen  suunnittelu  - Läjitysalueohje 
TIEL  2140015  Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset  
TIEL  2140016  Puun käyttö  meluesteissä 
TIEL  2150008  Luonnon monimuotoisuus  ja tienpito - Tieluonnon  hoito-ohjelma  
TIEL  2150009 Tiehankkeiden  ja tienpidon  toimien  ympäristövaikutusten  selvittäminen  
hEL  2150010 Tiehankkeen  vaikutukset ihmisiin  ja  yhteisöihin  
TIEL  2210013 TYLT:Tiekaiteet 
TIEL  2212456-2000 TYLT:Perustamis-  ja vahvistamistyöt  
TI EL 2212802-2000 TYLT: Päällystystyöt 
TIEL  2212809-98 TYLT: Murskaustyöt 
TIEL  2230054  Kevyen liikenteen väylien hoito;  Menetelmätieto  
TI EL 2240002-98  Yleiset  arvonmuutosperusteet: Murskaustyöt 
TIEL  2243560-2000  Yleiset  arvonmuutosperusteet: Päällystystyöt  

SELVITYKSIÄ  (=TS) JA  SISÄISIÄ JULKAISUJA  (SJ):  

Liikennetekniikka 

TIEL  3200561 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Ohitusnäkemät  (TS 16/1999) 

TIEL  3200570E S 12 Improvement solutions for main roads: 
New road types  -  Summary on test roads in Finland (TS 25/1 999) 

TIEL  4000191 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  
Uudet  tietyypit - Koeteiden  turvallisuus  (SJ  20/1 999) 

TIEL  4000193 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  
Uudet  tietyypit -  Selvitys ulkomaisista kokemuksista 	(SJ  21/1999) 

hEL  4000212 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Parannettavien pääteiden  suuntaus  (SJ  30/1999) 

TIEL  4000213 5 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  
Uusien  tietyyppivaihtoehtojen  vertailu  -  Vt  6  välillä  Koskenkylä -  Kouvola  
Osa  A:  Raportti,  Osa  B: Liitekartat  (SJ  31/1999) 

TIEL  4000214 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  
Kevyen liikenteen  ja yksityistieliittymien  yhteiset ratkaisut  (SJ  33/1 999) 

TIEL  4000221 5 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  Tutkimussuunnitelma 	(SJ  42/1999) 
hEL  4000227 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 

Kapeiden pientareiden  vaikutus  kaksiajorataisten  teiden turvallisuuteen  
(SJ  48/1999)  
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