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Rakentaja ja valmistumisvuosi TVH Kainuun piiri, v. 1935

Tyyppi Kolminivelinen teräsbetoninen holvisilta

Museointiajankohta 1982

Sillan museoarvo Museokohde sisältää sillan, vesistöpenkereen ja p-alueen. Silta on Kainuun ainoita 

betoniholvisiltoja ja soveltuu hyvin ympäristön maisemaan. Pysäköimisalue on 

matkailijoiden suosiossa.Viherhoidolla on keskeinen merkitys kohteen arvon säilymiselle, 

maisemalliselle näkyvyydelle ja sillan rakenteelliselle kunnolle. Vesistöpenkereen 

graniittipylväät ja puukaiteet säilytetään alkuperäisen mukaisina.

Sillan tekniset mitat Kokonaispituus 33 m/ kokonaisleveys 5,7 m/ hyötyleveys 5,27 m

Painorajoitus Teli 13 t/ yhdistelmä 32 t

Tien tekniset tiedot Tien leveys 6,1 m/ ajoradan leveys 6,1 m/ päällyste PAB, sora
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1 Yleistä 
Tässä asiakirjassa tilaaja tarkentaa laatuvaatimuksia, vuosittaisten töiden ja tehtävien työmääriä, ajoitusta 

ja työrajoja. Jos töitä tai tehtäviä ei ole tässä asiakirjassa tarkennettu tai muuten rajattu, merkitsee se sitä, 

että työ tai tehtävä suoritetaan muiden urakka-asiakirjojen edellyttämällä tavalla.  

 

Kuva: Museokohteen maisemanhoidon ja kunnossapidon aluerajaus ja huomiot kantatien viherhoidolle. 

Karttapohja: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/  

2 Liikenneympäristön hoito 

2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito 
Ensimmäisenä urakkavuonna nykyinen museokohteen opastaulu sekä kaksi muuta opastaulua poistetaan ja 

korvataan uudella taululla. Katerman kylän palvelukartan uusimisesta ja yhteen liittämisestä museokohteen 

taulun kanssa samaan runkoon sovitaan Kuhmon kaupungin kanssa. Opastaulun sisällössä ja ulkoasussa 

hyödynnetään ohjetta ”Museoteiden ja siltojen opasteet, malleja ja suosituksia. Pirkanmaan ELY-keskuksen 

julkaisuja 7/2011”. Taulun malli hyväksytetään tilaajalla ennen valmistusta. 

Uusi opastaulu ja opasteet ja liikennemerkit puhdistetaan vuosittain 31.5. mennessä. Museosillan pysäköin-

tialueella ja Tuuliniementiellä sijaitsevien liikennemerkkien ja opasteiden kunto tarkastetaan urakan 1. ja 3. 

vuotena 31.8 mennessä. Löystyneet kiinnitykset kiristetään ja tolpat oikaistaan tarvittaessa. Toimenpiteet 

raportoidaan urakoitsijan tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella sisältäen valokuvan. Muina urakkavuo-

sina tehdään silmämääräinen tarkastus, jonka tulokset raportoidaan ja vauriot korjataan 31.8. mennessä. 

  

Kuvat: Uusittavat pysäköintialueen taulut. Pysäköintialueelle osoittava opaste. Kohdeopaste kantatiellä. 
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2.2 Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito 
Pysäköintialueen huonokuntoinen päällyste poistetaan ja korvataan murskepinnalla Tuuliniementien liitty-

mään saakka n. 5 metrin etäisyydelle tien reunasta (liittymän kapeimpaan kohtaan). Betonipintainen 

veneenlaskupaikka puhdistetaan tarvittaessa.  

   

Kuvat: Pysäköintialueen kulunut päällyste. Veneluiska. 

Pysäköintialueen katos ja sen alla sijaitseva kalusteryhmä on paikalla läpi vuoden, ne puhdistetaan vuosit-

tain 31.5. mennessä talven jäljiltä. Alueella on pieni syväkeräysastia, joka tyhjennetään tarvittaessa.  Mikäli 

alueella ilmenee toistuvasti ilkivaltaa, joka kohdistuu kalusteisiin, poistetaan kalusteet ja katos, eikä niitä 

korvata uusilla. Jos syväkeräysastian edustalle kerääntyy toistuvasti sinne kuulumatonta jätetavaraa, se 

poistetaan. 

  

Kuvat: Katos ja kalusteet. Syväkeräysastia. Kunnostettava puuryhmä ja poistettava pensaskuvio. 

2.3 Viheralueiden hoito  

 

Kuvat: Pysäköintialueen kunnostettavat kasvillisuuskuviot numeroituina. Karttapohja: 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/  

Tiealuemetsien hoito (kuvionumerot 1,2) 

Ensimmäisenä urakkavuonna pysäköintialueen ja rannan välinen metsikkö (kuvio 1) raivataan poistamalla 

3/4 pensaskerroksesta ja nuoresta puustosta niin, että alueelta avautuu puoliavoin näkymä vesialueelle. 
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Myös huonokuntoiset ja kuolleet puut poistetaan. Yksittäisiä pensaita tai muutaman pensaan ryhmä jäte-

tään rantavyöhykkeelle suojaksi eläimille.  Pensaiden näkemäraivaus uusitaan 2-3 vuoden päästä. Pysäköin-

tialueen ja maantien väliseltä metsäkuviolta (kuvio 2) poistetaan huonokuntoiset ja kuolleet puut ja pen-

saat. Tiheässä kasvavia puita harvennetaan suosimalla nuoria ja elinvoimaisia puuyksilöitä. Kuvion sisällä 

säilytetään pensaskerros. Puuston maisemallinen ja elinvoimaisuutta varmistava harvennus tehdään kerran 

alueurakan aikana. 

