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TVH 735167 	 A4 ¶278010417-14/1082 

TVH / SILTAREKISTERI Alkukerys 	[J Uusi silta 1. SILLAN N:0 

KENTTL0MAKE 0 Muutos 	Sillan poisto 

2. SILLAN NIMI 

3. SILLAN NIMITYS KYTTTARXOITWCSEN MIJICAAN 

O vesist5silta 	risteyssilta 	i:i ramppisilta 	J ylikulkusilta 
O alikulkukytv 	yl1kulkukytv 	pehmeikkösilta 	muu maasilte 

4. PYRXTIE JA JALKAKXYTV 	vasen 	oikea 

a. YhdistelmS.tyyppi: 	pyört1e 	0 	0 
jalkakSytv 	0 	0 
molemmat 	0 	0 

b. Liittyminen toisiinsa: 	ei korotettu 	0 	0 
korotettu 	0 	0 
erotettu 	0 	0 

c. Liittyminen ajorataan: 	ei korotettu 	0 	0 
korotettu 	0 	0 
erotettu 	0 	0 

5. SILLAN TIEOSOITE 
Tien n:o _____________ tieosan n:o _____________ etäisyys tieosan alusta ___________________ 

6. ASEMA TIEST)LLX 

0 Silta yleisell 	tiellS 

fl Silta kauttakulkuliikenteelle tKrkeäll 	kadulla 

0 Silta muulla tiellä tai kadulla (TVL kuossapitj) 

7. KUNTA 	 N:o 

8. SILLAN KUNN0SSAPITJÄ 	TVL 	kunta 	fl VR 	muu ___________ 

9. TIEMESTARIPIIRI 	 N:o 

10. SILTATYYPPI 

1 	Siltatyyppi 

II Siltatyyppi 

0 Erilaisia siltatyyppej 	kolme tai enemmän 	0 Silta levennetty 

11. PERUSTAMISTAPA 

0 kallioperustus 	puupaalutus 	0 erikoistavat 
0 maenvarainen perustus 	tersbetonipaalutus 	J muu __________________________ 

0 tiiviat. tai luut. maapohja 0 suurpaalutus 	0 ei tiedetä 
12. MAATUET 

0 puinen paalutuki 	Dtersbet. elementtirak. varsinainen maatuki 

0 puinen arkku 	terKsbet. paalut ja/tai pilarit 

0 kivinen muuri 	tersbet. penikereenvarainen laatta tai palkki 

0 kivinen ja tersbet. maatuki 	Omuu  maatukirakenne 

0 tersbet. maatuki 	Dei 

1,. VXLITUET 

0 puinen paalutuki 	terKebet. elementtirakeniteinen vlituki 

0 puinen arkku 	tersbet. paalut ja/tai pilarit 

0 kivinen muuri 	tersrakenteinen välituki 

0 kivinen ja tersbet. vlituki 	Omuu vhl1tukirakenrie ______________________________ 
0 tergsbet. vKlituki 

14. KANNEN ERISTYS SUOJAUKSINEEN 

0 juuttikangas tai juuttikangesbitumimatto + suojabetoni 
0 lasikangasbitumimatto + suojabetoni 
0 eristemastiksi + suojakerros 

muu eriste 

0 ei 
O ei tiedetä 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 



1 
1 

SILTAREKISTERI 

Inventc lntiohj e 

1 
Tie- Ja vesirakennushallitus 

1 
TVH 7)2 1 6 

1 



5 ISLLYSLUETTELO 

Sivu 
Johdanto 1 
Siltarekisterin tietolajit 2 
1. Sillan numero 3 
2.  Sillan nimi 5 
3.  Sillan nimitys käyttStarkoituksen mukaan 7 
4.  Pyrätie ja jalkakytävä 9 
5.  Sillan tieosoite 12 
6.  Sillan asema tlest5ll 14 
7.  Kunta 16 
8.  Sillan kunnossapitäjä i8 
9.  Tiemestaripiiri 20 
10.  Siltatyyppi 22 
11.  Perustamistapa 36 
12.  Maatuet 40 
13. Välituet 
1'4. Kannen eristys suojauksineen 46 
15. Sillan ajoradan pällyste 48 
i6. Jnnemitat 50 
17. Vapaa-aukot ja väylin palkka 54 
i8. Sillan kokonaispituus 57 
19.  Sillan kokonaisleveys 60 
20.  Sillan hy3dylllnen leveys 62 
21.  Jalkakäytvä-, py5rtle- ja ajorataleveydet 64 
22.  Sillan sallittu kulkukorkeus 66 
23.  Sillan alikulkukorkeus 68 
24.  Pällysrakenteen rakenriekorkeus 70 
25.  Sillan vinous 76 
26.  Sillan kaarevuus 79 
27.  Sillan suunnitelmanumero 82 
28.  Pällysrakenteen tyyppipiirustuksen numero 85 
29.  Sillan laskelmien numero 88 
30.  Sillan suunnittelukuormitus 90 
31.  Sillan valmistumisvuosi 94 
32.  Sillan perusparannusvuosi 96 
33.  Perustusten kunto 98 
34.  Maatukieri kunto 100 
35.  Vlituklen kunto 103 
36.  Pllysrakenteen kunto 105 
37.  Liikennemerkit io8 
Invento iritikaavake 



1 

JOHDANTO 

Automaattiseen tietojenkäsittelyyri soveltuva siltarekisteri, 

jota voidaan käyttää sekä itsenäisenä rekisterinä, että tie-

rekisterin osarekisterinä, laaditaan käyt5ssä olevan kortisto-

muotoisen siltarekisterin pohjalta. 

Rek1steritäviä siltoja ovat: 

- kaikki yleisten teiden sillat 

- kauttakulkullikenteelle tärkeillä kaduilla olevat sillat 
- muilla teillä tai kaduilla olevat, TVL:n kunnossapitärnät 

sillat. 

Rumpuja ei rek1ster31dä siltarekisteriin. Sillan ja rurnmun eron 

määrää, niiden rakenteesta riippumatta, vain vapaa-aukon suuruus. 

Jos vapaa-aukko on > 2.0 m, kysymyksessä on silta. Jos vapaa- 

aukko on <2.0 m, kysymyksessä on rumpu. 

Siltarekisteriin kootaan siltojen yleistiedot sekä tärkeimmät 

tekniset ja kuntoa koskevat tiedot. Tietolajeja on yhteensä 37. 

Tietojen inventoimiseen käytetään KENTTÄLOMAKETIA. Sitä käyte-

tään: 

- siltarekisterin alkukeräyksen yhteydessä (Alkukeräys) 

- lisättäessä aikaisemmin rekisteröimättmän sillan tiedot silta-

rekisterlin (Uusi silta) 

- siltarekisterissä olevan sillan t1etoa muutettaessa (!1uutos) 

- poistettaessa silta siltarekisteristä (Sillan poisto) 

Kenttälomakkeen täyttämisohjeessa, INVENTOINTIOHJEESSA, käsi- 
tellään tietolaJit esittämällä ohjeet seuraavasti otsikoiden: 

- Yleistä (tietolajin yleinen määritys) 

- Luokitus (tietolajin luokitus) 

- Inventointi (inventointitapa ja tietojen tarkkuus) 

- EsimerkkI (esimerkki kenttälomakkeen täyttämisestä) 

- Kuva käsitteitä havainnollistava kuva) 



SILTAREKISTERIN TIETOLAJIT 

1. Sillan numero 

2. Sillan nimi 

3. Sillan nimitys käyttötarkoltuksen mukaan 

4. Pyörtie ja jalkakytävä 

5. Sillan tieosoite 

6. Sillan asema tiestöllä 

7. Kunta 

8. Sillan kunnossapitäJä 

9. Tiemestaripiiri 

10. Siltatyyppi 

11. Perustamistapa 

12. Maatuet 

13.Välituet 

1. Kannen eristys suojauksineen 

15. Sillan ajoradan päällyste 

i6. Jännemitat 

17. Vapaa-aukot ja väylän paikka 

i8. Sillan kokonaispituus 
19. Sillan kokonaisleveys 

20. Sillan hy5dyllinen leveys 

21. Jalkakäytävä-, pyörätie- ja ajorataleveydet 

22. Sillan sallittu kulkukorkeus 

23. Sillan alikulkukorkeus 

24. Päällysrakenteen rakennekorkeus 

25. Sillan vinous 

26. Sillan kaarevuus 

27. Sillan suunnitelmanumero 

28. Päällysrakenteen tyyppipiirustuksen numero 

29. Sillan laskelmien numero 

30. Sillan suunnittelukuormitus 

31. Sillan valmistumisvuosi 

32. Sillan perusparannusvuosi 

33. Perustusten kunto 
34. Maatukien kunto 

35. Välitukieri kunto 

36. Päällysrakenteen kunto 

37. Liikennemerkit 

2 



IH 732446 
1.1984 	 2.1 

0. REKISTERITAPAHTIIMA 

Yleistä 

Rekisteritapahtumaksi kutsutaan sillan tietojen viemistä rekis-

1 	teriin, niiden muuttamista ja sillan tietojen poistamista rekis- 

teristä. 

1 	Siltaa poistettaessa rekisteristä sisällytetään rekisteritapah- 

tumailmoitukseen sillan poiston syy. 

1 
1 	1 • Sillan poistaminen rekisteristä. Sillan tumistetiedon muutos. 

(Sillan tunnistetiedot = sillan numero ja nimi) *) 

2. Sillan lisääminen rekisteriin uutena siltana. 

3. Muutos sillan tietoihin. (Sillan numero ja nimi muuttu.mattomat) 
. Sillan poistaminen rekisteristä. Vaiihoiile maatuille on raken- 

nettu uusi pääilysrakenne. *) 
5. Sillan poistaminen rekisteristä. Sillan paikalle on rakennettu 

uusi varsinainen silta. *) 
I 	6. Sillan poistaminen rekisteristä. Sillan paikalle on rakennettu 

putkisilta. *) 
I 	

7. Sillan poistaminen rekisteristä. Sillan paikalle on rakennettu 

rumpu. 
8. Sillan poistaminen rekisteristä. Silta on jäänyt lakkautetulle 

1 	tieosaile tai muuten poistettu käytöstä. 

