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SOVELLUSALUE

Tämä ohje koskee SSAB:n valmistaman reunakaiteen 
SSAB W230-3 suunnittelua ja asentamista. SSAB:n reu-
nakaiteella on standardin EN 1317-5 mukainen CE- 
merkintä. 

Ennen asentamisen aloittamista on varmistuttava, että 
kaikki kaiteeseen tarvittavat osat ovat SSAB:n toimitta-
mia. Muita kuin SSAB:n toimittamia osia, mukaan lukien 
pultit, ei saa tämän ohjeen mukaisen kaidekokonaisuuden 
asentamisessa käyttää.

Kaiteista tulee laatia ennen työn aloittamista luettelo,
josta ilmenee kaiteen tyyppi, pituus ja erityispiirteet, toi-
mintaleveys eli joustovara kaiteen takana oleviin lähei-
siin esteisiin, asennusolosuhteet sekä niiden edellyttämät 
lisätoimenpiteet. Luettelo toimitetaan tilaajan edustajalle 
ennen kaiteiden asennusta.

SUUNNITTELU JA ASENNUS

Kaiteen käsittely

Kaiteiden vastaanotto, käsittely ja varastointi tulee tehdä 
voimassa olevien työturvallisuusmääräysten ja –ohjeiden 
mukaisesti sekä huomioiden SSAB:n ohje ”Reunakaide ja 
tarvikkeet, turvallisen käsittelyn ja asennuksen suosituk-
set työmaalle”. 
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Kaiteen rakenne ja osat

Reunakaide W230-3 kokoonpano

Taulukko 1. Kaidejärjestelmän osat

Kuva 1. Kaidejärjestelmän osat

Osa Spesifikaatio

1. Johde

2. Pylväs

3. Pultti, liitos

4. Pultti, pylväs

5. Mutteri , liitos 
     ja pylväs

SSAB W230/3; S460MC; 3 mm; L = 12 m
Kuumasinkitty

SSAB UC 115/50; S500MC; 4 mm; L = 1.8 m
Kuumasinkitty

M12 x 30; 10.9
Kuumasinkitty

M12 x 50; 4.6 (400 MPa < Rm < 500 MPa)
Kuumasinkitty

M12; 10
Kuumasinkitty



3

Reunakaide SSAB W230-3 kokoonpano

SSAB W230-3 kaiteen kokoonpanossa käytetään limit-
täisliitosta ja sille suunniteltua pulttijärjestelyä. 
 

Pylväänä SSAB W230-3 kaiteessa käytetään UC-115/50x4 
avoprofiilia. Pylvään pituus on 1,8 m. Ennen pylvään asen-
nusta on varmistuttava, että asennettava pylväs on SSAB 
W230-3 kaidejärjestelmän pylväs. 
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Pylväs asennetaan maahan 1100 mm syvyy-
teen (kohta A). 

Pylvään avoin kylki asennetaan normaalisti 
liikenteen ajosuuntaan. (kohta B) 

Johteen jatkaminen toteutetaan toisiaan 
seuraavien johteiden limittäisliitoksella. Joh-
teen päissä on toisiinsa nähden kohtisuorat 
ovaalireiät. Liitoksen päällimmäiseksi puo-
leksi jää se pää, jossa reikien ovaalisuus on 
johteen suuntainen. Liikenteen ajosuunnassa 
ensin oleva johde tulee limittäisliitoksessa 
liikenteen puolelle. (kohta C)

Liitos kiinnitetään 7 kpl M12x30; 10.9 pulteilla 
siten, että pulttien kanta jää liikenteen puo-
lelle. Ennen pulttien kiristystä pultit laitetaan 
kaikkiin reikiin paikalleen ja välykset johteen 
suunnassa minimoidaan vetämällä liitos 
maksimipituuteen. (kohdat D ja E) Johteen 
ylä- ja alareunan pultit (2 + 2 kpl) kiristetään 
ennen uuman pultteja. Lopuksi kiristetään 
johteen uuman pultit (3 kpl). Suositeltu kiris-
tysmomentti on 60 Nm. (kohdat E ja F)