Vesakonraivaukset 

Kantatien ja Tuuliniementien liittymän itäpuolen näkemäalue pidetään avoimena vesakoimalla se vuosit-

tain. E2 hoitoluokan alueella pysäköintialueen ja maantien välisellä metsäkuviolla estetään vesakoituminen 

ulottamalla niitto kuvion reunaan saakka. Vesakko poistetaan myös voimajohtopylvään juurelta.  

 

Kuvat: Rannan metsäkuvio (1), johon tehdään näkemäraivaus. Kantatien liittymän näkemäalue. Kantatien 

ja pysäköintialueen välisen metsäkuvion (2) reunavyöhyke. 

Niitto ja nurmetusten hoito 

Tuuliniementien luiskat ja pysäköintialueen nurmetukset niitetään hoitoluokan E2 vaatimusten mukaisesti 

ja 2 kertaa kasvukaudessa aikavälillä 15.6.- 31.8. Kalusteiden, varusteiden ja laitteiden tyvet siistitään vii-

meisen niittokerran yhteydessä viimeistään viikon kuluessa niitosta.  

Puiden ja pensaiden hoito (kuvionumerot 3,4) 

Hoitourakan ensimmäisenä vuonna ränsistyneet, kuolleet ja vinossa kasvavat puut poistetaan pysäköimis-

alueen keskellä olevasta puuryhmästä. Lisäksi poistetaan nurmialueella sijaitseva huonokuntoinen pensas-

ryhmä. Pensasryhmän tilalle istutetaan kaksi rauduskoivun taimea, taimikoko rungon ympärys 8/10. 

Siltaympäristön hoito 

Hoitourakan ensimmäisenä vuonna siltapenkereen puustolle tehdään kokonaisuudessaan maisemallinen 

hakkuu poistamalla n. 2/3 siinä kasvavasta puustosta. Siltapenkereeltä poistetaan kaikki huonokuntoiset ja 

epämuotoiset puuyksilöt sekä pensaat. Kaikki puut ja puiden taimet siltakeiloista poistetaan.  Säilytettävien 

puiden kohdalla huomioidaan niiden kasvupaikka, mahtuvatko ne kasvamaan nykyisellä paikalla ilman puun 

luontaista kasvumuotoa typistävää leikkausta. Maisemallinen hakkuu toteutetaan niin, että harvennuksessa 

penkereeseen jää vapaamuotoisesti yksittäisiä puita tai 2-3 puun ryhmiä ja puiden välimatka vaihtelee. Ta-

voitteena on, että silta ja siltapenger näkyvät nykyistä paremmin kantatielle. Ennen hakkuun aloittamista 

paikalla tehdään katselmus. Siltapenkereestä poistetaan vesakko ja puiden taimet 2-3 vuoden välein. 
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Kuvat: Esimerkkejä poistettavista epämuotoisista puista, ja voimakkaasti harvennettavasta puustosta. 

2.9 Siltojen ja laitureiden hoito 
Sillan vuosittaisten hoitotoimenpiteiden lisäksi ensimmäisellä kesäkaudella sillan keiloista raivataan vesakot 

juurineen ja keilat painepestään puhtaaksi kaikesta liasta ja kasvillisuudesta. Reunapalkin saumat ja loh-

keamat, puhki ruostunut kaidejohde ja irronneet kaidepultit uusitaan. Pengerkaiteen lahonnut puukaide 

uusitaan ja reunapalteet poistetaan kaiteen alta. Molemmat portaat poistetaan. 

Sillan vuosittaisessa hoidossa noudatetaan Liikenneviraston Siltojen hoito (29/2014) -ohjetta. Talvihoitokau-

den päättyessä sillalle tehdään kevätpuhdistus ja vuositarkastus Liikenneviraston Siltojen vuositarkastusoh-

jeen (TIEH 2200020-09) mukaan. Lisäksi hoitourakoitsijan on tarkkailtava sillan kuntoa ympäri vuoden ja 

korjattava liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot heti. 

Sillan kevätpuhdistus tehdään korkeapainepesuna soratien kevätmuokkauksen jälkeen ja sorapinnan tiivis-

tyttyä, kuitenkin viimeistään 15.6. mennessä. Kevätpuhdistuksessa reunapalkit, kaiteet ja liikennemerkit 

pestään painepesulla, minkä lisäksi reunapalkin liikuntasaumat puhdistetaan mekaanisesti ja uusitaan tar-

vittaessa. Rikkakasvit poistetaan sorapäällysteestä ja reunapalkkien juuresta, ja sorapäällysteessä olevat 

syvät ja leveät kuopat, reiät, purkaumat ja halkeamat korjataan. Keiloihin ja luiskiin tehdään vesakon rai-

vaus pintaa myöten, ja jätteet, reunapalteet sekä irtomaa poistetaan siltapaikalta. Sillan kaiteiden lahon-

neet ja puhki ruostuneet osat sekä irronneet kiinnikkeet uusitaan. 

Puhdistuksen jälkeen pintojen tulee olla puhtaat kaikista epäpuhtauksista ja irtohiekasta. Reunapalkin pesu 

ei saa aiheuttaa purkaumia sorapäällysteiselle tielle eikä reunapalkkiin tukeutuvalle tien sisäluiskalle. Loh-

keamaisillaan olevien kaiteen juurikorokkeiden putoaminen sillalta estetään ja jo irronneet juurikorokkeet 

poistetaan käsin ennen sillan pesua. 

 

 

Kuvat: Kasvillisuudesta puhdistettava keila. Kunnostettava kaide. Korjattava reunapalkin liikuntasauma. 
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