U 	*) Sillan poistoa seuraa aina sillan lisääminen rekisteriin. (Re- 

kisteritapahtu.ma 2) 

Inventointi 

Rekiateritapahtuma inveut oidaan kenttälomakkeen ensimmäiseksi 

tiedoksi lomakkeen yläreu.nassa olevaan namerottomaan kohtaan. 

Luokituksessa numerolla 2 merkitty tieto inventoidaan merkitse-

mällä x ruutuun "UUSI SILTA" ja luokitukaessa numerolla 3 merkit- 

U 	ty tieto inventoidaan merkitsemäilä x ruutuun "MUUTOS". 

Luokitukeessa numeroilla 1,4,5,6,7 tai 8 merkitty tieto inven-

toidaan merkitsemällä x ruutuun "SILLAN POISTO" ja kirjoitta-
maila lomakkeen kiiäntöpuolelle kohtaan "HUOMAUTUKSIA" luokituk-

sen mukainen poiston syy. 
Ruutua "ALKUi(ERYS" ei käytetä. 



Esimerkki 0.1 

Sillan tieosolte on muuttunut 

TVH / SILTAREXISTEHI 	AlkukerKys 	[J Uusi silta 	1. SILLAN N:O 
xE)rrrXLoMAx 	Muutos 	0 	poisto 

simerkki 0.2 

Sillan paikalle on rakennettu putkisilta. 

[TVH / SILTAREXISTERI 	Alkukerys 	(J Uusi silta 	1. SILLAN N:O 

KEWI'rxLoMAlcg 	Muutos 	Sillan poisto 

2.2 

HUOMAtTUXSIA 	Sillan paikalle on rakennettu putkisilta 
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1. SILLAN NUNERO 

Yleistä 

Sillan numero muodostuu piiritunnuksesta ja piirikohtalsesta 
numerosta. Piiritunriukseria käytetään ko. piirin virallista 
kirjainlyhennettä. 

Mikäli kaksiajorataisen tien (esim. moottoritien) kummallakin 
ajoradalla on erillinen silta tai yhteisellä alusrakenteella 
erilliset päällysrakenteet, numeroidaan nämä ririnakkaiset sillat 
samalla numerolla, mutta lisätään numeron perään kirjain v In-
ventoltaessa tien pituusmittauksen etenemissuunnassa vasemman-
puoleisen ajoradan siltaa ja vastaavasti kirjain o, kun kysymyk-
sessä on olkearipuoleisen ajoradan silta. 

Piiritunnukset ovat seuraavat: 

Piirin lyhenne Piiri 
U Uudenmaan piiri 
T Turun piiri 
H Hämeen piiri 
Ky Kymen piiri 
M Mikkelin piiri 
PK Pohjois-Karjalan piiri 
Ku Kuopion piiri 
KS Keski-Suomen piiri 
V Vaasan piiri 
KP Keski-Pohjanmaan piiri 
0 Oulun piiri 
Kn Kainuun piiri 
L Lapin piiri 

Inventointi 

Sillan numero (=piiritunnus, numero ja tarvittaessa kirjain- 
tunnus o tai v) merkitään kenttälomakkeen kohtaan 1. 
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Esimerkki 1 • 1 

Sillan numero: Ku-253 

I 	 - 	1 	1 TVH / SILTAPITI Fil Alkukez*ys 	Uusi eilts 	• SILLAN N:3 
[wrrxLo1AKT OMuutos 	poisto 1 	Ku-253 

Esimerkki 1 .2 

Moottoritien ajoratojen erillisten siltojen numero: U-1250 

TVH / SILTAREKISTERI []AlkukerKya 
XE?I'TTXLOMAKE 	1 Fil Muutos 

TVH / SILTABEKISTERI [1 Alku1cerys 
KE?rPrXLOMAXE 	 Fil Muutos 

111) Vual silta 	[. SILLAN N:O 
Ei Sillan poisto 1 	11-1 250 0 

Ei Uusi silta 	1. SILLAN N:O 
flsiiian poisto 	U-1250 v 
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2. SILLAN NIMI 

Y1e1st 

Sillan nimenä käytetään yleispiirustuksessa ja asiakirjoissa esiin-

tyv 	erisnime, joka on merkitty siltakorttiin. 

Iriventoiriti 

Sillan nimi kirjoitetaan kenttlomakkeen kohtaan 2. 



Esimerkki 2.1 

Eurajoen silta 

1 2. SIL1J! NIMI 	 urajoen silta 

Esimerkki 2.2 

Hau.kivuoren eteläinen ylikulkusilta 

6 

SILI.AN wI 	Hauki'v-uoren eteläinen ylikulku8ilta 
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Yleistä 

Sillat ryhmltetäärx sen perusteella, ylittävätkö ne vesistön, maantien, 

rautatien tai lähiliikennettK varten rakennetun tien, välittävätkö ne 
eritasoristeyksessä liikennettä tieltä toiselle tai kevyttä liikennettä 

yleisen tien yli, tai ovatko ne rakennettu esim. maaperän heikon kanta-

vuuden vuoksi maasilloiksi. 

Luokitus 

1.Vesistösilta: vesistön ylittämiseksi. rakennettu silta. 

2. Risteyssilta: kanden tien eritasoristeykseen rakennettu, ylijohta-

valla tiellä sijaitseva silta. 

:3. Ramppisilta: kahta tietä eritasoristeyksessä yhdistävällä rampilla 

oleva silta. 

14 •  Ylikulkusilta: rautatien tai raitiotien yli rakennetulla tiellä 

sijaitseva silta. 

5. Alikulkukäytävä: tiellä sijaitseva silta, joka mandollistaa jalan- 

kulku-, polkupyörä-, traktorl- yms. lähiliikenteen tai karjan joh-

tamisen tien ahtee. 

6. Ylikulkukäytävä: jalankulku-, polkupyörä-, traktorl- yms. lähilii-

1 	kenteen tai karjan johtamiseksi tien ylitse rakennettu, kyseiseen 

tarkoitukseen mitoitettu silta. 

7. Pehmeikkösllta: rnaapohjan heikon kantavuuden vuoksi rakennettu silta. 

8. Muu maasilta: esim. viadukti. 

1 nvento int 1 

Sillan käyttötarkoitus inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 3 merkit-
sernählä x aslanomaiseen ruutuun. 

Mikäli sihlalla on kaksi käyttötarkoltusta (esim. yhdistetty vesistö- 

ja risteyssilta), inventoidaan kumpikin käyttötarkoltus ja merkittä-

vämpänä pidettävä käyttötarkoitus alleviivataan. 



Esimerkki 3.1 

Silta joen yli 

3. SILLAN tJiiTYS KYTTCT XOrrJXsEN i{KAAH 

LJrlBtey5sllta 	 Ljyllkulkusjlta 

	

Ja11ku1kukytv 	Lly1ikujkukytiv 	1jpehmejkk311ta 	Ljuu maaslltd 

Esimerkki 3.2 

Sillan ahtee kulkee rautatie ja paikahlistie 

3. SILI.AN  NIMITYS )CXY rTArt;cxTtJxsE1 MUXAAU 
[iiLezit.jita 	 EJrmppiaiita 	 Jy1tku1kusj1ta 

	

L Ja11ku1kukytvä 	Iy11ku1kukMytKv 	[lpe,mekpt$aj1ta 	Lmuu aasi1ta 



1 
Yleistä 

Sijaintinsa puolesta voi pyörätie tai/ja jalkakäytävä olla tien mit-
taussuunnassa joko vasemmalla tai oikealla puolella. Sillan vasen 
ja oikea puoli käsitellään inventoltaessa erikseen. 

Sillan samalla puolelle saattaa olla: 

1 	- vain pyörätie 
- vain jalkakäytävä 

1 	- py3rätie ja 

Pyirätie ja jalkakäytävä voivat liittyä toisiinsa, ja niistä ajoradan 
vieressä oleva ajorataan, joko samassa tasossa tai eri tasoissa tai 
ne voivat olla erotettuja toisistaan kalteella, pääkanriatinrakenteella 
tai välikaistalla. Tässä yhteydessä käytetään nirnityksiä "ei korotettu", 
"korotettu" ja "erotettu" pyörätie tai/ja jalkakäytävä. 

Py3rätie- ja jalkakäytäväleveydet Inventoidaan kohtaan 21. 

