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Esipuhe 

Tätä ohjetta noudatetaan suunniteltaessa kaiteita siltojen kohdalle. Ohjeessa esi-
tetään vaatimukset ja standardien SFS-EN 1317-1, -2 ja -5 soveltamisperiaatteet 

kaikkien väylämuotojen siltakaiteiden osalta Suomessa. Ohje koskee myös valtion 
avustusta saavien yksityisteiden siltojen kaiteita ja rautateiden huoltoteiden silto-
jen kaiteita. 

Ohjeen edellinen versio julkaistiin 18.12.2012. 

Ohje on päivitetty Väyläviraston tilaamana konsulttityönä, jossa tekstin kirjoittajina 
ovat toimineet Jukka Törmänen ja Kari Kuusela Insinööritoimisto Ponvia Oy:stä. 
Ohjeen laatimista on ohjannut Väyläviraston asiantuntijaryhmä, jonka jäseninä 

ovat olleet Mikko Peltomaa, Heikki Lilja, Kari Lehtonen, Timo Tirkkonen ja Antti 
Rytkönen. Ohjeen merkittävimpiä muutoksia ovat: 

• Vaatimus valitun kaidetuotteen päivittämisestä sillan suunnitelmiin (kohta 
1.5.1) 

• Täsmennykset siltakaiteen vähimmäispituuksiin (kohta 2.2.1) 
• Ehdot alustavaluttoman kaiteen käytöstä (kohta 2.2.1) 

• Ohjeistus suojakaiteista (kohta 2.2.1) 

• H4b-luokan siltakaiteen käyttö erityistä suojaa vaativissa kohteissa (kohta 
2.2.2) 

• Siltakaiteen ja tiekaiteen välisen siirtymärakenteen vaatimukset ja siltakai-
teen pituusvaatimukset penkereellä esitetään nyt ohjeessa Tiekaiteiden 
suunnittelu /1/ (kohta 2.5) 

• Vaatimukset siltakaiteen yläjohteen ja siltajohteen ankkuroinnista reuna-
palkkiin (kohta 2.5) 

• Melukaiteita koskevat vaatimukset on päivitetty yhteneviksi uuden ohjeen 
Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu /18/ kanssa 

• Täsmennykset keskikaiteen perustamiseen sillan kohdalla (kohta 2.7). 

• Muutokset puukantisten siltojen törmäystestaamattomien kaiteiden vaati-
muksiin ja käyttörajoituksiin (kohta 2.9) 

• Käytöstä poistetun tyyppipiirustuksen R15/DK 2-5 mukaisen matalan sil-
lankaiteen korottamisen periaateratkaisu (kohta 2.10.2) 

• Työnaikaisten ja yleisen liikenteen käyttämien väliaikaisten siltojen kai-
teita koskevat vaatimukset (kohta 2.10.3) 

• Täsmennykset CE-merkityn kaiteen muuntelua koskeviin rajoituksiin 
(kohta 2.11) 

• Tieh H2 -siltakaidetta koskevan ohjeistuksen siirtäminen osaksi tyyppipii-
rustussarjaa (R15/DK H2-0) 

 
Helsingissä tammikuussa 2022 

Väylävirasto 

Tekniikka- ja ympäristöosasto/Taitorakenneyksikkö 
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1 Yleistä 

1.1  Johdanto 

Kaikilla silloilla on oltava siltakaiteet, jotka takaavat kaikille sillan ylittäjille ja alitta-

jille turvallisen liikkumisen. 

Tässä ohjeessa esitetään vaatimukset ja suunnitteluohjeet valtion omistamien ja 
valtion avustusta saavien siltojen kaiteille. Tätä ohjetta noudatetaan ajoneuvolii-

kenteen siltojen, kevyenliikenteen siltojen ja rautatiesiltojen kaiteille. 

Ohjeita mm. tiekaiteiden pituuden määrittämisestä ja siirtymärakenteesta on an-
nettu Väyläviraston ohjeessa Tiekaiteiden suunnittelu /1/. Siltakaiteen korjaus- ja 

uusimistarve on määritetty SILKO-ohjeessa 2.311 /12/ ja Rautatiesiltojen korjaus-
suunnitteluohjeessa /13/. Kosketussuojarakenteiden suunnittelussa noudatetaan 
Väyläviraston kosketussuojarakenteita koskevia ohjeita /2/ /3/ /4/. 

Tässä julkaisussa käytetään pääasiassa perinteisiä rakennuspiirustuksia koskevia 
ilmaisuja, mutta ohje koskee myös mallintamalla tehtävää suunnittelua. 

1.2  Termit ja määritelmät 

Alla olevassa kuvassa (kuva 1) on esitetty teräksisen siltakaiteen osien nimityksiä. 

 

Kuva 1. Kaiteen rakenneosien nimiä. 

Tässä ohjeessa käytetään ajojohteesta termiä siltajohde. Alin johde on korkean 
reunapalkin yhteydessä välijohde ja matalan reunapalkin yhteydessä törmäys-

johde. 
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Teräksinen siltakaide 

 
Siltakaiteet valmistetaan yleensä kuumasinkitystä teräksestä. Teräksiset siltakai-
teet voidaan erotella varustelun perusteella seuraavasti: 

• Harva kaide 
Kaiderakenne muodostuu kaidepylväistä, yläjohteesta ja siltajohteesta/-

johteista. 
• Tiheä kaide 

Harvaan kaiteeseen on siltajohteen ylä- ja/tai alapuolelle lisätty 

johde/johteita. 

• Verkkokaide 
Harva kaide on varustettu aurauslumen tippumisen estävällä suojaver-
kolla. 

• Sälekaide 
Harva kaide on varustettu henkilöturvallisuutta parantavalla säleikköra-
kenteella. 

• Suojakaide 
Rautatiesillan reunaan tai tiesillan tapauksessa esim. kehäsillan siipimuu-
rin päälle asennettu kunnossapitohenkilöiden putoamista estävä kaide. 

Mitoitus tehdään vain henkilökuormille. 
 

Betoninen siltakaide 

Betoninen kaide, jolla vähennetään melun tai suolasumun leviämistä sillalta tai 
saavutetaan teräskaidetta parempi törmäyskestävyys. 

Kelluva kaide 

Sillan pintarakenteiden päälle asennettava kaide, jota ei ole rakenteellisesti kiinni-
tetty sillan kansirakenteeseen. 

Kaiteen törmäyskestävyysluokka 

Kaidetuotteiden törmäyskestävyyden luokittelu suoritettujen törmäyskokeiden pe-
rusteella normaalin vaatimustason mukaisiin N-luokkiin tai korkean vaatimustason 
mukaisiin H- ja L-luokkiin. 

Törmäyksen riskitaso (Impact severity) 

Matkustajaan kohdistuvia kiihtyvyyksiä (kaiteen kovuutta) kuvaava luokittelu A, B 
ja C, missä A luokka on turvallisin. 

Kaiteen toimintaleveys (WN) 

Ennen törmäyskoetta sijainneen kaiteen etupinnan ja törmäyksen aikana havaitun 
kaiteen takapinnan äärimmäisen sijainnin välinen etäisyys.  

N2Wn 

Toimintaleveys, kun testiajoneuvona on törmäyskestävyysluokan N2 mitoitusajo-
neuvo (paino 1 500 kg, nopeus 110 km/h, törmäyskulma 20 astetta). 
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Ajoneuvon ulottuma (VIN) 

Etäisyys, jossa kaiteeseen törmänneen 4 m korkean raskaan ajoneuvon yläreuna 
uloimmillaan kävisi H- ja L-luokkien kaiteiden törmäyskokeissa. 

Kaiteen joustovara (J) 

Kaiteen etureunan ja kaiteen takana olevan jäykän esteen tai suojeltavan kohteen 
välinen etäisyys. Kaiteen toimintaleveys saa olla korkeintaan joustovaran suurui-
nen. 

Kaiteen sivusiirtymä (DN) 

Ennen törmäyskoetta sijainneen kaiteen etupinnan ja törmäyksen aikana havaitun 
äärimmäisen etupinnan sijainnin välinen etäisyys. 

Kaide-etäisyys 

Kaiteen sisäpinnan lyhin etäisyys kaidetta lähimpään raiteeseen mitattuna kohti-
suoraan aukean tilan ulottuman keskiviivasta. 

1.3  Standardit 

Ajoneuvoliikenteen kaiteiden törmäyskokeita koskevat eurooppalaiset standardit 
SFS-EN 1317-1 /5/ ja SFS-EN 1317-2 /6/ on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi 

standardiksi. Asetus julkisista rakennusurakoista vaatii, että hankinnoissa on pää-
sääntöisesti käytettävä eurooppalaisia eritelmiä. Edellä mainitut standardit määrit-
televät kaiteiden luokat sekä niitä vastaavat törmäystestit taulukon 1 mukaisesti.  

Ajoneuvoliikenteen kaiteita ja törmäysvaimentimia koskee harmonisoitu tuotestan-
dardi SFS-EN 1317-5 /7/. Standardi sisältää liitteen, jota on noudatettava, kun val-
mistaja hankkii tuotteeseensa CE-merkinnän. 

Taulukko 1. Törmäyskestävyysluokat ja sekä niille suoritettavat törmäyskokeet. 

Törmäys-kestä-

vyysluokka 

Törmäys-

koe 
Ajo-neuvo 

Paino 

(tonnia) 

Nopeus 

(km/h) 

Kulma 

(astetta) 

N1 TB31 ha 1,5 80 20 

N2 
TB32 ha 1,5 110 20 

TB11 ha 0,9 100 20 

H1 
TB42 ka 10 70 15 

TB11 ha 0,9 100 20 

H2 
TB51 la 13 70 20 

TB11 ha 0,9 100 20 

H3 
TB61 ka 16 80 20 

TB11 ha 0,9 100 20 

H4a 
TB71 ka 30 65 20 

TB11 ha 0,9 100 20 

H4b 
TB81 kapp 38 65 20 

TB11 ha 0,9 100 20 
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Taulukossa ei ole esitetty vuonna 2010 käyttöön tulleita luokkia L1…L4. Ne eroavat 

luokista H1…H4 siinä, että niissä vaaditaan lisäksi hyväksytty testi 1,5 t autolla 110 
km/h nopeudella. Luokan L kaiteen turvallisuus on siten perusteellisemmin tutkittu 
kuin luokan H kaiteen. 

Kaiteiden rakenneosien mitoituksessa käytetään kyseisen materiaalin eurokoodia 
ja sen kansallista liitettä. Lisäksi noudatetaan Väyläviraston laatimia eurokoodin 
soveltamisohjeita (NCCI), joihin kansallisissa liitteissä viitataan. 

Rautatiesiltojen ja kevyen liikenteen siltojen kaiteille ei ole olemassa eurooppa-
laista tuotestandardia. 

1.4  Kaiteiden valmistamisen ja asennuksen 
laatuvaatimukset 

Kaiteiden valmistamisen laatuvaatimuksia on määritelty standardeissa SFS-EN 

1317-1, -2 ja -5 /5/…/7/, InfraRYL kohdassa 42531 /8/ sekä tässä ohjeessa. Maa-
täytteisten siltojen kaiteiden valmistuksessa noudatetaan lisäksi soveltuvin osin 
InfraRYL kohdassa 32100 /9/ annettuja laatuvaatimuksia. 

Kaiteiden asentamisessa noudatetaan InfraRYLin vaatimuksia, kaiteen valmistajan 
laatimia asennusohjeita ja tätä ohjetta. Jos edellä mainitut ovat ristiriidassa keske-
nään, on menettelytavoista sovittava tapauskohtaisesti tilaajan kanssa. 