Johde kiinnitetään pylvääseen M12x50 
pultilla, jonka lujuus on erikseen määritelty 
(taulukko 1). Pylvään kiinnityksessä ei saa 
missään olosuhteissa käyttää mitään muuta 
kuin kyseiseen kohtaan suunniteltua pulttia. 
Mutterina käytetään samaa mutteria kuin joh-
teen liitoksen pulttien kanssa. Pylvään mutteri 
kiristetään vasta kun liitoksen välykset on 
poistettu ja korkeusasema säädetty. Suositel-
tu kiristysmomentti on 40 Nm. (kohta G)

Kuva 2. Kaiteen kokoonpano
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Reunakaiteen kaarreosat

Reunakaiteen johteen saa taivuttaa kaarteen vaatimaan 
muotoon. Kaarteessa johteeseen porataan tarvittaessa jat-
koksen edellyttämät reiät. Johdetta ei saa jatkaa hitsaamalla.

W-johteita voidaan toimittaa myös taivutettuina. Pienin 
mahdollinen taivutussäde kaarreosille on 350 mm ja pi-
dempien kaideprofiilien taivutussäteet sovitaan tilauskoh-

taisesti. Kaarien taivutussuunta määräytyy kuvan 3 mu-
kaisesti. Lisäksi johteeseen on saatavissa 45 ja 90 asteen 
valmiita kaarreosia ja päätekappaleita vakiona.

Lisätietoja muiden kulma-asteiden valmistusmahdolli-
suuksista saa SSAB:n reunakaiteiden teknisestä tuesta ja 
myynnistä.

W230-45-ulkokaariW230-45-sisäkaari

W230-90-ulkokaari

Ulkokaarre

W230-
päätekappale W230-90-

sisäkaari

Sisäkaarre

W230-45- 
sisäkaari

W230-90-sisäkaari W230-päätekappale

~580

Kuva 3. Kaarreosat ja  taivutussuunta
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Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat

Reunakaiteen ankkurointi toteutetaan viisteillä kuvan 4 
mukaisesti. Alkuviisteen kaikki pylväät (4kpl) asennetaan 
selkä kaiteellista osuutta kohti. Alku- ja loppuviisteis-
sä tulee aina olla 3 m pylväsväli riippumatta vaaditusta 

toimintaleveysluokasta. Vaakaosuuden ensimmäisen ja 
viimeisen pylväsreiän kohdalle asennetaan pylväs riippu-
matta toimintaleveysluokan pylväsvälistä.

Kuva 4. Pylväiden upotussyvyydet ja asennussuunnat viisteessä

Alkuviiste, 12 m
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Lisätäyte
tarvittaessa

W230-3 kaiteen yläreunan korkeus on 700 mm, jos suun-
nitelmissa ei ole muuta esitetty. 

Kun kaide sijaitsee enintään 0,5 m etäisyydellä päällys-
teen reunasta, kaiteen johteen yläreunan korkeus mita-
taan päällysteen pinnasta. Korkeudessa otetaan huomioon 
suunnitelmissa osoitetut myöhemmin rakennettavat pääl-
lysteet. Tukipientareen päällyste ei vaikuta kaiteen korkeu-
teen. Kun kaide sijaitsee etäämpänä kuin 0,5 m päällysteen 
reunasta, kaiteen korkeus mitataan luiskan pinnasta. 

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

Reunakaiteen alusta muotoillaan tien reunassa kuvan 5 
mukaisesti. Jyrkkäluiskaisella (1:2...1:1.5) penkereellä kai-
detta varten tarvitaan pientareen levennys, jolle kaide 
asennetaan. Loivaluiskaisessa (1:3...1:4) kohdassa riittää 
mursketäyte.  

Kuva 5. Kaiteen sijainti, korkeus ja alusta

Kaiteen sijainti, korkeus ja alusta

Kaiteen etäisyys reunaviivasta määrätään suunnitelmas-
sa. Kaiteen etäisyys mitataan kaiteen etupinnasta kuvan 
5 mukaan.

Jos kaide sijoitetaan luiskaan, luiskan kaltevuus on kuvan 
5 mukainen.