1 
I 	Py5rätiet, jalkakäytävät sekä niiden liittyminen toisiinsa ja ajorataan 

inventoidaan, ottaen samalla huomioon sijainti sillan vasemmalla tai 

I 	
oikealla puolella, kenttälomakkeen kohtaan 4 merkitsernällä x aslanornal- 
sun ruutuihin. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Esimerkki 4.1 

L 	AJORATA 

4. 	PYRXTIE JA JALXAXXYrÄVX vasen oikea 
a. YMiste1mtyyppt: py5rKt1e 0 0 

ja1kakKytv 0 
molemmat £3 0 

b. Liittyminen toisiinaa ei korotettu 0 0 
korotettu 0 0 
erotettu 0 0 

c. Liittyminen ajorataan: ei korotettu 0 
korotettu 0 £3 
erotettu 0 0 

Esimerkki 4.2 

JK 	AJORATA 	PT 

4. 	PYCRXTIE JA JALKAKXYTXVX vasen oikea 
a. Yhdiste1mtflppi: pytrtie 0 EI 

jalkakytv 0 
molemmat ci ci 

b. Liittyminen toisiinsa: ei korotettu 0 0 
korotettu 0 0 
erotettu 0 0 

c. Liittyminen ajorataan: ei korotettu 0 0 
korotettu 0 0 
erotettu 
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Esimerkki 4.3 

PT 	 AJORATA 	 PT 	_____ 
-r 

4. 	PYRXTIE JA JALXAXXY?XVÄ vasen oikea 

a. YhdistelmXtyyppi: py5rtie D 
ja1kakytKv 0 EI 
moleffimat [J 

b. Liittyminen toisiinaa: ei korotettu 0 0 
korotettu 0 
erotettu EI 0 

c. Liittyminen ajorataan: ei korotettu 

korotettu 0 0 
erotettu 0 0 

Esimerkki 4.4 

1- 
PT j. 	 AJORATA 	 PT 	JK 4 

JX JALKAKÄYTÄVA 
PT: PYRÄTE 

PYRTIE JA JALKAKXYTVX vasen oikea 

a. Yhdiat.1mtyyppi: pyrtie 0 0 
ja1kakKytv 0 0 
molemmat LI 

b. Liittyminen toisiinsa: ei korotettu EI 0 
korotettu 0 L1 
erotettu 0 0 

c. Liittyminen ajoretaan: ei korotettu 0 0 
korotettu EI [I 
erotettu 0 0 
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Yleistä 

Sillan tieosoite on tierekisterin mukainen sillan osoite. 

Ote tierekisterin iriventointiin liittyvistä yleisistä ohjeista: 

"Silta havaitaan sillä tiellä, johon se kuuluu, ajosuuntaan enzim- 
mäisen oikeanpuoleisen kaiteen ukkopilarin kohdalla, tai milloin 
ukkopilarla ei ole, kannen alkupisteen (liikuntasauma), ristikko- 
sulassa ensimmäisen diagonaalin (kaideansas) tai yläpaarteen ja 
ajoradan tason yhtymäpisteen (kaariristikkosilta) kohdalla. Milloin 
kannessa ei ole liikuntasaumaa, on muuten arvioitava sillan kannen 
alkupiste." 

1 nv ent o i nt i 

sillan tieosoite inventoidaan merkitsemällä kenttälornakkeen kohtaan 

5 tien ja tieoaan numerot sekä sillan etäisyys tieosan alkupisteestä 
metrin tarkkuudella. 
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Esimerkki 5.1 

Silta sijaitsee maantiellä n:O 286, tieosalla 003, 1756 metrin 
etäisyydellä tieosan alkupisteestä. 

5. 	SILLAN TIEOSOITE 
Tien n : o 286 tleosan n:o_003 	et1syys tleosen alusta 1756 
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C'TTT'T hj.t 

Yleistä 

SIllan asema tiestllä selvitetään lirnoittamalla onko silta yleisellä 
tiellä, tai onko se kauttakulkuliikenteelle tärkeällä kadulla asema-
kaava-alueella, tai onko sIlta oilakin muulla tiellä tai kadulla. 

(}:uon. Jos silta cl ole ylelsellä tiellä eikä kauttakulkliikenteeile 

tärkeällä kadulla, rekister3Idääri silta vain, jos se on TVL:n kunnossa-
pitärnä ) 

Luokitus 

1. Silta yleisellä tiellä 
2. Silta kauttakulkulilkenteelle tärkeällä kadulla 
5. Silta, joka ei ole yleisellä tiellä eikä kauttakulkuliikenteelle 

tärkeällä kadulla 'TVL:n kuroossapitämä silta) 

Iriventointi 

Sillan asema tiest?liä inventcidaan kenttälomakkeen kohtaan (i rierkit-
sernällä x asianoraiseen ruutuun. 



Esimerkit 6.1 - 6.3 
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1LL- 

YLEINEN TIE 

-'.'-• 	I(AUTTAX(JLKULUKENTEELLE T4RKEA KATU 

- 	Y(STYSTIE 

Esimerkki 6.1 	Maantiellä oleva silta ( n:o 1 ) 

	

6. ASFA TIESTLT. 	isiita yleis.11ä tiell 
Silta kauttakulkuliikenteelle t.rkeäll kadulla 

Silta muulla tiella tai kadulla (TVL knnoszapJ.tj) 

Esimerkki 6.2 	Asemakaava-alueella, kauttaklku1iikenteelle tär- 

keällä kadulla oleva silta ( n:o 2 ) 

	

ASE74A TIESTLL 	Eilsiita y1cise11i tielut 

Silta kauttakulkulitkenCellC tr.r1'.&Ula kad,lla 

J Silta muulla tiell tai ktdul1a (TV!. kicssait.j) 

Esimerkki 6.3 Moottoritien yli johtavalla yksityisellä tiellä 

oleva TVL:n kunnossapitämä ylikulkukäytävä ( n:c 3 ) 

[. A3FZ'.A TIESTCLL 	Osiita ylei3ell t1ell 
Silta kauttakulkuliikenteelle trkell kadulla 

jJ Silta muulla tieil!i tai kadulla (TVL kunnoszapjt(jä) 
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Yleistä 

Kanden kunnan rajalla sijaitseva silta inventoidaan kuuluvaksi 
vain yhteen kuntaan. Ellei muuta perustetta ole, ruerkitään sillan 
sijaintikuririaksi tien mittaussuunnassa ensimmäinen kunta. 

Inventointi 

Kunta, jossa silta sijaitsee, inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 
7 kirjoittamalla ko. kunnan nimi ja nelinumeroirien kuntatunnus 
(= liikennetutklwiuksissa käytettävä palkkakuntakoodi). 



Esimerkki 7.1 

Nokia 

Liikennetutkimuksissa käytettävä paikkakuntakoodi: 0422 

17 

-. 	Nokia 	 0422 
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8. SILLAN KUNNOSSAFITJ 

Yleistä 

Sillan kunnossapitäJä vol olla TVL, kunta, VR, Joku muu yhteis tat 

yksityinen. 

Erikoisesti huornautetaari, ctt. vaikka sillan kunncssapitiJi yleensä 

on sama kuin tienpitäjä, aina ei näin ole. 

Luokitus 

TV L 

Kunta 

v r 
Muu 

Inventointi 

Sillan kurinossapitäjä inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 8 merkit-
sernällä x asianomaiseen ruutuun. 



EBimerkki 8.1 

Tuomiokirkkosilta Turun keskustassa 

19 

8. SILLAN KUN:OSSAPITJ 	 0 	kunta 	0 VR 	 muu ___________ 



.TIErESTAllPIIRI 

Inventointi 

Tiemestaripiiri, Joka hio1ehti sillan kunnossapidosta, inventoidaari 

kirJoittamalla kenttälomakkeen kohtaan 9 ko. tiemestarpiir1n nimi 
a nelinurneroinen tunnus ( tiemestarlpiirikoodi). 

Tiemestaripiriä ei Inventoida alkukeräyksLn yhteydessä, koska tr 

tieto on siirrettävissä suoraan tierekisteristä siltarekisterin. 

Myhernmin päivityksen yhteydessä tulee tieto kuitenkin aina inventoida. 

1 



Esimerkki 9.1 

Puolanka 

Tiemestaripiirikoodi: 1302 

21 

• TIE:EsTI?::I 	Puolanka 	 N:O 1302 	_____ 
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10. SILTATYYPPI 

Yleistä 

Siltatyyppien luokitus perustuu Sillanrakennuksen suunnittelu-

ohjeeseen n:o 10 (Siltojen tyyppiluettelo TVH 2.0 )43/1975). 

Useampi kuin ykslaukkoisen sillan eri aukoissa siltatyyppi saat-

taa olla erilainen. 

Samassakin aukossa vol esiintyä kaksi erilaista siltatyyppiä, Jos 

siltaa on levennetty ja uusi puoli on rakenteeltaan erilainen kuin 

vanha. 

Jos sulassa on kaksi siltatyypiltään erilaista silta-aukkoa, 

tai samassa aukossa kaksi erilaista siltatyyppiä, inventoidaan 

molemmat siltatyypit. 

Jos erilaisia siltatyyppejä on useampia, Inventoidaan niistä kaksi 

ja tehdään merkintä, että erilaisia siltatyyppejä on enemmän kuin 

kaksi. Valintatilanteessa inventoidaan hallitsevin ja kantavuu-

deltaan helkoin. 

Luokitus 

Te rä s b e t on 1 s 111 a t 

Teräsbetonlnen laattasilta 

jatkuva laattasilta 

ulokelaattasilta 

jatkuva ulokelaattasilta 

ontelolaattasilta 

jatkuva ontelolaattasilta 

ulokeontelolaattasilta 

jatkuva ulokeontelolaattasilta 

palkkisilta 

jatkuva palkkisilta 

ulokepalkkisilta 

jatkuva ulokepalkkisilta 

nivelpalkkisilta 

jäykistetty palkkisilta 

kotelopalkkisilta 

jatkuva kotelopalkkisilta 
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1 
Tersbeton1nen ulokekotelopalkkisilta 

1 	 jatkuva ulokekotelopalkkisilta 

laattakehäsilta 

palkkikehäsilta 

vinojalkainen laattakehäsilta 

vinojalkainen palkkikehäsilta 

kaarisilta 

1 
putkisilta 

Jännitetyt 	betonisil lat 

Tyyppiluettelo on muuten sama kuin teräsbetonisilloilla, mutta 

sanan 'Teräsbetoninen" asemesta kirjoitetaan "Jännitetty betoni-

nen t'. (Esim. Jännitetty betoninen palkkisilta.) 