1.5  Sillan suunnitelmassa esitettäviä asioita 

 Yleistä 

Siltakaide suunnitellaan sillan suunnittelun yhteydessä. Kaiteen yleistiedot sekä 

kaiteen jatkuminen penkereellä esitetään sillan pää-/yleispiirustuksessa. Piirustuk-
sessa määritellään ainakin seuraavat asiat: 

• kaiteen sijainti 

• kaidetyyppi (harva kaide, tiheä kaide, verkkokaide, sälekaide) 
• kaiteen törmäyskestävyysluokka (ajoneuvoliikenteen sillalla) 

• kaiteen aurauskestävyysluokka (yleensä 4) 
• varusteiden käyttöalueet (esim. välijohteet, verkot) 

 
Verkkojen käyttöaluetta suunniteltaessa on otettava huomioon, että suojaverkko 

tulee auraussuunnassa aloittaa ennen suojattavaa väylää, koska suojaverkon al-
kamisen jälkeen lumi lentää vielä jonkin matkaa verkon takana auraussuunnassa. 
Myös alittavan liikenteen luonne tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi hiihtolatujen 

kohdalla saattaa olla tarpeen ulottaa verkko pidemmälle. 

Rakennussuunnitteluvaiheen yleispiirustuksessa esitetään kaidekokonaisuus. Se 
koostuu siltakaiteesta liikuntajatkoksineen, siltakaiteen siirtymärakenteesta, tiekai-

teen siirtymärakenteesta ja tiekaiteen päästä. Sillan mittapiirustuksissa esitetään 
pylväiden ja reunapalkkiin liittyvien kiinnitysosien sijoitus siltaan yksityiskohtai-
sesti. Kaidetuotteen valinnan jälkeen sillan yleispiirustus ja mittapiirustukset päivi-

tetään siten, että valvoja pystyy tarkistamaan, että toteutetut kaiteet ovat suunni-
telmien mukaiset. 

Korv
att

u 1
2.1

2.2
02

2 V
äy

läv
ira

sto
n o

hje
ell

a 9
/20

22



Väyläviraston ohjeita 9k/2022 11 
Siltakaiteiden suunnittelu 
 

 

Siltakaiteet esitetään hankkeen kaideluettelossa yhdessä tiekaiteiden kanssa. Kai-

deluettelon laatimisesta ja kaiteiden mallintamisesta inframalliin on annettu ohjeita 
ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu /1/ kohdissa 10.5.1 ja 10.5.2. 

Näkyvälle paikalle esim. kaiteeseen sijoitetaan sillan vuosilaatta (vuosi ja nimi, piir. 

R15/DM 4). Vuosilaatan sijainti esitetään sillan suunnitelmassa. 

Sillan suunnittelun yhteydessä tulee tarkistaa sillan rakenteiden kestävyys valitun 
kaidetyypin mukaisille törmäyskuormille. Ohjeen NCCI 1 /19/ kohdassa F.4 on an-

nettu törmäyskuormat H2- ja H4b-törmäyskestävyysluokkien kaiteille. Kevyen lii-
kenteen siltojen kaiteiden törmäyskuormat on annettu tämän ohjeen kohdassa 3. 
Rautatiesiltojen kaiteiden kuormat on annettu tämän ohjeen kohdassa 4.5. Sillan 

rakenteet tulee suunnitella niin kestäviksi, että kaiteiden vaurioituessa törmäyk-
sessä, sillan rakenteisiin ei tule vaurioita. Mikäli käytetään edellä esitetyistä poik-
keavaa törmäyskestävyysluokkaa tai halutaan määrittää reunapalkille tulevat voi-

mat tarkemmin, saadaan kaiteen törmäyskuormaa vastaavat voimasuureet kerto-
malla kaiteen plastinen taivutuskapasiteetti ja sitä vastaava leikkausvoima var-
muusluvulla 1,5. 

 Liikuntajatkokset 

Sillan johteissa sekä suojaverkko- ja säleikköelementeissä on oltava päällysraken-
teen liikuntasauman tai liikuntasaumattomissa silloissa siipimuurin pään kohdalla 

sillan liikkeitä vastaavat liikuntajatkokset. Nämä kohdat tarvittavine liikevaroineen 
on osoitettava sillan yleispiirustuksessa. 

Pitkissä silloissa on tehtävä liikuntajatkoksia johteisiin sekä suojaverkko- ja säleik-
köelementteihin myös liikuntasaumojen väliselle alueelle. Liikuntajatkokset mah-

dollistavat kaiteen ja sillan kannen välisestä lämpötilaerosta johtuvia liikkeitä. Lii-
kuntajatkokset sijoitetaan kaidetuotteen valmistajan ohjeiden mukaan ja ne mer-
kitään yleispiirustukseen liikevaroineen. 
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2 Ajoneuvoliikenteen siltakaiteet 

2.1  Siltakaiteiden suunnittelu 

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetulla sillalla käytetään yleensä teräksistä kuumasinkit-

tyä siltakaidetta. Teräksistä harvaa siltakaidetta käytetään silloilla, joilla jalankulku 
ja pyöräily on liikennemerkillä kielletty (esim. moottoritie- tai moottoriliikennetie). 

Tiheää siltakaidetta käytetään silloilla, joilla jalankulku tai pyöräily on sallittu. Pel-

kästään välijohteilla varustettu tiheä siltakaide kuitenkin helpottaa kaiteen yli kii-
peämistä, joten tiheää siltakaidetta ei saa käyttää jalkakäytävän tai jalankulku- ja 
pyörätien reunassa. 

Verkkokaidetta käytetään aurauslumen putoamisen esteenä alittavan tien koh-
dalla. Suojaverkkoa käytetään myös jalankulku- ja pyöräilyväylän ulkoreunalla suo-
jaamassa kevyttä liikennettä. Teräväreunaisten verkkojen käyttöä tulee välttää ja-

lankulku- ja pyöräilyväylän reunoilla ja paikoissa, joissa liikkuu lapsia. Suojaverkko 
suositellaan ulotettavaksi koko sillan matkalle. Suojaverkon aukon (esim. 26x46 
mm2) voi asentaa joko pystyyn tai vaakaan. Verkon vaakaan asentamisella saavu-

tetaan parempi läpinäkyvyys, mutta helpompi kiipeiltävyys. Suositeltavaa on, että 
verkko asennetaan pystyyn, jos läpinäkyvyydelle ei ole asetettu vaatimuksia. Käy-
tettävä verkon asennussuunta esitetään suunnitelmassa. 

Sälekaidetta voidaan käyttää jalankulku- ja pyöräilyväylän ulkoreunalla verkkokai-
teen sijasta. Se ei kuitenkaan toimi aurauslumen putoamisen estävänä rakenteena. 
Sälekaidetta ei saa käyttää tiesillan kaiteena, mikäli se muodostaa näkemäesteen, 

kuten on esim. rombisissa eritasoliittymissä liityttäessä rampilta sillan päällä ole-
valle tielle. Sälekaide koostuu säleiköllä varustetusta kaiderungosta. 

 

Kuva 2. Periaatteellisia esimerkkejä teräksisistä siltakaiteista eri varusteluilla: 
harva kaide (yllä vas.), tiheä kaide (yllä oik.), verkkokaide (alla vas.) ja sälekaide 
(alla oik.). 

Jos siltakaiteen takana on jäykkiä esteitä tai suojattavia rakenteita, tulee kiinnittää 
huomiota sopivan kaidetyypin ja törmäyskestävyysluokan valintaan sekä törmäys-

kokeissa saavutettuihin siirtymäarvoihin. 
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H2- ja H4b-törmäyskestävvysluokan kaiteiden törmäyskuormat on esitetty ohjeen 

NCCI 1 /19/ kohdassa F.4. Samassa kohdassa on annettu ohjeita myös muiden 
törmäyskestävyysluokkien kaiteiden törmäyskuormien määrittämiseen. Sillan ra-
kenteet tulee suunnitella niin kestäviksi, että törmäyksestä kaiteeseen ei aiheudu 

vaurioita sillan rakenteisiin. 

2.2  Yleiset vaatimukset 

 Kohteet joissa ei vaadita erityistä suojaa 

Uusilla silloilla ja reunapalkin uusimisen yhteydessä käytetään standardin SFS-EN 
1317-5+A2+AC mukaisia törmäyskestävyysluokan H2 ja aurauskestävyysluokan 4 

vaatimukset täyttäviä kuumasinkittyjä teräksisiä tai teräsbetonisia kaiteita, kun 
suojattava kohde ei vaadi erityistä suojaa.  

Standardin mukaisessa suoritustasoilmoituksessa esitetään kaidetuotteen tör-
mäyskestävyysluokka, törmäyksen riskitaso, toimintaleveys, dynaaminen taipuma, 

ajoneuvon ulottuma, kaiteen korkeus ja aurauskestävyysluokka sekä materiaalien 
suojaus. Jos aurauskestävyysluokka puuttuu, tilaaja voi arvioida aurauskestävyy-
den itsekin valmistajan antamien tietojen perusteella. 

Yleisiä vaatimuksia kaiteelle ovat lisäksi seuraavat: 

• Siltakaiteen vähimmäispituus on suurin seuraavista, mikäli muista syistä ei 
vaadita pitempää siltakaidetta: 

- sillan kokonaispituus - 1,2 m 
- lyhyillä silloilla (jännemittojen summa 2…8 m) jännemittojen 

summa + 8 m 
- kehäsilloissa (vapaa-aukko 2…8 m) vapaa-aukko + 8 m 
- silloilla, joiden jännemittojen summa on 8…16 m tai kehäsilloilla, 

joiden vapaa-aukko on 8…16 m, kaiteen vähimmäispituus on 16 m 
- putkisiltojen ja maatäytteisten siltojen kaiteiden vähimmäispituudet 

on esitetty kohdassa 2.8. 

Ohjeessa Tiekaiteiden suunnittelu /1/ on esitetty tiekaiteen liittäminen sil-
takaiteeseen ja tilanteet, joissa siltakaidetta tulee jatkaa penkereelle, sekä 
miten siltakaiteen saa asentaa maahan. Myös kohdissa 1.5 ja 2.5 on käsi-

telty kaiteiden aloittamista, lopettamista ja siirtymärakenteita. 
• Siltakaiteen kokonaiskorkeuden on oltava vähintään 1,2 m päällysteen ylä-

pinnasta reunapalkin juuresta mitattuna. 

• Siltakaiteen kokoonpanon siirtymärakenteineen tulisi olla mahdollisimman 
yksinkertainen, jotta kaiteen ylläpito ja korjaukset ovat helpoiten tehtä-

vissä. 
• Siltakaiteen osien ja kiinnitysten irrottaminen ei saa olla mahdollista ilman 

työkaluja. 

• Jalankulkijoiden pääsy siltakaiteen läpi on estettävä ja kaiteen yli kiipeämi-
nen on oltava riittävän vaikeaa, jos jalankulku ja pyöräily sillalla on sallittu. 

• Siltakaiteessa ei saa olla leikkaavia tai teräviä reunoja tai muuten vaarallisia 
kohtia, joihin kevyen liikenteen kulkijat voivat satuttaa itsensä. 

• Siltakaide varustetaan aurauslumen putoamisen estävillä rakenteilla alitta-
van väylän kohdalla, joko varustamalla kaide suojaverkolla tai käyttämällä 
roisketiivistä kaiderakennetta kuten betonikaidetta, jos kaiteen takana ei 

ole aurauslumen kestävää mahdollisesti läpinäkyvää meluseinää (ks. kohta 
1.5.1).  
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• Siltakaiteen tulee kuulua aurauskestävyysluokkaan 4 ohjeen Tiekaiteiden 
suunnittelu /1/ mukaan. 

• Toimintaleveysvaatimus (WN) saa olla H2 kaiteella enintään 1,3 m (EN 
1317-2, luokka W4), H3 kaiteella 1,7 m (W5) ja H4 kaiteella 2,1 m (W6). 
Toimintaleveysvaatimusta tiukennetaan yleispiirustuksessa sellaisen raken-
teen kohdalla, johon ei saa törmätä kaiteen joustaessa. Törmäysturvallinen 

valaisinpylväs ei edellytä vaatimuksen kiristämistä. 