Kaiteen sijainnin sallittu poikkeama tien poikkisuunnassa 
on ± 50 mm ja poikkeaman sallittu muutos 20 m matkalla 
on enintään 20 mm. Pylväät asennetaan tielle päin kal-
listetuiksi. Poikkeama pystysuorasta tien poikkisuunnas-
sa on uusilla teillä 10...40 mm ja vanhoilla teillä 0...20 mm 
pylvään maanpäällisen korkeuden matkalla. Tien pituus-
suunnassa poikkeama pystysuorasta on enintään 50 mm.
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Pylväsväli ja toimintaleveys

Kaiteen toimintaleveysvaatimus osoitetaan suunnitel-
massa, joka perustuu voimassa oleviin viranomaisohjei-
siin.  Pylväsväli valitaan toimintaleveysvaatimuksen mu-
kaan taulukosta 2. Suunnitelmassa otetaan huomioon 
mm. kaiteen ja suojattavan esteen välissä tarvittava toi-
mintaleveys sekä kaiteen törmäyskestävyysluokka, joka 
SSAB:n reunakaiteilla on N2.

Lyhin sallittu törmäyskestävyysluokan N2 mukainen kaidejakson pituus on 72 m.

Pylvään ja johteen asentaminen

Pylväät asennetaan maahan painamalla tai iskuvasaral-
la. Tarvittaessa käytetään esireikää. Kun esireikää käyte-
tään, tiivistetään pylvään ympärys maanpinnassa ympä-
röivällä maalla niin, että pylväs ei heilu ja pylvään juureen 
ei tule myöhemmin kuoppaa.

Jos kaiteen pylvästä ei saada asennettua tavoitesyvyy-
teen eikä se irtoa, se voidaan katkaista sopivan pituiseksi, 
kuitenkin enintään yksi pylväs viidestä peräkkäisestä. Jos 
pylväiden pituus ei riitä kitkamaassa, käytetään pitem-
piä pylväitä tai luiskatäyte vaihdetaan toiseksi pylväiden 
kohdalla.

KUNNOSSAPITO

SSAB:n valmistamien reunakaiteiden korjaamiseen tulee 
käyttää vain SSAB:n toimittamia osia. 

Reunakaiteiden kunnostuksessa noudatetaan tätä ohjetta.

SSAB:n valmistamien kaiteiden käyttöikä ja suojaus vas-
taa yleisesti kaiteille asetettuja vaatimuksia. Kaiteen 
käytönaikaisten tarkastusten yhteydessä tulee kiinnittää 
huomiota mm. jatkospulttien kireyteen, pylväiden suoruu-
teen sekä niiden juuressa maa-aineksen tiiveyteen.

Kaide Pylväs
Törmäys-

kestävyys-
luokka

Auraus-
kestävyys

Pylväsväli
[m]

Toimintaleveys
[Wn(m)]TestityyppiRiskitaso

TB11 W2 ( 0.7 )
TB32 W2 ( 0.8 )
TB11 W2 ( 0.7 )
TB32 W3 ( 1.0 )
TB11 W2 (0.8 )
TB32 W4 ( 1.3 )
TB11 W3 (0.9 )
TB32 W5 ( 1.4 )
TB11 W3 (0.9 )
TB32 W5 ( 1.6 )
TB11 W3 ( 1.0 )
TB32 W5 ( 1.7 )
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Taulukko 2. Kaidejärjestelmän ominaisuudet eri pylväsväleillä
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VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämän asiakirjan tiedot ja tekstit on annettu ainoastaan yleisessä tiedonanto-
tarkoituksessa ja ilman minkäänlaista takuuta. SSAB Europe Oy:tä (tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaa yhtiötä) ei voida pitää vastuussa näihin tietoihin liittyvistä 
virheistä, laiminlyönneistä tai väärinkäytöistä ja ne irtisanoutuvat kaikesta tietojen 
käyttämiseen tai käyttämättä jättämiseen liittyvästä vastuusta. Kaikki materiaalin 
käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Missään tapauksessa SSAB Euro-
pe Oy:tä (tai samaan yritysryhmään kuuluvaa yhtiötä) ei voida pitää vastuussa 
vahingoista mukaan lukien tulonmenetyksestä, toteutumatta jääneistä säästöistä 
tai muista liitännäisistä tai välillistä vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tiedon 
käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä. SSAB:n kaiteiden dimensioita ja niiden 
teknisiä ominaisuuksia sekä tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman 
tiedonantoa.

Copyright © 2021 SSAB. Kaikki oikeudet pidätetään. SSAB ja SSAB:n tuotenimet 
ovat SSAB:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
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