Te rä ssill a t 

Teräksinen palkkisilta 

jatkuva palkkisilta 

ulokepalkkisilta 

jatkuva ulokepalkkisilta 

nivelpalkkisilta 

jäykistetty palkkisilta 

kotelopalkkisilta 

jatkuva kotelopalkkisilta 

ulokekotelopalkkisilta 

jatkuva ulokekotelopalkkisilta 

ristikkosilta 

riippusilta 

vinoköysisilta 

kaarisilta 

Langer-palkkisilta 

kehäsilta 

kääntösilta 

läppäsilta 

nostosilta 

työntösilta 
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Teräksinen ponttonisilta 

ulva kalustosilta 

kiinteä kalustosilta 

putkisilta 

Kannen rakennusaine ilmoitetaan, pilkulla erotettuna, tyyppi-

nirnikkeen jälkeen: 

puukantinen 

teräsbetonikantinen 

teräsbetonikantinen, liittorakenteinen 
teräskantinen 

(Esim. Teräksinen palkkisilta, teräsbetonlkantinen.) 

Si 1 lat 	säänkestävästä 	teräksestä 

Tyyppiluettelo on muuten aivan sama kuin terässilloilla, mutta 

sanan "Teräksinen" asemesta kirjoitetaan "Teräksinen sk." 

(Esim. Teräksinen sk. palkkisilta, teräsbetonlkantinen,) 

P u u s 1 1 1 a t 

Puinen palkkisilta 

liimattu palkkisilta 

jatkuva liimattu palkkisilta 

levypalkkisilta 

riippuansassilta 

tukiansassilta 
CI 	ristikkosilta 

jäykistetty palkkisilta 

kehäsilta 

kaarisilta 

ponttonisilta 

Kivi s 11 lat 

Kivinen palkkisilta 

holvisilta 
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Elementti- ja 	puolielementtisillat 

Jos silta on elementti- tai puo].ielementtirakentelnen, lisätään 

varsinaisen tyyppinimikkeen jälkeen, siitä pilkuila erotettuna, 

sana "elernenttirakenteinen" tai "puolielementtirakenteinen". 

(Esim. Teräsbetonirien laattasilta, elementtirakenteinen.) 

Inventointi 

Siltatyyppi inventoidaari kenttälomakkeen kohtaan 10 kirjolttamal-
la luokituksen mukainen tyyppinimike kohtaan Siltatyyppi 1. Jos 

siltatyyppejä on kaksi, kirjoitetaan vastaavasti toisen tyyppini-

mike kohtaan Siltatyyppi II. 

Jos siltatyyppejä on kolme tai enemmän, inventoidaan kanden tyyp-

pinimikkeet ja merkitääin x aslanomalseen ruutuun. 

Jos siltaa on levennetty käyttäen entisestä poikkeavaa siltatyyp-

piä, merkitään x kohtaan "Silta levennetty". 



E31merkki 10.1 

!.L. 

O. SILTATY'?PFI 

1 Siltatyyppi -- 

II Siltatyyppi 

j Erilaisia stitatyyppejä kolme tai ene-mn 	Silta levennetty 

Esimerkki 10.2 

10. SILTATY??PI 

1 Silta tyyppi 	 _____ 	 ______ 

sit»t TQrtbtontnen laatt&ailta 	_____________ 

fl Erilaisia siltatyyppejM kolme tai eneinmn 	Silta levernetty 



Esimerkki 1O.3 

H 
1 	1 	" 1 
	 r 
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J. SILTATYYPPI 
i S11tatyyps. Tersbeton1nex1hO].visi1ta 	___________ 

II 11tatyypp1 	 ______ 

Erilaisia si1tatyytpej kolme tai enen 	Silta leverety 



1 
1 
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KUVA 	10. 1 

(YKSIAUKKOINEN) 

KUVA 10.2 

(MONIAUKKOINEN, EI JATKUVA) 
HUO MIOIDAAN INVENTOITAESSA KOHTAA 16 

KUVA 10. 3 

JATKUVA 

KUVA 10. 4 

ULOKESILTA 

KUVA 	10. 5 

JATKUVA ULOKESILTA 



KE1 4 

KUVA 10. 6 
	 29 

N IVELPALKKI 

KUVA 10. 7 

JAYKISTETTY PALKKI 

KUVA 10. 8 

KUVA 10.9 

I/II/A 	Ir% 	uI• 



KUVA 10. 13 

KAARIS ILTA 

30 

KUVA 	10. II 

KUVA 	0. 12 

KUVA 10.14 
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KUVA 	10.15 

R lippu S LTA 

KUVA 	10.16 

VI NOKOY SISI LT.A 

KUVA 	10. 17 

KAAN TOSI LTA 



P01 1(1<1 LEIKKAUKS E T 

KUVA 	10. 19 

L AATTA 

KUVA 10.21 

32 

PAL K K 
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KUVA 	O 23 

L ITTOPALKKIRAKENNE 



1 
i 
1 

KUVA 	0. 24 

1 

ELEMENTTIRAKENTE NE N 

1 
1 

KUVA 	10. 25 

1 
pppoop 

PUOLIELEMENTTIRAKENTEINEN 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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KUVA 	10. 26 

LIIMATTU PALKKISILTA 

KUVA 	10. 27 

PUINEN LEVYPALKKISILTA 



11. PErWSTISTAFA 

Yleistä 

1. Kallioperustus 

2. 4aanvara1nen perustus 

. Tiivistetty tai 1uitettu maapohja: tiivlstyspaalut, injektointi, 

kalkkipaalut yms. 

4. Puupaalutus 
Teräsbetonipaalutus 

6 Suurpaalutus: kaivinpaalut, frarikipaalut 

7. ErIkoistavat: uppokalvot, kasuuriit yms. 

8 . 4uu 
:t tIec1 

irv;entcintl 

i1lan iaatuk1er a välitukien perustamistapa inventoidaan kenttä-

lornakkeen kohtaan 11 merkitsemällä x asianornaiseeri ruutuun tai, mi-

käli sulassa on käytetty useampia erIlaisIa perustamistapoja, asiai- 

omaisiin ruutuihin. 



r 1_'1 
ri i' 

1111 1  t \  
llI l '  
1, 	I1, Ii 

ii 	H 

' 

Esimerkki 11.1 
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L7r. ? AI 
/4 	/j. \ I\ 

//tI / 
ii ,I/ 	{ 

1/ 	T/ 	t11\ 
1 II 

,/ 'Ä 1 	/,I 	I 	'I 	' 
/ 	/ 

1. PERUSTAMISTAPA 

1Ika111operustu5 	Elpuupaalutu8 	cJeriicoiatavat 
Lljuaavaralnen perustus 	IJterKsb. paalutus 

L [ijii. tiiujit. u,aepohJaEIJsuurpEaiutus 	LJei 
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PE RUSTAMISTAPA 

KUVA II.t 
	

KUVA 	II. 2 

r 	L., 	L717 4(_ 

1sf—' rn 	/41 /4' 	IP(\  i,l 

1%' 
h 	 /11 1,,, 

/ 1 II  II\\ 	II 
II I'\ 	,i 	II l  \ 

	

II 	if1 	ii', \\ 

TERASB 	1 PAALUTUS 

.j l( AL LIOPERUSTUS 

KUVA 	II. 3 

 

r 	L1 

1.1 r 
II 	i 
II 	ji 

I 	I 
II 	Ii 
I 	1 
ii 
1' 	II 

JJ7 LL 
SUURPAALUTUS 

KAIVINPAALUT 

/1 	,' 
11 	1 
1 
'' 	'h 

SUUR PAALUTUS 
(FRANK IPAALIJT) 
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1 
1 

	

KUVA 	II. 4 

	

1 	1 	1 	ii 

  

ii 
II 

ts 	i' 	
II 

UPPOKAIVO 

  

KASUUNI 

KUVA 	II. 5 

-J 

M AAVARAINEN 



12. AATUET 
	 40 

Yleistä 

Maatukien luokituksessa otetaan huomioon rakenriusaine ja trkeimmit 

rakennetyypit. 

Luoki tus 

1. Puinen paalutuki 

2. Puinen arkku 

3. Kivinen muuri 

. Kivinen a teräsbetoninen maatuki 

5. Tersbetoninen maatuki (massiivinen, pa1kallevalettu 

6. Tersbetoninen elementtirakenteinen varsinainen maatuki 

7. Tersbetoniset paalut ja/tai pilarit 

8. Tersbetoninen penkereen varainen laatta tai palkki (voi olla mys 

elementtirakenteinen) 

9. Muu maatukirakenne 

10. Ei maatukea 

Tersbetoriiseksi maatueksi (5) luokitellaan myhs tersbetoninen holvin 

kantamuuri a laattakehn jalka. 

Maatuki, jota on korotettu tai levennetty. voi koostua kandesta tai 

useamrnastakin rakenriusairieesta. Jos materiaalein.a ovat vain kivi Ja 

terMabetoni luokitellaari maatuki kohtaan 4. Muissa tapauksissa kohtaan 

9 "Muu maatukirakenne". 

Pelkstn maatuen verhouksena olevaa materiaalia ei katsota maatuen 

rakenriusaineeksi. 

Inventointi 

Maatuet inveritoidaan kenttälomakkeen kohtaan 12 merkitsemällä x asian-

omaiseeri ruutuun tai. mikäli maatuet ovat luokitukseltaan erilaiset, 

asianomaisiin ruutuihin. 



Esimerkki 12.1 

12. MAATU? 

]pu1nen paalutuki 	jteräsbet. elernenttlrsk. vara. maatuki 

Lipuirten arkku 	III] tersbet. paalut ja/tai pilarit 
Lilkivinen muuri 	Dtersbet. penkereen varainen laatta tai palkkl 
Likivinen ja teraabet. naatuki E muu maatukirakenne 	_ 
LI1tersbet. maatukl 	L]ei rnaatukea 

41 



A-A 

KIVINEN JA TERASBETONINEN MAATUKI 

M AATU ET 

KUVA 	12 

 

LIILL1 
1]1 ITt 

TLJ 

KIVINEN MUURI PUINEN PAALUTUKI 
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TE RASBETONIPAALUT 
	

TERÄSBETONINEN PENKEREEN 

VARAINEN PALKKI 

(KEVYEN LIIKENTEEN SILLAT) 
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Yleistä 

Välitukien luokituksessa otetaan huomioon rakennusaine ja tärkeimmät 
rakennetyypit. 