• Sillan köysien ja muiden kannen yläpuolisten kannatinrakenteiden kohdalla 
kaiteen toimintaleveysvaatimuksen lisäksi ajoneuvon ulottuman (VIN) arvo 
tulee olla pienempi kuin suojattavan rakenteen ja kaiteen välinen etäisyys, 
koska korkea linja- tai kuorma-auto voi osua rakenteeseen kaiteen yli. 

• Siltakaiteiden törmäyksen riskitasoluokka on oltava A tai B, mutta sillan py-
syvässä betonikaiteessa sallitaan myös luokka C. 

• Sähköistetyn radan ylittävillä silloilla käytetään raiteiden kohdalla kosketus-
suojaseinämää, -lippaa tai niiden yhdistelmää Väyläviraston siltojen koske-
tussuojarakenneohjeiden /2/ /3/ /4/ mukaisesti. 

• Tilaaja voi hankekohtaisesti hyväksyä alustavaluttoman kaiteen käytön ajo-
radan reunassa. Alustavaluttoman kiinnityksen lujuusominaisuudet tulee 

osoittaa laskelmin NCCI 1 /19/ kohdan F.4 periaatteiden mukaan. Laskel-
min tai tietokonesimulaatioiden avulla tulee osoittaa myös, että liitoksen 
muodonmuutosominaisuudet eivät vaikuta kaidetuotteen varsinaisiin ilmoi-
tettuihin ominaisuuksiin kuten DN tai WN. Tartuntapulttien  materiaalin tulee 

olla ruostumatonta terästä. 

Jos sillalla kulkee runsaasti polkupyöräliikennettä tai pyöräilijöiden nopeus sillan 
kohdalla voi kasvaa suureksi, suositellaan jalankulku- ja pyöräilyväylän viereen teh-

tävän siltakaiteen korkeudeksi vähintään 1,40 m. Turvallisuuden lisäämiseksi kaide 
suositellaan tehtävän vähintään 1,40 m korkeana silloilla, joiden alikulkukorkeus 
on ≥ 13,0 m. 

Suojakaiteen tarpeellisuus tulee harkita siltakohtaisesti henkilön putoamisen estä-
miseksi. Huoltohenkilön tai muun henkilön putoamisen vaara voi olla esimerkiksi 
kahden rinnakkaisen kehäsillan välissä olevan yhtenäisen siipimuurin päältä. Suo-

jakaidetta ei tule tällaisessa tapauksessa kiinnittää siltakaiteeseen. Suojakaide teh-
dään mahdollisimman kevytrakenteisena, jotta se ei vaikuta siltakaiteen jousto-
ominaisuuksiin törmäyksen tapahtuessa. Suojakaiteena henkilön putoamisen estä-

miseksi voidaan käyttää esimerkiksi InfraRYL kohdan 32121 mukaista jalankulku- 
ja pyöräilyväylän suojakaidetta, jossa ajojohteen tilalla on välijohde tai suoja-
verkko. 

Kaiteen rakennetta ja sen vaihtamista koskevia vaatimuksia voidaan tarkentaa 
hankekohtaisesti. Tällaisia voivat olla esim. kaiteen läpinäkyvyydelle asetetut vaa-
timukset (ks. kohta 2.4) tai väylän yhtenäisen ilmeen edellyttämät toimenpiteet 

tms. Tyyppitestatun kaiteen muuntelussa noudatetaan kohdan 2.11 vaatimuksia. 

Kohdissa 2.3–2.12 on esitetty tarkennuksia ja poikkeuksia edellä mainituille vaati-
muksille. 
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 Kohteet joissa vaaditaan erityistä suojaa 

Erityistä suojaa edellyttävissä kohteissa esim. maatien, rautatien, kadun, raitiotien, 
ratapihan tai vesiväylän ylittävissä silloissa, joissa sillalta putoava ajoneuvo aiheut-
taa suuronnettomuusriskin tai, jos halutaan suojata kannen yläpuolisia kantavia 

rakenteita, voidaan edellyttää H2:ta korkeampaa törmäyskestävyysluokkaa. Täl-
löin siltakaiteena uusilla silloilla ja reunapalkin uusimisen yhteydessä käytetään 
yleensä törmäyskestävyydeltään standardin SFS-EN 1317 H4b-luokan mukaista 

kaidetta. Tällaisissa tapauksissa ohje Tiekaiteiden suunnittelu /1/ voi vaatia luokan 
H2 kaiteen penkereelle tai luokan H4b kaiteen täyden toimivuuden saavuttaminen 
siltakaiteen koko pituudella voi edellyttää jatkeeksi penkereelle H2…H4b-luokan 

kaidetta. Penkereen kaiteiden ja siltakaiteen väliset liitokset tehdään ohjeen Tiekai-
teiden suunnittelu /1/ mukaisesti. 

Ennen lopullista kaidetyypin valintaa suunnittelijan tulee tarkistaa sillan rakentei-

den kestävyys H4b-kaidetyypin mukaisille törmäyskuormille (ks. NCCI 1 /19/ luku 
F.4). Sillan rakenteet tulee suunnitella niin kestäviksi, että törmäyksestä kaiteeseen 
ei aiheudu vaurioita sillan rakenteisiin. 

Myös erityistä suojaa vaativien kohteiden kaiteiden tulee täyttää kohdassa 2.2.1 
esitetyt kaiteiden yleiset vaatimukset. 

H4b-luokan kaidetta käytetään, kun nopeusrajoitus sillalla on yli 60 km/h ja 

• riskitason ylittyessä rautatien tai maantien ylittävillä silloilla suojamaan 
alla olevaa väylää (taulukko 2 ja taulukko 3) tai 

• kantavien rakenteiden suojaukseen silloin, kun törmäys niihin voi aiheut-
taa rakenteen vakavan vaurioitumisen ja täten suuronnettomuuden uhan 
(taulukko 4). 

Lopullisen päätöksen H4b-kaiteen käytöstä hankkeessa tekee tilaaja. 

Lähtökohtaisesti H4b-kaide asennetaan koko sillan pituudelle, mutta tapauskohtai-
sesti H4b-kaiteen osuus voidaan toteuttaa sillalla myös lyhyempänä. 
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Taulukko 2. Rautatien ylittävällä ajoneuvoliikenteen sillalla, jolla nopeusrajoitus  
on yli 60 km/h, käytetään H4b-kaidetta, kun  
(a) jokin taulukossa esitetty oleellinen riskitaso (pun.) täyttyy, tai  
(b) kahdessa tai useammassa kohdassa merkittävä riskitaso (kelt.) täyttyy. 
 

Matkustajajunan 
sallittu nopeus 

Ylittävän ajoneuvoliikenteen raskaan liikenteen määrä; 
ajon./vrk 

alle 600 600 – 1 200 1 200 – 2 000 yli 2 000 

80 km/h         

120 km/h         

160 km/h         

200 km/h         

Radan kunnossa-
pitotaso 

Ylittävän ajoneuvoliikenteen raskaan liikenteen määrä; 
ajon./vrk 

alle 600 600 – 1 200 1 200 – 2 000 yli 2 000 

1AA         

1A         

1         

2         

Ylitettyjen raitei-
den määrä 

Ylittävän ajoneuvoliikenteen raskaan liikenteen määrä; 
ajon./vrk 

alle 600 600 – 1 200 1 200 – 2 000 yli 2 000 

≤ 2 kpl         

3–4 kpl         

≥ 4 kpl         

Ylittävän sillan 
kaarevuus 

Ylittävän ajoneuvoliikenteen raskaan liikenteen määrä; 
ajon./vrk  

alle 600 600 – 1 200 1 200 – 2 000 yli 2 000 

R ≤ 1 000 m         

R > 1 000 m         

Taulukko 3. Maantien ylittävällä ajoneuvoliikenteen sillalla, jolla nopeusrajoitus 
on yli 60 km/h, käytetään H4b-kaidetta, kun  
(a) jokin taulukossa esitetty oleellinen riskitaso (pun.) täyttyy, tai 
(b) kahdessa tai useammassa kohdassa merkittävä riskitaso (kelt.) täyttyy. 

Alittavan tien lii-
kennemäärä; 

ajon./vrk 

Ylittävän ajoneuvoliikenteen raskaan liikenteen määrä; 
ajon./vrk  

alle 600 600 – 1 200 1 200 – 2 000 yli 2 000 

> 30 000         

20 000 – 30 000         

12 000 – 19 999         

< 12 000         

Ylittävän sillan 
kaarevuus 

Ylittävän ajoneuvoliikenteen raskaan liikenteen määrä; 
ajon./vrk  

alle 600 600 – 1 200 1 200 – 2 000 yli 2 000 

R ≤ 1 000 m         

R > 1 000 m         
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Taulukko 4. Kaiteen törmäysluokan määrittäminen, jos on tarve suojata 
siltakannen ylä- tai alapuolista rakennetta (esim. vinoköysi) törmäykseltä. 

Vaurioituvien 
rakenteiden 
lukumäärä 

Rakenteen vaurio törmäyksen johdosta 

Rakenteeseen 
tulee vaurioita, 
jotka eivät vai-
kuta rakenteen 
kantokykyyn. 

Rakenteeseen tulee 
vaurioita, jotka hei-
kentävät rakenteen 
kantokykyä, mutta 
rakenne ei ro-
mahda. 

Yksittäisen ra-
kenteen kan-
tokyky romah-
taa. 

Koko raken-
teen (sillan) 
kantokyky ro-
mahtaa. 

1 rakenneosa H2 H2 H2/H4b H4b 

2 rakenneosaa 
tai enemmän 

H2 H2/H4b H4b H4b 

 

2.3  Teräksisen siltakaiteen osien vaatimukset 

Ihmisten ja eläinten putoaminen kaiteen läpi estetään jäljempänä kuvatuin perus-
tein välijohteiden, säleiden, aurausverkon tai sopivien levyjen avulla. Auratun lu-
men ja jään putoaminen estetään aurausverkon avulla. 

Näiden varusteluosien suunnittelun vähimmäisvaatimukset  (annetut mitat teoreet-
tisia, eivät sisällä rakentamistoleransseja) ovat:  

• Tiheän kaiteen johteiden välisien vapaiden välien on oltava ≤ 200 mm sil-
tajohteen yläpuolisilta osilta. Mikäli johteet eivät sijaitse päällekkäin, pie-
nennetään vapaan välin sallittua mittaa johteiden vaakavälin neljännek-
sellä siltajohteen yläpuolissa aukoissa. Siltajohteen ja reunapalkin välissä 

vastaavan vapaan välin on oltava ≤ 250 mm. On huomattava, että va-
paan välin mitta ei ole välttämättä pystymitta. 

• Johteet eivät saa katketa tai irrota liitoksistaan tai jatkoksistaan törmäysti-
lanteessa siten, että ne voivat tunkeutua törmäävään ajoneuvoon. 

• Ylä- ja välijohde mitoitetaan eri aikaan vaikuttaville, 1,5 kN:n vaakasuo-
ralle sekä 1,0 kN:n pystysuoralle, liikkuville pistemäisille hyötykuormille 
(myös kaide-pylväiden tulee kestää nämä kuormat). 

• Suojaverkon teoreettisen silmäkoon on oltava ≤ 1 500 mm2. 
• Suojaverkkoelementin yläreunan korkeuden ajoradan pinnasta on oltava 

≥ 900 mm. Mikäli kaiteen vieressä on jalankulku- ja pyöräilyväylä, on ylä-

johteen ja suojaverkkoelementin yläreunan vapaan välin korkeuden oltava 
≤ 125 mm. 

• Suojaverkkoelementin alareunan ja reunapalkin tai ajoradan pinnan va-
paan välin korkeuden on oltava ≤ 100 mm. 

• Suojaverkko sijoittuu kaidepylväiden väliin. Suojaverkkoelementin ja pyl-
väiden vapaan välin leveyden on oltava ≤ 80 mm. Liikkuvien elementtien 
kohdalla ko. arvoa saa korottaa ∆l:n (= puolet kokonaisliikevarasta) ver-
ran, mutta vapaan välin leveyden on kuitenkin oltava ≤ 130 mm. 
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• Suojaverkkoelementti mitoitetaan aurauskuormalle 3,75 kN/m2, joka on 
vaakasuuntaan vaikuttava hyötykuorma. Kuormaa ei tarvitse ottaa huomi-
oon siltajohteiden kohdalta ja kuormaa voidaan pienentää kertoimella 

𝜙 =
𝐻𝑣−𝐻𝑠𝑗

𝐻𝑣
   (1) 

jossa 

Hv = suojaverkkoelementin korkeus 

Hsj = siltajohteen/-johteiden korkeus. 

Mikäli siltajohteena on kaksi erillistä johdetta ja niiden vapaaväli on alle 100 
mm, voidaan vapaaväli laskea mukaan korkeuteen Hsj. 

• Sälekaiteessa terässäleiden vapaan välin, ml. kaidepylväiden lähialue, on 
oltava ≤ 125 mm. Liikuntajatkoksien kohdalla ko. arvoa saa korottaa ∆l:n 

(= puolet kokonaisliikevarasta) verran, mutta vapaan välin leveyden on 

kuitenkin oltava ≤ 175 mm. 
• Terässäleet mitoitetaan 1,5 kN pistemäiselle liikkuvalle vaakasuoralle hyö-

tykuormalle, jonka voidaan olettaa jakaantuvan kahdelle säleelle. 

• Käytettäessä säleissä terästä joustavampaa materiaalia, on osoitettava, 
ettei 130 mm halkaisijaltaan oleva kokoon painumaton pallomainen esine 

tunkeudu säleiden välistä 0,5 kN:n voimalla. 
• Säleikköelementin alareunan ja reunapalkin tai ajoradan pinnan vapaan vä-

lin korkeuden on oltava ≤ 125 mm. 

 

Kuva 3. Sillan varusteluosille asetettuja vaatimuksia. 

2.4  Kaiteiden läpinäkyvyys 

Kaiteen läpinäkyvyydelle voidaan asettaa urakka-asiakirjoissa vaatimuksia, mikäli 
kohteeseen halutaan valita mahdollisimman vähän näkyvyyttä rajoittava kaide-

tyyppi. Esimerkiksi rombisissa eritasoliittymissä siltakaide ja tiekaide rajoittavat nä-
kemää liityttäessä rampilta sillan päällä olevalle tielle. Tällöin vaaditaan kaiteelta 
hyvää läpinäkyvyyttä, ja viitataan tämän julkaisun kohtaan 2.4. Säle- ja verkkokai-

teen yhteydessä riittää tyydyttävä läpinäkyvyys. Taulukossa 5 on esitetty hyvän 
näkemän mukaiset vaatimukset vaadituilla kolmella eri projektiokulman arvolla eri 
tavoin varustetuille kaiteille. Tilaajalla on mahdollista asettaa myös muita raja-ar-
voja. 
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Taulukko 5. Vaatimukset tiesillan teräskaiteen läpinäkyvyysarvojen (%) 
vähimmäisarvoille eri projektiokulmilla, kun vaaditaan hyvä tai tyydyttävä 
näkyvyys. 

Projektio- Läpinäkyvyys IV (%) 
kulma  () Tyydyttävä Hyvä 

90 ≥ 45 ≥ 60 
30 ≥ 40 ≥ 55 

10 ≥ 25 ≥ 40 

 

Läpinäkyvyyden arvo kertoo kuinka suurta osaa tutkittavasta pinnasta kaiteen pro-
jektiopinta ei peitä. Mitä suurempi lukuarvo on, sitä parempi on kaiteen läpinäky-
vyys, ts. vaakajohteen kohdalla läpinäkyvyys on nolla ja aukossa yksi. 

Kaiteen läpinäkyvyys on myös riippuvainen siitä, missä kulmassa kaidetta katso-
taan. Katsottaessa kaidetta kohtisuoraan, on projektiokulma 90° ja läpinäkyvyyden 
arvo suurimmallaan. Kauempana katsojasta sillan pituussuunnassa sijaitsevaa kai-

dejaksoa katsottaessa, on projektiokulma pienempi ja täten kaiteen läpinäkyvyys 
huonompi. Yleinen kaava läpinäkyvyyden IV (inter visibility) laskemiseksi eri kat-
selukulmilla on  

𝐼𝑉 = 𝑋1 − (𝑋3 + 𝑋2) = 𝐶 × 𝑠𝑖𝑛𝛼 − (𝐵 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐴 × 𝑠𝑖𝑛𝛼) − 𝐷 (2) 

jossa 

A = nelikulmaisen pylvään, säleen tai langan tiensuuntaisen sivun leveys 
(jolloin D = 0) 

B = nelikulmaisen pylvään, säleen tai langan poikkisuuntaisen sivun leveys 
C = pylväiden, säleiden tai lankojen välimatka keskeltä keskelle tien suun-

nassa 

D = pyöreän pylvään tai säleen halkaisija (jolloin A ja B = 0). X1…X3 on 
esitetty kuvassa 4. 

 

Läpinäkyvyys lasketaan kuvassa 4 määritellyllä korkeusalueella. Korkeusalue jae-
taan korkeusvyöhykkeisiin niin, että läpinäkyvyys voidaan laskea erikseen jokaisen 
vaakajohteen kohdalta ja jokaisen vaakajohteen välin kohdalta. Kaiteen läpinäky-
vyys on kunkin korkeusvyöhykkeen läpinäkyvyyden keskiarvo, joka lasketaan pai-

nottamalla kunkin vyöhykkeen korkeudella. Vaakajohteen kohdalla läpinäkyvyys 
on 0. Vaakajohteiden välissä läpinäkyvyys lasketaan kaavalla (2). Verkon vaaka-
langan kohdalla läpinäkyvyys on kuitenkin 0. Aurausverkon läpinäkyvyys lasketaan 

yhden silmän kohdalta syöttämällä kaavaan pystylankojen välimatka C ja pystylan-
gan paksuus D. Pylväiden vaikutus lasketaan syöttämällä kaavaan pylväsväli C ja 
pylvään sivujen leveydet A ja B. Läpinäkyvyys vaakajohteiden välissä on näiden 
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Kuva 4. Läpinäkyvyyden laskentaperiaate katsottaessa kaidetta päältä (vas.) ja 
läpinäkyvyyden laskenta-alue (oik.). 

Kaiteen läpinäkyvyys määritetään 1,1 m korkeudelta ja ajoradan pintaa 0,4 m kor-

keammalla sijaitsevan tason väliseltä alueelta kaiteen pylväsjaon pituiselta mat-
kalta %-lukuna. Laskennassa ei oteta huomioon kaidepylvään ja johteiden välisten 
liitoksen kiinnitysosia. 

2.5  Kaiteiden aloitus ja lopetus sekä 
siirtymärakenne 

Siltakaide liittyy siirtymärakenteen välityksellä tiekaiteeseen. Siirtymärakenne on 
tiekaiteesta vahvennettu kaiderakenne, joka tasaa siltakaiteen ja tiekaiteen välisiä 
jäykkyyseroja ja liittää eri kaidetyyppien johteet toisiinsa. Kuvassa 5 on esitetty 

tiekaiteen liittyminen siltakaiteeseen. Vaatimukset eri kaiderakenteiden pituuksille 
on esitettävä tien ja sillan suunnitelmissa. Kaidetuotteen valinnan jälkeen kaideko-
konaisuus päivitetään sillan suunnitelmiin. Suunnitelmissa esitetään kaikki siirty-

märakenteet sekä tie- ja siltakaiteet siten, että valvoja pystyy tarkistamaan, että 
toteutetut kaiteet ovat suunnitelmien mukaiset. Ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu 
/1/ kohdassa 7.2.2 on esitetty siirtymärakenteet N2- tai H1-luokan teräskaiteen 
liittyessä jäykempiin kaiderakenteisiin. 

 

Kuva 5. Tiekaiteen liittyminen siltakaiteeseen. Siirtymäosuuksille A, B ja C 
asetetut vaatimukset on esitetty ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu /1/ kohdassa 
7.2.2. 

Siltakaiteen pituus penkereellä määritetään ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu /1/ 

kohdan 4.2 G. ”Siltakaiteen jatkaminen penkereelle” mukaisesti. Mikäli sillalla on 
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runsasta pitkämatkaista linja-autoliikennettä, siltakaiteen pituus penkereellä mää-

ritetään ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu /1/ kohdan 4.2 H. ”Runsas pitkämatkainen 
linja-autoliikenne” mukaisesti. 

Siltakaiteiden yläjohde on vietävä viimeisen siltakaidepylvään jälkeen viistosti alas 

siltajohteen tasolle. Siltakaiteeseen liittyvä siirtymärakenne tehdään kyseisen kai-
teen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Siltakaiteen yläjohde tulee ankkuroida reunapalkkiin liikuntasauman kohdalla liike-

varan ollessa suurempi kuin ±50 mm. Siltajohdetta ei tarvitse ankkuroida liikunta-
sauman kohdalla. H2-luokan kaiteen yläjohteen vinosidonnan vetokestävyyden on 
oltava ≥ 400 kN. Poikkisuuntaan yksittäinen vinosidonnan vetosauva mitoitetaan 

1,5 kN:n liikkuvalle vaakasuoralle pistemäiselle hyötykuormalle. Siltakaiteen ylä-
johde ja siltajohde tulee ankkuroida vinosidonnalla reunapalkkiin, mikäli siltakai-
teen tyyppi vaihtuu sillan kohdalla. Kaidetyypin vaihtumisella tarkoitetaan sitä, että 

pylväät, johteet tai muut kaiteen rakenneosat ovat erilaiset, kaiteiden tyyppihyväk-
syntä perustuu eri törmäystesteihin ja tyyppihyväksynnät eivät siten ole samoja.  
Edellä mainittujen ankkurointien tulee olla törmäyskokeissa käytettyjen ankkuroin-

tien mukaisia. 

2.6  Meluntorjunta ja siltakaiteet 

 Meluntorjunnan vaihtoehdot 

Sillan kohdalla melusuojaus voidaan toteuttaa seuraavilla ratkaisuilla: 

1. Sillalle tarkoitettu betonikaide, jonka päällä voi olla meluseinä muusta ma-
teriaalista. 

2. Teräksisen sillan kaiteen taakse tehty erillinen, usein läpinäkyvä meluseinä, 
joka ei ole kosketuksessa kaiteen kanssa.  

3. Sillan kaiteeseen asennetut kevyet kosketussuojia muistuttavat levyt.   Niitä 

voidaan käyttää vain tilaajan luvalla. Levyt eivät ole suositeltavia, koska 
törmäyksessä levyt voivat pudota. 

 Betonikaiteen laatuvaatimukset 

Betonikaiteen törmäyskestävyysluokka on H2, ellei kohdan 2.2.2 perusteella vaa-
dita korkeampaa törmäyskestävyysluokkaa. Siltaan tarkoitetun betonikaiteen tör-
mäyskokeet tehdään reunapalkkiin kiinnitettynä. Asennuskorkeuden, mitattuna 

ajoradan pinnasta, tulee vastata törmäystestissä käytettyä asennuskorkeutta. Sil-
lan betonikaiteen muodolle ei ole samanlaisia rajoituksia kuin tiekaiteille, mutta 
silta- ja tiekaiteiden liittämisen helpottamiseksi tulee suosia samaa muotoa kuin 

penkereelle jatkeeksi tulevassa betonikaiteessa. Betonisissa tiekaiteissa yleisin 
muoto on STEP, joka on kuvattu ohjeessa Tiekaiteiden suunnittelu /1/.  
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Kuva 6. Betonisen STEP-muotoisen siltakaiteen periaatepiirros. 