Luokitus 

1. Puinen paalutuki 
2. Puinen arkku 
3. Kivinen muuri 
4. Kivinen ja teräsbetoninen välituki 

5. Teräsbetonirien välituki (massiivirien) 
6. Teräsbetonirien elementtirakenteinen välituki 
7. Teräsbetonlset paalut ja /tal pilarit 
8. Teräsrakenteinen välituki 

9. Muu välitukirakenne 

Välitukien inventoinnissa sovelletaan edellä annettuja, rnaatukla koske-
via ohjeita (tietolaji 12.). 

Inventointi 

Väiltuet inventoidaan ker.ttälomakkeen kohtaan 13 merkitsemällä x asian-
omalseen ruutuun, tai, mikäli välituet eivät ole luokitukseltaari saman-
laisia, merkitsemällä x asianornalsiin ruutuihin. 



Esimerkki 13. 1  
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1 
1 
1 
1 
1 

13. VÄLITUET 

puiner. paalutuki 	tersbet. elernenttirakenteinen v11tuk1 

O puinen arkku 	J teräsbet. paalut ja/tai pilarit 
0 kivinen muuri 	0 tersrakenteinen v1ituk1 

kivinen ja teräsbet. v1ituk1 Omuu  välitukirakenne _____________________________ 

0 teräsbet. vä].ltuki 



VALITU ET 
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PUINEN PAALUTUKI 

PUINEN ARKKU 

KIVINEN MUURI KIVINEN JA TERASBETONINEN 

VALI TUKI 

TERASBETONISET PAALUT 
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14. KANNEN ERISTYS SUOJAUXSINEEN 

Y1e1st 

Luoki tus 

1. Juuttikangas tai juuttikarigasbitumlrnatto + suojabetoni 
2. Laslkangasbltumlmatto + suojabetoni 
3. Erlsternastjksj + suojakerros 

. Muu eristys 
5. Ei eristystä (esim. puukanriet ja eristämättömät kiviholvislilat) 
6. EI tiedetä 

Inventointi 

Kannen eristys (suojauksineen inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 14 
merkitsemällä x aslanomalseen ruutuun. 



Esimerkki 14.1 

I4RKUTUS 

VA 16/90 

Ab 2/50 

BITUMILIUOSSIVELY 

SUOJABETONI 

LASU(ANGASBITUM,MATTO 
(UUMABITUMISIVELY 
BITUMILIUOSSIVELY 

BETONINEN KANSILAATTA 

1'. XAtZZ' ERISTY SU0J.KSflrnEfl 

9 juuttikangas tai juutt1kcngab1tuijmatto + suojebetoni 
J 1asikana3bituiatto + suojabetoni 

9 erister.astiksi + auojkerros 
Llouu eriste 
Ejet eristettK 

Liei t-iedet 

Esimerkki 14.2 
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KARKEUTUS 

VA 16/90 

TARTUNTASIROTE 

VA 16/70 

Ab 12/50 

ERISTEMASTIKSI 
LASIKANGAS 

BETONINEN KANSILAATTA 

1'. ACi ERISTY SU'DJA'JZINU 

[juuttikangas tai juuttiknngaabjtui -irrtto + suoj?hetoni 
[J1asikanabjtumiaatto + suojabetoni 

eri5teaatiksI + suojakcrros 

[imuu erl&te ___________________________________________ 

riel eriatettK 

[Joi t-iedet 
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1,. SILLAN AJORADAN PÄLLYTE 

Y luis t 

fl.illysteellä tarkoitetaan kantavar, rakenteen, sen eristys- a suoja-
ker'rosten päl1ä olevaa kulutuskerrosta. 

S:ratäyttesssä nolveissa pää1lystee11i tarkoitetaan kulutuskerrost', 
joka joutuu vilittmään kosketukseen siltaa ylittävän liikenteen 
kanssa. 

L u k 1 t u s 

1. Asfalttlbetorii Ab 
2.  Valuasfaltti (Va) 

. Ijysora 

. 

Sora 

5. Ki;.eys 

6. Betcnl 
, r) 

£UL 

6. Y.UU 

1 nvcntoirit 1 

Elilan ajoradan pällsyte inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 15 
mcrkjtsernäflä x aslariomaiseen ruutuun. 



Esimerkki 15,1 

Puu 

35. AJORADAN PLLYSTE 
E!aaralttibetoni 	EJöljy8ore 	EJkivey5 	 Puu 

L!vaivaereitti 	Daora 	Ejbotoni 	Ejmuu 

Esimerkki 15.2 

• o ..qG. o.4  
- •.o. 

0 
•.:..--• ...... 

• 	• 0 	0 
0- 

•• 	- 

KIVEYS 

lj. AJORATAJ 	ÄT.T.YrrF 

Ljljyeout 	[!)kjvey 	 LJpu 
- LJvaiutttittj 	Ej60r,i 	 EIJbetonl 	 [Ii muu 

49 
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1 
1 
1 	Yleistä 

I 	Jännemitat ovat sillan keskilinjaa pitkin mitatut etäisyydet 

päällysrakenteen tukilinjalta tukilinjalle. 

Käytännössä silta-aukon jännemitta on sama kuin edellä mainitulla 
tavalla mitattu etäisyys laakerin keskeltä laakerin keskelle tsi, 

mikäli laakereita ei ole, ao. etäisyys tukipinnan keskeltä tuki- 
pinnan keskelle. 

1 	Ulokesillan ulokkeen pituus Inventoidaan ilmoittamalla etäisyys 

I 	
laakerin tai tukipirinan keskeltä ulokkeen päähän. 

Useampiaukkoisessa, ei-Jatkuvassa sulassa voi pä.äkannattajalla 
olla epäjatkuvuuskohta välituella, ja tällä tuella kaksi perät-

täistä laakeria. Tällöin ilmoitetaan my5s samalla tuella olevien 

sillan keskilinjan suuntaan perättäisten laakerien välinen etäi-• 

1 

	

	syys. (Erikoisesti painotetaan tämän tiedon oikean inventoinnin 

tärkeyttä siksi, että vain tämän tiedon perusteella voidaan rekis- 

1 	teristä tunnistaa monlaukkoiset, ei-jatkuvat sillat.) 

I 	Ykslaukkoisten laakerittomien teräsbetonisten laattasiltojen, 
pienten kehä- ja holvisiltojen sekä putkisiltojen jännemittoja 

ei tarvitse inventoida. Näiden siltojen osalta on kiinnitettävä 

1 	eritystä huomiota tietolajin 17, "vapaa-aukko", Inventointiin. 

• 	 ____________ 

Jännemitat inventoidaan tien mittaussuunnan mukaisessa järjestyk- 
1 

	

	sessä Ja merkitään sumrnalausekkeen muodossa 0.01 m:n tarkkuudella 
kenttälomakkeen kohtaan i6. Sillan ulokkeiden pituudet ja samal- 

1 

	

	la välituella olevien perättäisten laakereiden väliset etäisyydet 

inventoidaan vastaavasti oikeassa järjestyksessä edellä mainitussa 

1 

	

	summalausekkeessa, mutta erotukseksi jännemitoista merkitsemällä 
ne sulkeislin. 

1 
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Esimerkki 16.1 

6. JNEMITAT 

8.00 + (0.60) + 8.00 



2,00+ 5,00+ 2,00 
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JÄNNEMITAT 

KUVA 	16. 1 

KUVA 16.2 

8,00 + (0,60) + 8,00 

KUVA 16. 3 

\ ',.- 

(6,00)+ 20,00 t (6,00) 
	

UL0KESILL0SSA ULOKKEEN PA 
ON PAATYPALKIN TAKAREUNA 

KUVA 16. 4 

5,00 1- 15,00 
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KUVA 	6.5 

5 00 

KUVA 	16.6 

r 	L 1 	 L 

L____I 	 L___J 

7,00 	4,007r00 
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Yleistä 

Vapaa-aukon pituus on maatukien, maatuen ja välituen tai välitukien 

välinen, sillan keskilinjaa pitkin mitattu vapaa etäisyys. 

Laatta- ja palkkisilloissa vapaa-aukko mitataan tukien ylcsan, hoivi-

silloissa holvin kannan korkeudelta. 

Putkisillan, vaikka se olisi vino, vapaa-aukoksi merkitään putken 

vaakahalkalsija. 

Jos silta on useampi kuin ykslaukkoinen, ilmoitetaan vapaa-aukkoJen 

Inventoinniri yhteydessä my5s väyläaukon sijainti. 

Väylän paikaksi merkitään se aukko/ne aukot, jonka/joiden kautta 

vesists1llassa pääasiallinen vene-, laiva- ja/tai uittoliikenne, 

risteyssillassa ja ylikulkukäytävässä tieliikenne sekä ylikulkusillas-

sa raidellikenne kulkee sillan alitse. 

Inventointi 

1 
Vapaa-aukkojen pituudet inventoidaan tien mittaussuunnan mukaisessa 

järjestyksessä ja merkitään summalausekkeen muodossa O.O m:n tark-

kuudella kenttälomakkeen kohtaan 17. 

Väylän paikka iriventoidaan alleviivaamalla niiden silta-aukkojen 

vapaa-aukkomitat, joissa aukoissa on väylä. 
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Esimerkki 17.1 

tien mittausutivito 

17. VAPAA-AUYO JA VYLXN PAIKKA 15.00 + 18.00 + 18.00 + 15.00 



5,00 • 18,00 t 	+ 15,00 

VAPAA - AUKOT JA VÄYLÄN PAIKKA 

KUVA 	17.1 

2,00 

KUVA 17. 2 

t,en mittoussuunta 

KUVA 17 . 3 
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1 
18. SILLAN KOKONAISPITUUS 

1 
Yleistä 

1 
Sillan kokonaispituus on samalla puolella tielinjaa olevIen siipI-

1 
	

muurien äärimmäisten päiden välinen etäisyys. 

Mikäli tämä etäisyys on eri pituinen tielinjan eri puolilla, määri-

tellään sillan kokonaispituudeksi ko. mittojen keskiarvo. 

Mikäli silpimuurit eivät ole tien suuntaiset tai silta on kaareva, 
mitataan sillan kokonaispituus sillan keskilinjaa pitkin lähtien siitä 

pisteestä, jossa toisen maatuen siipimuurien kärkien yhdysviiva leik-

kaa sillan keskivilvan ja päättyen vastaavaan lelkkauspisteeseen sil-

lan toisella maatuella. 

Niissä silloissa, joissa ei ole siipimuureja tai joissa on maatukena 

tukiseinä, on sillan kokonaispituus sama kuin kansirakenteen pituus 

mitattuna sillan keskilinjaa pitkin. 

Putkisiltojeri osalta ei kokonaispituutta Inventoida. 

Inventointi 

Sillan kokonaispituus merkitään 0.1 m:n tarkkuudella kenttälomakkeen 

kohtaan i8. 



Esimerkki 18.1 

1 _______ __ 

	

________ 	 1738 	 ______ SiIIQA h IIiflp3 

i8. KCKOPAIS PITUUS 	17.4 	 1 

Esimerkki 18.2 

	

_____________ 	 58 32 	 _______________ 

ff 5o nio_— 
1:__ ___ 

5998 

Lj8. 	 59.? 	 1 



KUVA ' 	, 

KOKONA ISPOTUUS 

KUVA 	18. 1 

skinjo - 

KUVA 18. 3 



Yleistä 

Sillan kokonaisleveys, jolla tarkoitetaan sillan kantavan päällys- 

rakenteen leveyttä, inventoidaari vain sellaisten siltoJen osalta, 

joissa tMmä leveys poikkeaa hy5dyllisestä leveydestä enemmän kuin 

kaiteiden kiinnitys edellyttää. Käytnn5ssä tämä koskee lähinnä 
holvi- ja putkisiltoja, joiden päällä on penger. Kokonaisleveys on 

täll5in holvi- tai putkirakenteen pituus. (Vinoissa silloissa ko. 

putkirakenteen pituus sillan viriouskulrnan coslnilla kerrottuna.) 

Inventolnt 1 

Sillan kokonaisleveys inventoidaan 0.1 rn:n tarkkuudella kenttälornak-

keen kohtaan 19. 



Esimerkki 19.1 

I'K'Ie] 

1 19. KOKONAISLEVEYS 	10.0 

Esimerkki 19.2 

Vino putkisilta 

12.6 cos 11'= 12.41 m 
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19. ICOKONAISLEVEYS 	12.4 



1 V 732466 
2.1 .1984 

1 	 62 

20. SILLAN H0YLLINEN LEVEYS 

Sillan hyödyllinen leveys on kaiteiden pienin todellinen = mi-
tattu väli (yleensä johteesta johteeseen). 

Jos sillalla on useampia kuin kaksi kaidetta, esim. kaide ajora-
dan ja jalkakäytävän välillä, on hyödyllinen leveys sillan ulom-
maisten kaiteilen väli. 

Mikäli sillan leveys vaihtelee, inventoidaan paitsi hyödyllinen 
leveys sillan kapeiassa kohdassa myös keskimääräinen hyödyllinen 
leveys. (Keskimääräisellä hyödyllisellä leveydellä tarkoitetaan 
tässä sitä mittaa, jolla sillan pituus on kerrottav3, jotta saa-
taisiin tulokseksi sillan hyödyllinen pinta-ala.) 

Ellei sillalla ole kaiteita, ilmoitetaan hyödylliseksi leveydeksi 
ajordar. leveys ja tehdädn merkintä, ettei sillalla ole kaitit. 

Invent ointi 

Hyödyllinen lcveys inventoidaan 0.01 m:n tarkoudella kenttälo-
makkeen kohtaan 70. 

Leveydeltään muuttuvan sillan hyödyllistä leveyttä inventoitaessa 
merkitään vastaavasti ensin hyödyllinen leveys sillan kapeimmassa 
kohdassa ja sen jälkeen sulkeissa keskimääräinen hyödyllinen 
leveys. 

Jos sillalla ei ole kaiteita, merkitään hyödylliseksi leveydeksi 
ajoradan leveys ja lisäksi inerkitään x asianom1aiseen ruutuun. 
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Esimerkki 20.1 

1100 

20. HYDYLLINEN LEVEYS 	11 •()() 	 [] EI kaIteita 

Esimerkki 20.2 

16.00 

20. HYDYLLINEN LEVEYS 	16.00 	 EI kaltelta 	1 
Esimerkki 20.3 

L 

- PINTA-ALA 4 
KESKIMAARAINEN HYÖDYLLINEN LEVEYS SILLAN KOKONAISPIT L 0 ' 98  

20. HYÖDYLLINEN LEVEYS 	10.00 ( 10.98  ) 	0 Ei kaiteita 



?324. 

1 
2.1 .1 98 
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1 	Yleistä 

Sillan jalkakäytävä-, pyorätie- ja ajorataleveyksiä inventoita-

essa ilmoitetaan tien mittaussuuntaan nähden 

- vasen3manpuoleisen jalkakäytävän ja/tai pyörätien leveys 

- ajoradan leveys, jos sillalla on yksi ajorata. (Vaihtoehto a) 

- erikseen vasemmanpuoleisen ja erikseen oikeanpuoleisen ajo- 

radan leveys, jos sillalla on kaksi ajorataa. (Vaihtoehto b) 

- oikeanpuoleisen jalkakäytävän ja/tai pyörätien leveys 

Kun jalkakä.ytävä ja pyörätle sijaitsevat vierekkäin, ilmoitetaan 

niiden summaleveys. 

Jos sillalla ei ole jalkakäytävää eikä pyörätietä, inventoidaan 

ajoradan leveys / ajoratojen leveydet. 

Kevyen liikenteen sillalla, jolla ei ole ajorataa, inventoidaan 

jalkakäytävä- ja pyörätieleveyksien summa (=hyödyllinen leveys). 

Inventointi 

Jalkakäytävä-, pyörätie- ja ajorataleveydet inventoidaan 0.01 in:n 

tarkkuudella kenttäloznakkeen kohtaan 21 ottaen huomioon mittaus- 

suuntaan nähden vasemman- ja oikeanpuoleisen sijainnin. 

Kevyen liikenteen sillan jalkakäytävä- ja pyörätieleveyksien 
sua inventoidaan kohtaan "vasen jalkakäytävä ja/tai pyörätie", 

tai jos on erityistä syytä (esim. kevyen liikenteen silta sijait-

se'z ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun tien oikealla puolella) koh- 
taan "oikea jalkakäytävä ja/tai pyörätie" 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 



Esimerkki 21 .1 
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21. JALKAKXYTXVX-, PYRÄTIE- JA AJORATALEVEYDET 

Vasen ja1kakytäv ja/tai pyörKtle 	3.00 	 - 
a) Yksi ajorata: ajorata 	8.00 	b) Kaksi ajorataa: vasen ajorata 

oikea ajorata 

Oikea ja1kakytSvä ja/tai py5rtie 

Esimerkki 21 .2 

3,OO2,OO 	8,00 	8,00 	2,OO2p0 

21. JALKAKÄYTÄV-, PYRTIE- JA AJORATALEVEYDET 

Vasen ja1kakytv ja/tai pyörKtie 	4.00 
a) Yksi ajorata: ajorata ______________ b) Kaksi ajorataa: vasen ajorata 	8.00 

oikea ajorata 	8.00 
Oikea ja1kakytävK ja/tai pyörtie 	4.00 



22. SILLAN SALLITTU KULKUKORKEUS 

Yleistä 

Jos sulassa on sellaisia rakenteita, jotka rajoittavat siltaa 
pitkin kuljetettavan kuorman korkeutta (esim, sillan ylätuulisiteet), 
on sillalle määrätty ko. rakenteiden vaurioittamisen välttämiseksi 

suurin sallittu kuljetuksen korkeus. Tätä korkeutta nimItetään sillan 
sallituksi kulkukorkeudeksj. 

Siltakorttiin on SILLAN SALLITTU KULKUKORKEUS merkitty kohtaan 
"HY5DYLLINEN KORKEUS". 

Inventointj. 

Sillan sallittu kulkukorkeus inventoidaan 0.1 m:n tarkkuudella kenttä-
lornakkeen kohtaan 22. 



Esimerkki 22.1 

Sillan sallittu kulkukorkeus 3.8 m 
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22. SALLITTU )CUU(uxoRJcEus 	3,8 



Yleistä 

Alikulkukorkeus on sillan kä.yttötarkoituksesta riippuen: 

1. Vesistöslllojssa etäisyys ylävesipirinasta (1*1) päällysrakenteen 
alapintaan. 

(tJsea-aukkolsessa sulassa on väyläaukko määräävä.) 

2. Risteyssilloissa, alikulkukäytävissäl ja ylikulkukäytävissä alem-

1 	man tien sallittu kulkukorkeus (Ohjeet lilkennemerkkien asettami- 
sesta TVH:n kirje n:o T-256k/12..1958). 

Jos rlsteyssjl].an tai ylikulkukäytävän alitse johtavalla tiellä 

on useampia ajoratoja, joiden alikulkukorkeudet eivät ole saman-
suuruiset, inventoidaan niistä pienin. 