Siltojen liikuntasaumojen kohdalla elementtien välinen rako tulee peittää esim. te-
räslevyllä, joka sallii saumassa tapahtuvat liikkeet. Meluntorjuntaominaisuudet ei-
vät saa sauman kohdalla oleellisesti heikentyä. 

Betonikaiteen pintaan alle 0,8 m korkeudelle ei sallita tien puolella pystyurituksia, 
rimoituksia tai ritilöitä, koska ne voivat lisätä kaiteen ja törmänneen auton välistä 
kitkaa ja siten kääntää autoa eri tavalla kuin törmäyskokeessa. Betonin pintaan 

asennetut puurimat ja metalliritilät voivat myös irrota törmäyksessä tai aurauksen 
ja ikääntymisen vaikutuksesta, jolloin tielle irtoaa vaarallisia kappaleita. Siksi näitä 
ei sallita tien puolella myöskään yli 0,8 m korkeudella. Vaakaupotukset ja vaaka-

suorat koristeupotukset ovat sallittuja. Vaakaupotuksia tulee kuitenkin välttää, 
koska ne keräävät suolaista likaa. Betonikaiteen koristeluja tai upotuksia ei kuiten-
kaan käytetä, kun tien nopeustaso on 100 km/h tai korkeampi. Nopeustason mää-

ritelmä on esitetty ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu /1/ kohdassa ”Käsitteistö”. 

Meluesteiden rakenteiden suunnitteluperiaatteet on esitetty ohjeen Teiden ja ra-
tojen meluesteiden suunnittelu /18/ kohdassa 5. Meluesteisiin kohdistuvat kuor-

mat, lukuun ottamatta törmäyskuormia, on esitetty saman ohjeen kohdassa 5.3. 

Jos näkemisen helpottamiseksi on tarpeen käyttää alle 1,2 m korkuista beto-
nikaidetta, voidaan käyttää 0,80…1,0 m korkuista betonikaidetta, jonka päälle kiin-
nitetään teräsjohde, jolla kaiteen korkeudeksi saadaan 1,2 m (kuva 7). Teräsjoh-

teella korotettua betonikaidetta (0,8 m ≤ h < 1,0 m) saa käyttää vain, kun no-
peustaso on enintään 70 km/h. Betonikaiteen sijaitessa jalankulku- ja pyöräily-
väylän vieressä, on betonikaiteen yläpinnan ja yläjohteen vapaan välin korkeuden 

oltava ≤ 125 mm. Mikäli sillalla sallitaan jalankulku- ja pyöräliikenne (ei ole liiken-
nemerkillä kielletty), mutta betonikaide ei sijaitse jalankulku- ja pyöräilyväylän vie-
ressä, on vapaan välin korkeuden oltava ≤ 200 mm. Edellä mainittuja johteiden 

vapaan välin arvoja ei tarvitse noudattaa, mikäli teräsjohteen takana on henkilön 
putoamisen estävä meluseinä. Teräsjohteella korotetun betonikaiteen betoniosana 
voidaan käyttää 1,2 m korkuisena testatun ja hyväksytyn betonikaiteen madallet-

tua muunnosta. Korotusosan toimintaa törmäyksessä ei tarvitse selvittää törmäys-
kokeella, jos teräsjohde ja sen jatkokset perustuvat jonkun testatun ja hyväksytyn 
luokan H2 teräskaiteen yläjohteeseen tai putkesta valmistettuun ajojohteeseen, ja 

teräsjohteen päät kiinnitetään viistettynä betonikaiteeseen tai jatkeena olevaan 
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saman korkuiseen teräskaiteeseen. Teräsjohteen viistetty pää ankkuroidaan beto-
nikaiteeseen teräsjohteen vetokestävyyden suuruiselle vetovoimalle. Korotusosan 
teräsjohde sijoitetaan siten, että se on kokonaan betonikaiteen etupinnan linjan 
ulkopuolella. Teräsjohteen pylväiden väli on 2 m. Johteen pylväät ja pylväiden kiin-
nitykset mitoitetaan 15 kN pistemäiselle liikkuvalle vaakasuoralle hyötykuormalle. 

Kuva 7. Madalletun betonikaiteen ja sen teräsjohteen periaatepiirros. 

Meluseinä betonikaiteen päällä 

Jos betonikaiteen päälle asennetaan kevyt meluseinä, seinä sijoitetaan betonikai-
teen laelle vähintään 200 mm etäisyydelle laen etureunasta ja kallistetaan 8…20 
asteen kulmassa poispäin tieltä. Tällöin betonikaiteeseen törmäävä linja-auto ei 
törmäyskoesimulointien mukaan osu liian herkästi meluseinään. Kun nopeustaso 
on enintään 70 km/h, betonikaiteen korkeus on vähintään 0,8 m ja rakenteen ko-
konaiskorkeus enintään 4,0 m. Kun nopeustaso on korkeampi, betonikaiteen kor-
keus vähintään 1,0 m, jolloin meluseinän korkeus saa olla enintään 2,0 m. Melu-
seinän pilarin kiinnityslaippa on sijoitettava betonielementtikaiteen jatkosten koh-
dalle. Meluseinän seinäelementiksi soveltuu enintään 20 mm paksuinen levy tai 
absorboiva meluseinäelementti, jonka kuivapaino neliömetrille on enintään 40 
kg/m2. Enintään 0,6 m korkuinen meluseinä saa olla raskaampi, kun betonikaiteen 
korkeus on vähintään 1,0 m. Meluseinän mitoituskuormat, akustiset vaatimukset 
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ja materiaalit valitaan ohjeen Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu /18/ mu-

kaan. Betonikaiteen alapään kiinnitys reunapalkkiin tulee tarkistaa myös tuulikuor-
malle. 

 Meluseinä teräksisen siltakaiteen takana 

Teräksisen siltakaiteen takana sijaitsevan meluseinän yleensä läpinäkyvä levy 
asennetaan ulospäin kallistetuksi siten, että etäisyys teräskaiteen yläjohteesta le-
vyyn on vähintään 400 mm. Kun nopeustaso on enintään 70 km/h, meluseinän 

korkeus saa olla enintään 4,0 m. Kun nopeustaso on korkeampi, meluseinän kor-
keus saa olla enintään 3,0 m. Rakenteen runko kiinnitetään sillan reunapalkin kyl-
keen. Meluseinän runkoa ei saa kiinnittää kaideruuveihin. 

Läpinäkyvää materiaalia käytetään vain, jos niillä on tarpeen: 
• tarjota näkymä tieltä tai radalta ympäristöön 

• keventää sillan tai meluesteen massiivista vaikutelmaa 
 

Tyyppipiirustus siltakaiteen takana sijaitsevalle läpinäkyvälle meluseinälle on suun-

niteltu julkaistavaksi vuonna 2023. 

 Siltakaiteeseen liittyvän meluseinän laatuvaatimukset 

Betonikaiteen päälle tai sillan kaiteen taakse tulevan meluseinän materiaalit vali-

taan ja rakenteet mitoitetaan ohjeen Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu 
/18/ mukaisesti.  

Jos nykyiseen siltaan kiinnitetään aurausverkon tilalle levyjä melun leviämisen vä-

hentämiseksi, materiaalin paksuus valitaan ohjeen Teiden ja ratojen meluesteiden 
suunnittelu /18/ kohdan 4.1.3 mukaisesti tai valitaan muu materiaali, jonka ilma-
äänen eristävyysluku on vähintään 30 dB, ei kuitenkaan yli 4 mm metallilevyä eikä 

betonielementtejä. Levyjen ja reunapalkin tai yläjohteen väliin saa jäädä enintään 
10 mm rako. Vaihtoehtoisesti levyt asennetaan sillan kaiteen takapintaan, jolloin 
levy saa ulottua yläjohteen yläpuolelle. Raskaan ajoneuvon törmätessä sillan kai-

teeseen levy voi irrota tai siitä voi irrota paloja. Levyn tulee kestää samat kuormat 
kuin aurausverkon. Levyistä on pystyttävä poistamaan töhryt. Aurausverkon kor-
vaamista melun leviämistä vähentävillä levyillä on käsitelty ohjeen Teiden ja rato-
jen meluesteiden suunnittelu /18/ kohdassa 2.4.5.1. 

Osien ja haitallisten sirpaleiden putoamisen estäminen on esitetty ohjeessa Teiden 
ja ratojen meluesteiden suunnittelu /18/ kohdassa 5.4. 

Sillan betonikaiteen päälle asennetulle läpinäkyvälle meluseinälle tai teräskaiteen 
taakse asennetulle läpinäkyvälle meluseinälle asetettuja vaatimuksia on esitetty 
ohjeessa Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu /18/ kohdassa 2.4.7. 
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 Lasin laatuvaatimukset 

Karkaistu tai karkaistu ja laminoitu lasi valmistetaan standardin SFS-EN 572-2 mu-
kaisesta float-lasista. Laminointi on standardin SFS-EN 14449 mukainen ja karkaisu 
standardin SFS-EN 12150-1 mukainen. Paksun karkaistun lasin paksuuden tulee 

olla vähintään 16 mm. Karkaistun ja laminoidun lasin paksuus on vähintään 2 * 8 
mm. 

Lasin iskunkestävyysvaatimus on 30 Nm (SFS-EN 1794-1 C /16/). Ilkivallalle alttiilla 

paikalla voidaan iskunkestävyysvaatimusta tiukentaa. 

Rajulle ilkivallalle alttiilla paikoilla ja silloilla, joilla on meluseinän osia, suositellaan 
käytettäväksi tiemeluestetuotteita, joille on tehty SFS-EN 1794-2:2011 liitteen B 

mukainen testi ja tuloksena on vähintään luokka 2. Saman sisältöinen testi on ku-
vattu myös uudemmassa standardissa SFS-EN 1794-2: 2020 /17/ liitteessä A ja 
ratameluesteiden osalta standardissa SFS-EN 16727-3. 

 Kovapinnoitetun polykarbonaatin laatuvaatimukset 

Kovapinnoitettu läpinäkyvä polykarbonaattilevy CE-merkitään sille tarkoitetun SFS-
EN standardin perusteella, esimerkiksi:  

• SFS-EN 16153 Light transmitting flat multiwall polycarbonate tai  

• SFS-EN 16240 Light transmitting flat solid polycarbonate sheets for inter-
nal and external use in roofs, walls and ceilings.  
 

Suoritustasoilmoitus kattaa läpinäkyvyyteen liittyvät ominaisuudet, mutta ei kaikkia 

vaatimuksia. Nämä vaatimukset on esitetty Teiden ja ratojen meluesteiden suun-
nitteluohjeessa /18/.  

Kovapintaisen polykarbonaattilevyn tulee kestää kovalla esineellä tehtyjä toistuvia 

iskuja.  

Hyväksyttäväksi katsotaan ainakin:  

• standardin SFS-EN 356 Rakennuslasi, Suojalasitus, Murtautumiskestävyy-
den testaus ja luokitus mukaisten kestävyysluokkien P5A, P6B, P7B ja P8B 
vaatimukset täyttävät levyt.  

• Kestävyysluokkien P1A…P4A mukaisia levyjä ei katsota riittäviksi.  

• Myös SFS-EN 1794-2 /17/ liitteen A luokan 4 vaatimukset täyttävät raken-
teet kelpaavat. 
 

Sillalla kovapintaisen polykarbonaattilevyn minimipaksuus on 12 mm. 

Kovapinnoitettujen polykarbonaattilevyjen muut laatuvaatimukset on esitetty oh-
jeen Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu /18/ kohdassa 6.6.4. 