3. Ylikulkusilloissa rautatien tai raltiotien kiskon selästä sillan 
päählysrakenteen alapiritaan (aukean tilan ulottuma). 

Inventointi. 

Sillan alikulkukorkeus inventoidaan 0.1 m:n tarkkuudella kenttälomak-
keen kohtaan 23. 



Esimerkki 23.1 

Sillan alikulkukorkeus 4.2 ui 

69 

2). CILLAN ALIKULYJJORXFt' 	4.2 
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2 4. P ÄLLYS RA KE1TTEE1' RAKENEKORKEUS 

Yleistä 

Pllysrakenteen rakennekorkeus on tasausvilvan (Tsv ajoradan 
keskellä) ja pAllysrakenteen alapinnan välinen korkeusero. 

Rakennekorkeuteen sisältyy kantavan rakenteen korkeus ja pinta- 
rakenteen paksuus. 

Rakennekorkeus inventoidaan lirnoittamalla erikseen kummankin 
mitta. 

Koska saman sillan rakennekorkeus saattaa vaihdella, inventoiciaan 
rakennekorkeus sekä aukossa että tuella. 
1. Rakennekorkeus aukossa: 

Inventoidaan pisimmän jänteen pienin rakennekorkeus. 
2. Rakennekorkeus tuella: 

Inventoidaan pisimmän Jänteen viereisten tukien kohdalla ole-
vista rakenriekorkeuksista suurempi. 

Laattasilloissa ja kotelopalkkisilloissa rakennekorkeus mitataan 

1 	kohtisuoraan päällysrakenteen alapinnan suuntaista tasoa vastaan 
Tsv: sta päällysrakent een alapintaan. 

1 	Palkkisjiloissa rakennekorkeus mitataan palkkien sivupintojen 

I 	
suuntaisena Tsv:sta pällysrakenteen alapintaan. 

Kaari- ja holvisilloj8sa Iriventoidaan rakennekorkeus ainoastaan 

I aukossa laen kohdalla. 

Kaksiajorataisissa silloissa, joissa eri ajoratojen kohdalla 

1 

	

	päällysrakenteen rakennekorkeudet poikkeavat toisistaan, valitaan 
inventoitavakcsi rakennekorkeuden arvot (aukossa ja tuella) sen 

I 

	

	ajoradan osalta, jonka kohdalla rakennekorkeus aukossa on pIe- 
nempi. 

Putkisiltojen osalta tähän kohtaan merkitään putken seinämävah-
vuus (aallotetun teräsputken levypaksuus, betoniputken seinän 

1 

	

	paksuus laessa) + tasausvilvan ja putken laen pienin pystysuora 
etäisyys. 

1 
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1 	Inventointi 

I 	Päällysrakenteen rakennekorkeus inventoidaan erikseen aukossa ja 

tuella merkitsemällä kummassakin tapauksessa ensin kantavan ra-

kenteen teoreettinen korkeus ja sen jälkeen + merkillä erotettuna 

1 

	

	pintarakenteen paksuus 0.01 m:n tarkkuudella kenttälomakkeen 

kohtaan 2. 

Putkisillat muodostavat poikkeuksen siten, että aallotetun teräs- 

putken levypaksuus merkitään 0.0001 m:n tarkkuudella ja betoni-
putken seinän paksuus 0.001 m:n tarkkuudella. 

Siltojen rakennekorkeus inventoidaan vuonna 1979  ja sen jälkeen 
vainiistuneiden s1ltoen osalta. Kuitenkin tähän kohtaan merkittä-

vät tiedot putkisiltojen putken seinän paksuudesta sekä putken 

laen ja Tsv:n välisestä etälsyydestä inventoidaan kaikkien putki- 

siltojen osalta niiden valmistumisajankohdasta riippumatta. 
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Esinierkki 24.1 

TUKI 050 * 012 	AUKKO 0,30 + 0,2 

28. PXLLYSRAKENTEEN RAKENNEKORKEUS 
Aukko 	0.30 + 0.12 	 Tuki 	0.50 + 0.12 

Esimerkki. 24.2 

24. PXXLLYSRAKENTEEN RAKENNEXORXEUS 
Aukko 0.0047 + 	1.05 	 Tuki ______ + ______ 



KUVA 24.1 

pB 

I c A  
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A —4 

TUKI I,40t0,12  

:— —:] 

AUKKO 0,60+ 0,12 

KUVA 24.2 

TUKI O,50-i- 0,12 	 AUKKO 	0,30 ̂  0,12 



KUVA 24.5 

KUVA 24. 3 

KUVA 24.4 

AUKKO 0, 351- 0,10 

RAK. KORKEUS 0,38 t 0,11 

74 



KUVA 24.6 

T 

0,52 

RAKENNEKORKEUS O,52 0H 2  

KUVA 24 .7 

RAKENNEKORKEUS 0,60+ 0j2 

KUVA 24.8 

RAKENNEKORKEUS 	1,10 + 0,12 
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25. SILLAN VINCJS 	 76 

Y 1 ei s t 

Siltaa kutsutaan vinoksi, jos sillan pl1ysrakenteen tukilinat 

ptytui1la eivit ole koht1s'orassa sillan keskilinaa vastaan. 

Sillan vinous on sillan pllysrakenteen tukilinjan ja sillan keski-

linjan normaalin vliner. kulma. 

Jos ptytuilla tukiliriat eivät ole keskerri yhdensuuritaiset a 

näin ollen sillan p1ss on mitattavissa eri suuruiset vinouskuirnat. 

merkitn vin"udeksi ko. kulmien keskiarvo. P.ällysrakenteen tuki 
linjan suunnan mrä esim. palkkisilloissa laakeririvin, kehsIl-

loissa kehn jalan ja holvisilloissa kantamuurin suunta. 
Sillan vinous 	tetan goonena. ion =E:ran)= 

	6O° 

Inventointi 

Sillan vinous inventoidaan 1 goonin tarkkuudella kenttlomakkeen 

kohtaan 25. 

Filel sillan tarkkaa vinoutta tiedetä esim. piirustuksesta, merki-

tn mittaamalla saadun vinouskulman arvon eteen n-kirain 'n 26 gon). 



Esimerkki 25.1 

Sillan vinous: 15 grad = 15 gon 

	

25. SILLAN VINOUS 	1 5 	gon 

Esimerkki 25.2 

	

Sillan vinous: 18 ° 	18 gon = 20 gon 

	

1 25. sirr..x vnotis 	20 

Esimerkki 25.3 

	

)-. Sillan keskiIno 	_______ 

- 	- - - -- 

	

30°  48' 	3O..80 

	

25 °  32' 	25.53 °  

s/3 	400 	(30.80 + 2553 

	

SILLAN VJNOU 	-- 	 -* 	 ----------- 	31. 2') on 
2 	360 
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KUVA 25 
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___________ 	Sillan keskIinIo - _________ - 

KUVA 25 2 

+ Si LLAN VINOUS 
2 

KUVA 25 3 

SILLAN VINOUS 3Ogon 
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26. SILLAN 

Yle isti 

Silta ari karea, os sen keskiviiva 	-. 	ascn projisioitna on 

kukO sillan pituudelta tai sen osalta kaareva. Siten esim, silta, 

jonka keskiviiva on suora, eI ole kaareva, vaIkka silta sijaitslsi 

kaaevalla tielinjan osalla. 

Inventointi 

Jos silta on kaareva, merkitään x kenttälomakkeen kohdassa 26 olevaan 
ruutuun. 



Esimerkki 26.1 

Silta kaareva 

26. SILLAN KAA.EV1JtJS 	 Silta kaareva 



KUVA 26. 1 
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keskiviivo 

0 (;1 

KAAREVA SILTA 

KUVA 26.2 

KAAREVA SILTA 
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Yleistä 

Sillan suunnitelmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vain laskelmia 
ja piirustuksia. 

Ennen vuotta 1976 numeroitiin määrätyn sillan laskelmat a pilrustuk-
set eri nurneroilla. 

Vuoden 1976  alussa otettiin käyttöön näille yhteinen suunnitelmanumero. 
(Vanhojen siltojen piirustus- ja laskelmanumerolta ei muutettu.) 

Koska uusi suunnitelrnanumero vastaa entistä piirustusnumeroa a rlurTle-
roiritiin käytetään edelleen samaa numerosarjaa, inventoidaan suunnitel-
manumero ja vanhojen siltojen osalta piirustuksen numero samaan kenttä- 
lomakkeen kohtaan. 

Suunnitelmanurneroon liltettyjä kirjain- ja numerotunnuksia, o1lla 

I 

	

	
ilmaistaan piirustuksen sisältö, järjestysnumero tai ko. sillan liitty- 
minen määrättyyn tiesuunnitelmaan, ei inventoida. 

Vanhojen siltojen osalta laskelmien numero inventoidaan erikseen. 
(Vert. tietolaji 29 'Sillan laskelmien numero".) 

Inventointi 

Sillan suunnitelmanumero tai, aiempaa nimitystä käyttäen, piirustuksen 
numero merkitään kenttälomakkeen kohtaan 27. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 



Esimerkki 27.1 

iH._.JA VES1RAKENNUSHALLT1JS SLAOSAS 

T 	kip,,124, .i1t 	 -. . 	 .- .- ! Kav 

	

- 	 Olf?dt) ,j 	 '1 
... 	 .. 	 .. 	 1 

	

P/srorenne . 	 fo"" ,PG/ 4" 	ka 1 
Hysrekemc erikoispiir. N:o 	 . . 

	 mukar. 

go27'a.W.O, Suunr.it. [_5-.4iq 

....... o ry,
.. 	