Korv
att

u 1
2.1

2.2
02

2 V
äy

läv
ira

sto
n o

hje
ell

a 9
/20

22



Väyläviraston ohjeita 9k/2022 26 
Siltakaiteiden suunnittelu 
 

 

2.7  Keskikaiteet 

Keskikaidetta käytetään, kun halutaan erottaa samalla sillan kannella kulkevat eri 
ajosuunnan liikenteet toisistaan. Kaiteina käytetään ohjeessa Tiekaiteiden suunnit-
telu /1/ hyväksyttyjä kaidetyyppejä. Sillan kohdalla kaiteen perustaminen on suun-
niteltava tapauskohtaisesti. Keskikaide voidaan perustaa sillan kohdalla mm. seu-
raavasti: 

A. Käytetään InfraRYL kohdan 32111.3.3.2 /9/ mukaista teräsholkki/-levykiinni-
tystä, jolloin vedeneristystä ei tarvitse lävistää. Teräslevyä ei saa asentaa 
kiinni vedeneristykseen vaan teräslevy asennetaan suojakerroksen (AB) tai 
suojabetonin päälle. Tämän ratkaisun huonona puolena on, että kaiteeseen 

törmättäessä sillan pintarakenteet todennäköisesti rikkoutuvat ja tästä aiheu-
tuu pintarakenteiden korjaustarvetta. 

B. Kiinnitetään keskikaide reunapalkin kaltaiseen betonirakenteiseen keskipalk-

kiin, jonka yläpinta on samassa tasossa päällysteen yläpinnan kanssa. Tällöin 
sillan kannen vedenpoistoon ja vedeneristyksen onnistumiseen on kiinnitet-
tävä eritystä huomiota. Siltapoikkileikkauksen harjanne pyritään sijoittamaan 

keskipalkin kohdalle. Keskipalkin sijasta voidaan käyttää myös jokaisen kaide-
pylvään kohdalle tulevia yksittäisiä pilarimaisia perustuksia, jolloin veden-
poisto kannella helpottuu verrattuna keskipalkkiratkaisuun. 

C. Käytetään tyyppitestattua päällysteen päälle asennettavaa betonista tai teräk-
sistä kaiderakennetta. Yhtenäisen ulkonäön saavuttamiseksi sillan ja tiealueen 
keskikaiteissa on hyvä käyttää samanlaista johdetta. Betonikaiteen käyttö on 

suotavaa, jos tiellä muutoin on käytetty betonikaidetta. Liikuteltavan beto-
nikaiteen käyttökohteille on esitetty rajoituksia ohjeen Tiekaiteiden suunnit-
telu /1/ kohdassa 3.6.3. 

 
Vaihtoehtojen A ja B etuna on se, että sillalla voidaan käyttää samaa keskikaide-
tuotetta kuin ennen siltaa. Tällöin ei tarvita myöskään siirtymärakennetta, kun pyl-

väät ja johde ovat samoja. Vaihtoehtoon C tarvitaan siirtymärakenne tai aloitus 
limittämällä samalla tavalla kuin ohje Tiekaiteiden suunnittelu /1/ edellyttää keski-
kaiteen avattavissa kohdissa. Vaihtoehto C on jonkin verran vaihtoehtoja A ja B 

helpompi, jos raskas erikoiskuljetus on ohjattava sillan keskelle. 

Kun jalankulku- ja pyörätie tehdään erottamalla autoliikenteen tilasta kaiteella, kai-
teena käytetään ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu /1/ kohdan 8.8 mukaisia kaiteita. 

Yleensä tulee kyseeseen H2-luokan teräksinen siltakaide, johon asennetaan toi-
selle puolelle tarvittavat lisäjohteet. Sillan kohdalla kaide voidaan perustaa mm. 
soveltaen yllä esitettyjä tapoja A ja B. 

Liikenneolosuhteilla on merkittävä vaikutus perustamistapojen A, B ja C liikenne-
turvallisuuteen, joten tässä kappaleessa kuvattujen kaiteiden perustamistapa tulee 
valita yhdessä tiesuunnittelijan kanssa. 
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Kuva 8. Vaihtoehtoja keskikaiteen perustamisesta sillan kohdalla: yllä vasemmalla 
periaatekuva vaihtoehdosta A ja yllä oikealla vaihtoehdosta B sekä alla kelluvista 
vaihtoehdoista C. A-vaihtoehtoon ei ole piirretty suoja-asfalttia/suojabetonilaattaa 
selkeyden vuoksi. 

2.8  Putkisiltojen ja maatäytteisten siltojen kaiteet 

Putki- ja holvisiltojen sekä muiden maatäytteisten siltojen yhteydessä ylittävän 

väylän kaiteena käytetään törmäystestattua silta- tai tiekaidetta taulukossa 6 esi-
tetyllä periaatteella. H2-luokan kaiteen tai kaidekorotuksen pituus on vähintään 
putken suurin leveys + 8 m. 

Kaiteen korotusosan rakentamisesta on annettu ohjeita InfraRYL kohdassa 32111 
/9/. Korotusosalla havainnollistetaan siltapaikkaa, jotta se voidaan ottaa paremmin 
huomioon ylittävän väylän aurauksessa, sekä suojataan sillan ylittävää kevyttä lii-
kennettä. 

Suojaverkkoa käytetään alikulkukäytävissä, mikäli putken kulkuaukon etäisyys ylit-
tävän tien reunasta ei ole riittävän suuri (> 8 m) estämään aurauslumen putoa-
mista putken läpi kulkevalle väylälle. Korv
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Taulukko 6. Maatäytteisten siltojen kaiteiden törmäyskestävyysluokkavaatimukset 
sillan vapaa-aukon ja ylittävän liikenteen mukaan. 

Törmäyskestä-

vyysluokka 

Va 

[m] 
Huom. 

H2 ≥ 4 
Myös kun Va < 4 m, jos au-
kon etäisyys tien reunasta on 

alle metrin. 

N2, 
jonka toimintale-

veys N2Wn on 
enintään 2,1 m 

< 4 

Kevytliikenne on kielletty ylit-
tävällä väylällä ja aukon etäi-

syys tien reunasta on vähin-
tään metri. 

N2 + korotusosa, 
jonka toimintale-
veys N2Wn on 
enintään 2,1 m 

< 4 

Kevytliikenne on sallittu ylit-
tävällä väylällä ja aukon etäi-
syys tien reunasta on vähin-
tään metri. 

Va on sillan vapaa-aukko tai putken halkaisija 

 

N2-luokan kaide asennetaan valmistajan asennusohjeen ja InfraRYL:n luvun 
32111 /9/ mukaisesti. InfraRYL /9/ sallii upotussyvyyden pienentämisen putkisillan 
tai kallion kohdalla, kun pylväsväli puolitetaan. 

H2-luokan kaide voidaan asentaa maahan jollakin seuraavista tavoista: 
• Ensisijaisesti käytetään kaidetuotteen tyyppitestattua kiinnitysratkaisua 

maa-asennukseen. 

• Siltakaiteen pylväs asennetaan piirustuksen R15/DK H2-22 mukaisesti 
putkipaaluun. Putkipaalun pienin etäisyys sillan rakenteeseen täytyy olla 

yli 100 mm. 

• Siltakaiteen pylväs kiinnitetään tartuntapulteilla sillan reunapalkkia jäljitte-
levään kulmatukimuuriin piirustuksen R15/DK H2-21 periaatteiden mu-
kaan. 
 

Piirustuksen R15/DK H2-21 mukaisen kulmatukimuurin tai yksittäisen elementin 
(mikäli kulmatukimuuri tehdään elementeistä) vähimmäispituus on 6 m. 

Kaide voidaan asentaa maahan myös kaidevalmistajan esittämällä tavalla, kunhan 
se on törmäystestattu. 

2.9  Puukantisten siltojen kaiteet 

Puukantisilla silloilla noudatetaan tässä ohjeessa annettuja vaatimuksia (ml. tör-

mäyskoevaatimukset). Puukantisilla ajoneuvoliikenteen silloilla voidaan kuitenkin 
käyttää SILKO-yleisohjeen 1.401 Rakenteelliset korjaukset, Puurakenteet /12/ koh-
dassa 10.6 esitettyjen periaateratkaisujen mukaisia kaiteita tai muuta törmäystes-

taamatonta tai simuloimatonta kaidetta, jos KVL ≤ 100 ja nopeusrajoitus sillan 
kohdalla on enintään 50 km/h ja kohdan 2.12 vaatimukset täyttyvät. 

Puukantisten ajoneuvoliikenteen siltojen kaiteet varustetaan siltajohteella ja tör-

mäysjohteilla sekä tarvittaessa välijohteella. Alempana törmäysjohteena voidaan 
käyttää myös suisteparrua, mikäli KVL ≤ 100 ja nopeusrajoitus sillan kohdalla on 
enintään 50 km/h. 
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2.10  Poikkeavat laatuvaatimukset 

Mikäli siltakaide ei täytä tässä ohjeessa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, ajoneu-
voliikenteen riskejä voidaan pienentää riittävän alhaisilla nopeusrajoituksilla tai ajo-

kielloilla. Jollei ajoneuvoliikenteen sillan kaide täytä tyyppitestatun kaiteen tör-
mäyskestävyysvaatimuksia, on sen kestettävä vähintään kohdassa 2.12 esitetyt 
vaatimukset, jolloin sillan nopeusrajoitus saa olla korkeintaan 50 km/h. 

 Arkkitehtoniset erityisvaatimukset 

Ensisijaisesti käytetään törmäyskokeella testattua kaidetta tai sen muunnelmaa.  

Toissijaisesti sillalle voidaan tilaajan luvalla suunnitella poikkeava siltakaide, jonka 

on kuitenkin täytettävä kohdassa 2.12 esitetyt ehdot.  

 Vanhojen kaiteiden korjaaminen ja uusiminen 

Vanhojen siltojen kaiteet eivät useinkaan täytä tässä ohjeessa annettuja vaatimuk-

sia. Näitä siltakaiteita on pyrittävä korjaamaan ja uusimaan siten, että turvallisuus 
paranee. Reunapalkkien uusimisen yhteydessä kaiteet uusitaan lähtökohtaisesti 
nykyiset vaatimukset täyttäviksi siltakaiteiksi. 

Siltakaiteiden korjaustöissä noudatetaan seuraavia SILKO-ohjeita /12/: 

• SILKO 1.302 Teräsrakenteet, rakenteelliset korjaukset 
• SILKO 1.401 Puurakenteet, rakenteelliset korjaukset 
• SILKO 2.331 Kaidepylvään juuren kunnostus (2003 ohje päivitetään) 

• SILKO 2.352 Teräspinnan uusintamaalaus (2008 ohje päivitetään) 

• SILKO 2.351 Kaiteen paikkamaalaus (2004 ohje päivitetään) 
• SILKO 2.354 Vanhan ja uuden sinkkipinnoitteen maalaus (2005 ohje päi-

vitetään) 
 

Siltakaiteen uusimisessa noudatetaan seuraavaa SILKO-ohjetta: 

• SILKO 2.311 Siltakaiteen uusiminen (2004 ohje päivitetään) 
 

Edellä mainittujen SILKO-ohjeiden päivitys on suunniteltu vuodelle 2024, samassa 
yhteydessä ohjeiden nimet voivat muuttua. 

Liitteessä 1 esitetyn periaateratkaisun mukaista korotusosaa ja korkeaa suojaverk-
koa voidaan käyttää tilaajan hankekohtaisella hyväksynnällä käytöstä poistetun 
tyyppipiirustuksen R15/DK 2-5 mukaisen matalan sillankaiteen korottamisessa. 

Matala sillankaide ja sen korotusosa eivät täytä nykyisiä törmäysvaatimuksia eikä 
korotusosalla paranneta kaiteen törmäysturvallisuutta. Korjattavissa silloissa, 
joissa reunapalkki uusitaan, tulee käyttää törmäystestattuja ja nykyiset vaatimuk-
set täyttäviä siltakaiteita. Korotusosaa ja korkeaa suojaverkkoa käytetään, kun ha-

lutaan parantaa henkilön putoamisturvallisuutta tai estää aurauslumien putoami-
nen alitse kulkevalle väylälle. N2-luokan ja muita tiekaiteita ei saa korottaa liit-
teessä 1 esitetyn periaateratkaisun mukaisesti. 
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 Työnaikaisten, yleisen liikenteen käyttämien väliaikais-

ten siltojen kaiteet 

Jos nopeusrajoitus väliaikaisella sillalla on enintään 50 km/h, niin sillassa ei vaadita 
SFS EN 1317-5 mukaisesti törmäyskokeella testattuja ja CE-merkittyjä kaiteita. Nii-

den käyttö on kuitenkin mahdollista. Mikäli käytetään tyyppitestaamatonta kai-
detta, sen on täytettävä kohdan 2.12 vaatimukset. Lisäksi seuraavat vaatimukset 
ovat voimassa: 

• Kaiteen on oltava vähintään 1,2 m korkea ajoradan yläpinnasta mitattuna. 

• Kaiteen osien ja kiinnitysten irrottaminen ei saa olla mahdollista ilman 
työkaluja. 

• Kaide mitoitetaan kohdan 4.5 mukaisille vaakasuuntaiselle viivakuormalle 
ja yhtä aikaa vaikuttavalle pystysuoralle pistekuormalle 

• Kaide on tarvittaessa varustettava aurauslumen putoamisen estävillä ra-
kenteilla alittavan väylän kohdalla, joko varustamalla kaide suojaverkolla 
tai käyttämällä roisketiivistä kaiderakennetta. Mikäli käytetään teräksistä 
suojaverkkoa, sille ovat voimassa kohdan 2.3 vaatimukset. Tällöin kaide 
mitoitetaan myös kohdan 4.5 mukaiselle aurauskuormalle. 

 
Väliaikaisen sillan rakennussuunnitelmien laatiminen kuuluu pääurakoitsijan tehtä-
viin. 

 Museosiltojen kaiteet 

Museosilloissa ei vaadita SFS EN 1317-5 mukaisesti törmäyskokeella testattuja ja 
CE-merkittyjä kaiteita. Kaiteiden turvallisuus varmistetaan tapauskohtaisesti tilaa-

jan edellyttämällä tavalla. Ks. kohta 2.10.2. 

 Näkemäalueet 

Kun ramppi liittyy tiehen sillan pään kohdalla, siltakaide voi estää näkyvyyden ram-

pilta päätielle. Tällöin yksi vaihtoehto näkyvyyden parantamiseksi on sillan pään 
leventäminen niin, että kaide siirtyy pois näkemäalueelta. 

Myös kiertoliittymän sijoittaminen sillalle aiheuttaa näkemäongelmia, jos kiertosaa-

reke ei ole sillalla. Kiertotilan sisäkaarteen siltakaide estää liittymää lähestyviä nä-
kemästä kiertotilassa lähestyviä autoja riittävän etäältä. 

Jos näkyvyyttä estävä kaide on kahden vierekkäisen sillan välisen aukon kohdalla, 

on selvitettävä, voiko sillan suunnitelmaa muuttaa niin, että väli peitetään niin, että 
siltakaidetta ei tarvita. 

Korv
att

u 1
2.1

2.2
02

2 V
äy

läv
ira

sto
n o

hje
ell

a 9
/20

22



Väyläviraston ohjeita 9k/2022 31 
Siltakaiteiden suunnittelu 
 

 

2.11  CE-merkityn kaiteen muuntelu 

 Yleistä 

CE-merkittyjen kaiteiden muunnelmat voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

1. Tilaajan tai kohteen vaatimuksesta tarvittavat muunnelmat 
2. Valmistajan tuotannon tai vastaavan vuoksi tehtävät muunnelmat. 

 

Esimerkkejä ryhmän 1 muunnelmista ovat: 
• Tämän ohjeen perusteella tai tilaajan vaatimuksesta tarvitaan korkeudel-

taan tavanomaisesta (1,2 m) poikkeava siltakaide. 

- Teräskaiteen korkeutta ei saa muuttaa. Markkinoilla on esimerkiksi 
1,4 m korkeita H2-luokan CE-merkittyjä siltakaiteita. 

- Betonikaidetta saa korottaa, jos korkeuden muutos otetaan huomioon 

elementtien välisissä jatkoksissa ja yläosa raudoitetaan. Beto-
nikaidetta saa madaltaa, jos käytetään kohdassa 2.6.2 mainittua put-
kijohdetta ja noudetaan muita kohdan 2.6.2 vaatimuksia. 

• Tämä ohje vaatii aurausverkon, lisäjohteita tai säleikön yläjohteen alapuo-
lelle. Kokemusten mukaan nämä rakenteet eivät ole haitanneet kaiteen 

toimintaa henkilöauton tai raskaan ajoneuvon törmäyksessä, eikä niiden 
asentamista törmäyskokeen ajaksi pidetä tarpeellisena.  

• Väyläviraston ohje vaatii siltakaiteen aloittamista penkereeltä ennen siltaa 
tai asentamista maahan putkisillan kohdalla. Ohjeessa Tiekaiteiden suun-
nittelu /1/ on kuvattu vaihtoehtoisia ratkaisuja.  

• Väyläviraston ohjeet vaativat teräksen iskusitkeysominaisuuksien varmis-
tamiseksi laatuluokkaa J2, mutta törmäyskokeessa on käytetty luokkaa JR 
tai J0. Laatuluokan saa vaihtaa, mutta teräksen myötölujuuden on vastat-

tava törmäyskokeessa käytettyä. Myös laatuluokan K2 käyttö on sallittu. 
• Väyläviraston ohje vaatii sähköeristyksen johonkin jatkokseen. Kohdassa 

2.11.3 on tähän liittyvä viittaus InfraRYLiin. 

• Tilaaja vaatii kohteeseen tässä ohjeessa kuvatun hyvän läpinäkyvyyden. 
Jos pylväitä hoikennetaan, vaaditaan uusi törmäyskoe. Johteiden hoiken-

taminen vaatii lisätarkasteluja. 
 

Ryhmän 1 muunnelmia ei tarvitse hyväksyä SFS EN 1317-5:n mukaisesti, vaan 

tilaaja voi hyväksyä ne, kun muunnelmassa on otettu huomioon edellä kuvatut 
ohjeet. Väylävirasto voi hyväksyä törmäyskoesimulointien tai muiden tarkastelujen 
perusteella muitakin ryhmään 1 liittyviä muunnelmia.  

Ryhmän 2 muunnelmat hyväksytään SFS EN 1317-5:n liitteen A perusteella. Muu-
tokset jaetaan kolmeen luokkaan A, B ja C muutoksen suuruuden mukaan. Luo-
kassa A muutos on vähäinen, luokassa B kohtalainen ja luokassa C huomattava.  

 Reunapalkki ja reunamuuri 

Väyläviraston Eurokoodin sovellusohjeessa Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2 
/14/ on annettu ohjeet siltojen reunapalkkien suunnitteluun. Reunapalkki voi olla 

korkea tai matala siltapaikan mukaan. 

Siltakaiteiden suunnittelussa ja testauksessa on otettava huomioon kaiteen kiinni-
tyksen sijainti ja siten kaiteen erilainen rakenne reunapalkkityypin mukaan. Kaiteen 
tyyppitestaustuloksia ei voi suoraan soveltaa matalaan reunapalkkiin, jos testi on 
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tehty korkealla reunapalkilla. Matalan reunapalkin yhteydessä on mahdollista käyt-

tää esim. reunapalkkia korvaavaa teräksistä johdepalkkia. 

Kaide kiinnitetään reunapalkkiin ruuvikiinnityksellä. Kaidekiinnityksen vaatimat mi-
tat ja betoniraudoitteet on otettava huomioon reunapalkin mittoja määrättäessä. 

Tämä koskee erityisesti H4b-luokan kaiteita. 

Jos siltakannen poikkileikkaus sisältää vähintään 1,2 m tien pinnan yläpuolelle ulot-
tuvan betonisen paikalla valetun kanteen liittyvän reunamuurin, siltakaidetta ei tar-

vita, jos muuri on mitoitettu kestämään NCCI 1:n taulukon F.5 perusteella mää-
räytyvät liikenteen suuntaa vastaan kohtisuoraan vaikuttavat törmäyskuormat Fdy 
eikä sen pinnassa ole auton liukumista estäviä ulkonemia. Törmäyskuormat Fdy 

ovat NCCI 1:n mukaisesti puolet taulukossa F.5 annetuista Fdx kuormista. Mitoituk-
sessa käytetään onnettomuusrajatilan kertoimia. Reunamuurin varsinainen teh-
tävä voi olla siltaan liittyvien kuormien välittäminen ja/tai melun torjunta. Reuna-

muurin tien puoleinen pinta on pystysuora tai STEP-muotoinen.  

 Sillan kaide sähköradan läheisyydessä 

Sähkön eteneminen sähköradan ylittävän sillan kaiteen jatkeena olevien kaiteiden 

johteita pitkin estetään InfraRYL kohdan 32111.3.5.2 /9/ mukaisesti.  

Kun silta ylittää sähköradan sillan kaiteeseen tai reunapalkkiin asennetaan koske-
tussuojalevyt ohjeen Kosketussuojien suunnitteluohje /2/ mukaisesti.  

2.12  Törmäyskokeella testaamattomien 
kaiteiden käyttö 

Nopeusrajoituksen ollessa enintään 50 km/h tilaaja voi sallia kohdan 2.2.1 vaati-
muksista poikkeavan törmäyskokeilla testaamattoman kaiteen käytön, jos sillä saa-
daan merkittäviä muita hyötyjä. Kaiteen on kuitenkin täytettävä tässä kohdassa 

asetetut vaatimukset. 

Rakenneosien mitoitus suoritetaan eurokoodien mukaisesti. Kaiteiden teräksisten 
rakenneosien on täytettävä taulukossa 7 annetut jäykkyys- ja kestävyysvaatimuk-

set ominaisarvoilla laskien. Johteiden on oltava jatkuvia ja vetoa kestäviä, eivätkä 
ne saa muodostaa törmäyksessä irtoavia ja lävistäviä osia. Varusteluosien osalta 
noudatetaan kohdan 2.3 vaatimuksia. 
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Taulukko 7. Kaiteen rakenneosien jäykkyys- ja kestävyysvaatimukset pylväsvälillä 
2 m, kun ei vaadita tyyppitestattua kaidetta. 

Rakenneosa Vaatimus 

Kaidepylvään jäykkyys EI ≥ 90 kNm2 

Kaidepylvään ja sen kiinnityksen mo-
menttikapasiteetti molempiin suuntiin 

M ≥ 4,3 kNm 

Kaidepylvään ja sen kiinnityksen leik-
kausvoimakapasiteetti molempiin suun-

tiin 

V ≥ 32 kN 

Kaikkien johteiden ja niiden liitosten 

sekä jatkosten vetokestävyys 
F ≥ 80 kN 

 
Suurin sallittu pylväsväli on 2 m. Pylväsjaon ollessa alle 2 m, voidaan jäykkyysvaa-
timuksia pienentää pylväsvälin suhteessa. Teräslajin tulee olla vähintään S235. 

Törmäyskokeella testaamattoman siltakaiteen päättäminen voidaan tehdä ilman 
siirtymärakennetta. Törmäysturvallisuuden vuoksi kaide suositellaan päätettäväksi 
viemällä yläjohde viistosti siltajohteen tasalle. 
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3 Siltakaiteet kevyen liikenteen sillalla 

Yksinomaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitetulla sillalla ei tarvitse käyttää 
kohdan 2.2.1 mukaista törmäyskokeella testattua kaidetta. Kevyen liikenteen sil-

tojen kaidepylväät, yläjohde ja siltajohde mitoitetaan mielivaltaisessa kohdassa 
vaikuttavalle 5 kN pistemäiselle törmäyskuormalle (onnettomuuskuorma). Vaihto-
ehtoisesti kaiteen törmäyskestävyyden katsotaan olevan riittävä, jos se täyttää 

kohdan 2.12 vaatimukset. Kaiteen tulee täyttää kohtien 2.1 ja 2.2 kevyen liiken-
teen turvallisuutta koskevat vaatimukset. Kaiteen varusteluosien tulee täyttää koh-
dan 2.3 vaatimukset. Kaide suositellaan varustettavan siltajohteella (aurauskestä-
vyysluokka 4) aurausvaurioiden estämiseksi. 

Kevyen liikenteen siltakaiteen korkeus jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttä-
mästä tien pinnasta on vähintään 1,2 m. Pyöräilijöiden turvallisuuden paranta-
miseksi kevyen liikenteen siltakaide suositellaan tehtävän korkeampana (≥ 1,4 m), 

jos väylällä on odotettavissa paljon polkupyöräliikennettä tai nopeus sillan kohdalla 
saattaa kasvaa suureksi. Kaide suunnitellaan korkeampana myös ratsastajien käyt-
tämillä silloilla ja latusilloilla, joilla lumikerros pienentää kaidekorkeutta talven ai-

kana. Turvallisuuden lisäämiseksi kaide suositellaan tehtävän korkeampana sil-
loilla, joiden alikulkukorkeus on ≥ 13,0 m. 

Kevyen liikenteen silloissa kaidepylväiden alustavalut tulee tehdä. Kaidepylväiden 

upotuskiinnitystä reunapalkkiin ei sallita (katso kohta 2.11.2). 
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4 Rautatiesiltojen kaiteet 

4.1  Yleiset vaatimukset 

Uudet rautatiesillat varustetaan aina kaitein. Kaide estää sillalla kulkevia työnteki-

jöitä putoamasta. 

Rautatiesiltojen kaiteena käytetään ensisijaisesti tyyppipiirustusten R15/DK R-1…5 
mukaista verkkokaidetta tai harvaa kaidetta. Rautatiesillan kaide koostuu kaidepyl-

väistä ja vähintään kolmesta vaakajohteesta tai koko kaiteen korkuisesta verkosta 
tai levystä. Liikenneväylän ylittävän rautatiesillan kaiteessa on oltava koko kaiteen 
korkuinen verkko tai levy, joka estää sepelin ja jäälohkareiden putoamisen alitta-

valle väylälle. Tukikerroksettomalla sillalla ei tarvitse käyttää kaideverkkoa, mikäli 
siltakansi jää muutenkin avoimeksi alapuoliselle väylälle. Kaiteen kiinnittämisessä 
tulee käyttää kiinnikkeitä (esim. ankkurointimassa tai juotoslaasti), joihin ei jää 

vettä kerääviä koloja. Kaiteen rakenneosien ja kiinnityksen tulee kestää kohdassa 
4.5 annetut kuormat. 

Rautatiesillan kaiteiden vähimmäisvaatimukset: 

• Siltakaide ulotetaan aina vähintään koko sillan matkalle. Siltakaidetta jat-
ketaan tapauksissa, joissa muutoin on vaara putoamisesta alikulkevalle 
väylälle. Tarvittaessa myös sillan pään tukimuurit on varustettava kai-

teella. 

• Siltakaiteen kokonaiskorkeuden on oltava vähintään 1,1 m reunapalkin, 
huoltokäytävän tai kaiteen vieressä olevan muun rakenteen kuten esim. 
kaapelikanavan yläpinnasta mitattuna. 

• Siltakaiteen kokoonpanon on oltava mahdollisimman yksinkertainen, jotta 
kaiteen ylläpito ja korjaukset ovat mahdollisia. 

• Siltakaiteen osien ja kiinnitysten irrottaminen ei saa olla mahdollista ilman 
työkaluja. 

• Kaiteen kaikki osat tehdään kuumasinkitystä tai ruostumattomasta teräk-
sestä, jonka lujuusluokka on vähintään S355 ja ruuveissa 8.8. Kuumasin-
kitys InfraRYL /8/ kohdan 42041.4.2 mukaan. 

• Kaideverkkona käytetään täysikorkeaa hitsattua tai punottua teräslanka-
verkkoa, jonka pienin silmäkoko on alle 1 500 mm2 ja pienempi silmäväli 
korkeintaan 22 mm. 

• Ankkuri- ja ruuvikiinnitysten on kestettävä junien aiheuttamat painekuor-
mat ja tärinä löystymättä. 
 

Kaide-etäisyys on kaiteen sisäpinnan lyhin etäisyys kaidetta lähimpään raiteeseen, 
mitattuna kohtisuoraan aukean tilan ulottuman keskiviivasta. Kaarteessa kaide-
etäisyyttä kasvatetaan ottaen huomioon raiteen kallistus ja aukean tilan levitys. 

Kaide-etäisyysvaatimukset koskevat myös radan suuntaisia rakenteita ja raken-
teita, jotka määräävät sillan hyödyllisen leveyden. 

Siltakaiteen ja radanvarsiaidan liittymisestä tulee esittää suunnitelma. 

Sillan reunaan ei tarvitse asentaa kaidetta, jos siinä on vähintään 1,1 m korkui-
nen melueste, joka kestää 1,1 m korkeudella olevan 1,0 kN/m vaakasuuntaisen 
kohtisuoran viivakuorman ja estää henkilön putoamisen sillalta. 
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Rautatiesiltojen meluesteiden suunnittelussa noudatetaan ohjetta Teiden ja rato-
jen meluesteiden suunnittelu /18/. Ohjeen kohdassa 3.3.2 on annettu ohjeita nä-
kymien järjestämisestä läpinäkyvien meluesteiden avulla. Meluesteen sijoittami-
sessa rautatiesilloille noudatetaan samoja vaatimuksia kuin kaiteen sijoittamisessa. 

Meluesteiden rakenteiden suunnitteluperiaatteet on esitetty ohjeen Teiden ja ra-
tojen meluesteiden suunnittelu /18/ kohdassa 5 ja meluesteisiin kohdistuvat kuor-
mat on esitetty kohdassa 5.3. Tämän ohjeen kohdissa 2.6.5, 2.6.6 ja 2.6.7 esitetyt 

vaatimukset melukaiteiden läpinäkyville osille koskevat myös ratasiltojen melukai-
teita. Ratasillan melukaiteelta ei vaadita törmäyskestävyyttä. Rautatiealueella me-
luesteet on maadoitettava. 

4.2  Uudet sillat ja rakenteet 

Kaide-etäisyyden tulee olla vähintään 3 600 mm, kun radan tavoitenopeus silta-
paikalla on yli 80 km/h. Suunnitteluperusteissa voidaan edellyttää, että yksiraitei-

sella sillalla kaide-etäisyyden tulee sillan toisella reunalla olla vähintään 3 600 mm 
ja sillan toisella reunalla vähintään 3 100 mm. Vaihdealueilla kaide-etäisyyden tulee 
olla vähintään 3 600 mm. 

Ratajohtopylväät voidaan sijoittaa kaiteiden sisäpuolelle, tällöin kaide-etäisyyttä 
kasvatetaan kaarteessa ottaen huomioon raiteen kallistus ja aukean tilan levitys. 

Kehäsillan, maatuen tai pitkän tukimuurin seinämän tulee olla vähintään 3 600 mm 

etäisyydellä lähimmän raiteen keskilinjasta. 

Teollisuusradoilla ja muilla vähäliikenteisillä radoilla, joilla tavoitenopeus on enin-
tään 80 km/h, tulee kaide-etäisyyden olla vähintään 3 100 mm. 

Silloilla, joissa on vaadittua kaide-etäisyyttä rajoittavia kannen yläpuolisia raken-
teita ja joilla junan suurin sallittu nopeus on yli 80 km/h, tulee olla rakenteiden 
ulkopuolinen huoltokäytävä tai suojapaikkoja enintään 30 m:n välein. 

4.3  Olemassa olevat sillat 

Siltakaiteiden korjaus- ja uusimissuunnittelussa noudatetaan SILKO-ohjeita. 

4.4  Putkisiltojen kaiteet 

Rautatien alittavan putkisillan kohdalle asennetaan kaide, jos putken pään etäisyys 
ratapenkereen yläreunasta on alle 4 m tai putkisillan kohdalla penkereen sisäluis-

kan kaltevuus on 1:2 tai jyrkempi. Kaiteen pituuden tulee olla vähintään putken 
leveys + 4 m. Kaide sijoitetaan keskeisesti putkeen nähden. 

Kaide perustetaan niin, että kaide kestää rautatiesillan kaiteiden mitoituskuormat. 

Sillan kaiteesta, kaiteen asentamisesta ratapenkkaan, kaiteen maadoituksesta ja 
kaiteen mahdollisesta liittymisestä radanvarsiaitaan on tehtävä aina suunnitelma. 
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4.5  Kaiteiden kuormat 

Kaiteet ja muut vastaavat rakenteet mitoitetaan vaakasuuntaiselle viivakuormalle 
1,0 kN/m (yläjohteen korkeudella) ja yhtä aikaa vaikuttavalle 1,0 kN:n pystysuo-

ralle, liikkuvalle pistemäiselle hyötykuormalle, joka vaikuttaa kaikkiin johteisiin erik-
seen. 

Suojaverkollinen tai muu umpinainen kaide mitoitetaan aurauskuormalle 3,75 

kN/m2, joka on vaakasuuntaan vaikuttava hyötykuorma. Verkon aurauskuormaa 
voi vähentää kaavan (1) mukaan. Näin mitoitettu kaide kestää myös ohittavien 
junien aiheuttamat aerodynaamiset kuormat. 

4.6  Maadoitus 

Siltakaiteet liitetään maadoitukseen molemmista päistään ja niiden on oltava säh-
köisesti jatkuvia päiden liitoskohtien välillä. 

Ohjeita maadoitussuunnitteluun ja detaljeja kaiteiden maadoituksesta on esitetty 
Väyläviraston ohjeissa Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden 
maadoitussuunnittelu /10/ ja InfraRYL 42560 /8/. Maadoituksesta laaditaan aina 

erillinen maadoitussuunnitelma. 
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5 Siltakaidetuotteet ja tyyppisuunnitelmat 

Väylävirasto ylläpitää luetteloa siltakaidetuotteista, jotka se on arvioinut käyt-
töönsä soveltuviksi. Luettelo on julkaistu osana Väyläviraston ohjeluetteloa. Tuot-

teiden yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat saatavissa tuotteiden oikeuksien omis-
tajilta ja toimittajilta. Markkinoilla voi olla myös soveltuvia tuotteita, joita ei ole 
ehditty lisätä luetteloon. 

Väyläviraston omat siltakaiteisiin liittyvät tyyppisuunnitelmat ovat: 
• Tieh H2 -siltakaide, R15 DK H2-0…44. Tyyppisuunnitelma koostuu osasta 

0 (Selitysosa) ja osista 1…44 (Yksityiskohtaiset rakennuspiirustukset). 

• Kevyen liikenteen sälekaide, jonka tyyppipiirustussarja on R15 DK 3-1…2.  
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Matalan sillankaiteen korotus ja korkea 
suojaverkko 

Alla esitetyn periaateratkaisun mukaista korotusosaa ja korkeaa suojaverkkoa voi-
daan käyttää tilaajan hankekohtaisella hyväksynnällä käytöstä poistetun tyyppipii-
rustuksen R15/DK 2-5 mukaisen matalan sillankaiteen korottamisessa. Matala sil-
lankaide ja sen korotusosa ei täytä nykyisiä törmäysvaatimuksia eikä korotusosalla 
paranneta kaiteen törmäysturvallisuutta. Uusissa ja korjattavissa silloissa, joissa 
reunapalkki uusitaan, tulee käyttää törmäystestattuja ja nykyiset vaatimukset täyt-
täviä siltakaiteita. Korotusosaa ja korkeaa suojaverkkoa käytetään, kun halutaan 
parantaa henkilön putoamisturvallisuutta tai estää aurauslumien putoaminen alitse 
kulkevalle väylälle. N2-luokan ja muita tiekaiteita ei saa korottaa tämän periaate-
ratkaisun mukaisesti. 
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