LLtIv,scsi_ 

	

uor.stiasi-T/' ; 	 1 i1'hL&, ^ 	 1 

	

/ 	
• Lasklrn.N:o2OI ADZ7f ./YO i9J 	1 
F :irt.i. N.o 5t7f 	

- 

27. SiJ 	 5471 

Esimerkki 27.2 

MERXK MUUTOS TEHNYT TARKASTANUT 

Varpoisjdrven— Rautavaaran mt 	no 582 

SILLAN NIMI 	välsjoen silta 	Vapa;5/€3rvi 
Jnnitetty 	elementtisitta 1 

piiriitus 

JM,4# 	100 
PKM 71 	EK 1 

HI 	75 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
SUUNNITTELUOSASTO 

PIIRT. 	27.10.77 [ 	#,C4 MITTAK. 
1 	100 

- 

TAR K. *3. &_ i77 _ 	vJ.4g' 	_dJ LA9(. N:o 

_______________ HYV. 	_ii,. j_ 
PIIR. No 

9492 a 

27. SILLA SUUN1:Lr.AN'jMEiO 	9492 



Esimerkki 27.3 

- Mrkki 	] Muutos 1 	T.hnyt J TirkastWiut 

MOOTTORE HELSINKI - LAHTI 
1 RAKEP4NUSVAII4E: I4OOTTORIL1IKENNETIE 
V.ULLÄ VILJANIEMI—NIKKILÄ 

S12 	HALP4EEN 	RISTEYSSILLAT, 	SILTA 	8 	, 	LAHTI 

YLE ISPI IRUSTUS 

PM —71 	, 	Ek 	1 / H(N —71 

n.in6öq1tomisto 
ABETONI OY Tie- ja Ve&rakennush&Iitus 

Jokhnlsm.nhe 	724 122 S1LTAOSASTO 
ooeo t*i 

Piiri 4 T. c_i 
Suunri. ?___ Tark. i2.7 
Ta& — 	- 	 4..\ Hyv. 	1-»-- ________________ 
MflsIvs L8ak. n:o 'irusts fl :0 

1:100 	1:2000 3076 27J8139-1' 
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27. 	 8139 ___________________ 
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28. PLLYSRAKENTEEN TYYPFIPIIRUSTUK5EN NJMERO 

Yleistä 

Päällysrakenteen tyyppipiirustuksen numerolla tarkoitetaan 
kirjain- Ja numero-osasta muodostettua tyyppipiirustuksen tunnus- 

te. 

Numerointitapa on vaihtunut kaksi kertaa, joten käyti5ssä on ollut 

kolmerilaisia päällysrakenteen tyyppipiirustuksen numeroita. 

1. Vanhimmat tyyppipiirustuksen (=normaalipiirustuksen) numerot 

ovat muotoa: No 2.5 D, jossa numero-osa ilmaisee sillan vapaa- 
aukon pituuden ja kirjainosa siltatyypin. 

Inventoitaessa käytetään edelleen näitä numeroita. 

2. Vuonna 19fl otettiin käyttöön pidempi numero, Joka oli muotoa: 

DI/24.O + 32.0 + 24.0/12.8. KirJainosa  ilmaisi päällysraken-

teen rakennusaineen ja siltatyypin, numero-osat suunnittelu- 

kuorman, vapaa-aukon tai järinemitan, hydyl11sen leveyden ja 

mikäli kyseessä oli palkkisilta, pääkannattajien lukumäärän. 

Inventoitaessa ei näitä numeroita käytetä, sillä kun vuonna 

1961 siirryttiin nykyisin voimassa olevaan numerointiin, muu-

tettiin ko. tyyppipiirustusten vanhat numerot uuden nurneroinnin 

mukaisiksi. Muutokset tehtiin alkuperäispiirustuksiin. Kun 

kopioissa ja asiakirjoissa kuitenkin vielä esiintyy vanhaa nu-

merointia, on 1nventointityin helpottamiseksi laadittu muunto-

luettelo, josta selviävät tyyppipiirustusten entisiä numeroita 

vastaavat uudet numerot. 

3. Nykyisin pää].lysrakenteen tyyppipiirustuksen numero on muotoa: 

3F/31, jossa rakennusainetta ja siltatyyppiä osoittavaa kirjain- 
paria seuraa kauttaviivalla erotettuna juokseva numero. 

Inventoltaessa käytetään näitä numeroita. 

4. Elementtisiltojen tyyppipiirustusten numerot ovat muotoa: 

leII/1-, jossa rakennusainetta ja siltatyypplä osoittavan 

kirjainsarjan lisäksi saattaa olla roomalaisella numerolla il-

maistu tyyppisarjan numero. 
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Inventoltaessa merkitän vain kauttaviivan edellä oleva osa 

tyyppipiirustuksen tunnuksesta. 

Inventointi 

Päällysrakenteen tyyppipiirustuksen numero merkitään kenttälomak-

keen kohtaan 28. 



Esimerkki 28.1 

i ot ao4b/»'?J5Juk, en 

,, __________ 

41 
7. 	vJ 	-- 

Z 

	

L 28. 	LLY ;;rE:; Tr/PPIp1IRusuy.s-:N fl:O 

Esimerkki 28.2 

Piirustuksen ].eimassa merkintä: 

Päällysrakenne erikoispiir. N:o BDI/24.O+32.O ^24.O/12.8 mukaan 

	

28. 	 TPIPII TU:N N:O 	BD/14 
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Yleistä 

Sillan laskelmien numero on siltakohtainen ja aina nelinumeroinen. 

Silloilla, jotka on suunniteltu vuoden 1975 jälkeen, ei inventcida 
laskelmien numeroa, koska se on sama kuin suurinitelmanumero. 

(Vert. tietolaji 27 "Suunnitelmanumero".) 

Inventointi 

Sillan laskelmien numero inventoidaan kenttälornakkeen kohtaan 29. 



Esimerkki 29.1 

j r 	 ' 
; 	 V DIRfr3.R 	14Ufl/- LLi 1 L 	SLtMOSAS.; 

T.'5' 	ii& .La_Acio 	 ____ 	 .. KV 
•S,s..ii'- 	 .... 	. 	. 	... 

P6irohent,e . piirustus.P 4 'c/ ...,P4 ' 	 1 
PSIysraIcereiw erikoispiir. N:o 	 . 	mukaa 

1 	 It 	 1 
H. 	 [rkasi. ys-;s- 

/'; /4 	keh#,2..4j4HYVak. f—.-*._ 	'? +I 	.J 

	

Lcelrn.N:o2O 	,kD27f 	9 - 	: 

N.o 5 4I7t 	- 	 -. 

29. LASKELMIEN N:O 	2045 	 ______ 



Y1eist 

Sillan suunnittelukuormituksella tarkoitetaan s1tä teoreettista 

kuormitusta, jota on k.ytetty siltaa suunniteltaessa. 

Luokitus 

Kuormakaaviori tunnus 

1. 9 t auto 	Vaihtoehtoiset kuormat: 

- 9 t auto ja tasaista kuormaa 
i00 - 250 kg/m 2 

 - 2 x 9 t auto 
- 2 x 9 t auto ja tasaista kuormaa 

1+00 * 250 kg/rn 2  

2. 12 t auto 

	

	Vajhtoehtojset kuormat: 

- 12 t auto ja tasaista kuormaa 

1+00 - 300 kg/rn 6  
- 2 x 12 t auto 

- 2 x 12 t auto ja tasaista kuormaa 

400 - 300 kg/m 2  

3. 11+ t akseli ja 2.4 - 1.2 t/rn 

3 m:n ajokaistaa kohti 
(Rakenteiden kuormitusmrykset 1955) 

. AH 	 - 12 t akseli a 1.8 - 0.9 t/rn 

3 m:n ajokaistaa kohti 
(Rakenteiden kuormitusmäärykset 1955) 

5. A 1  + teli 	Vaihtoehtolset kuormat: 

- k t akseli ja 2.1+ - : .2 t/rn 

3 m:n ajokaistaa kohti tai teli-
kuormitus 1 (tarkistuskuormana) 

- 14 t akseli ja 2.1+ - 1.2 t/rn 

3 m:n ajokaistaa kohti tai teli-
kuormitus II (tarkistuskuormaria) 
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6. 	AkI, EkI, Epk 10 Mp/RKN 69 	Rakenteiden kuormitusnormit 1969 
(= 1970,1971,1974) 

7. AkI, EkII, Epk 10 Mp/RKN 69 

8. PXM 71, EkI / RXN 75 

9. PKM 71, EkII / RKN 75 

10. MAA 75 

11. Jk + pp  

Rakenteiden kuormitusnormit 19 6 9 

(= 1970,1971,197 4 ) 

Pohjoismaiset tiesilto,jen 

kuormarnääräykset 1971 
Rakenteiden kuormitusncrmit 1975 

Pohjoismaiset ties11taen 

kuormamäräykset 1971 = 

Rakenteiden kuormitusnormit 1975 

Moottoriaoneuvoasetuksen 36 §:n 
mukainen kuorma 

Jalankulku- ja polkupyirsillari 

kuorma (tasaista kuormaa 24  kN/r'. 2  
tai teli 120 kN) 

12. 	Muu kuarmitus 

Jos siltaa on levennetty siten, että uuden rakenteen leveys on vähin-

tään kolme metriä, inventoidaan my'3skin tämän uuden osan suunnittelu-
kuormi tus. 

Inventoint 1 

Suunnittelukuormitus inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 30 merkit-
semäillä x asianomaiseen ruutuun / asianomaisiin ruutuihin. 



1 
I 	
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Esimerkki 30.1 

1 	Piirustuksessa merkintä: 

-: 	:• 1 	O/a4uMi kuo,'071/uJ 9.O oiaoi°ivp - 	 -4'OO4q/ii& 
koki, 90 /onnit kuonrn - - adoci. 

1 	//a9en 6c'/a/rnh q: 	 ei/ei' 

10. 5rL}iJOR!'.ITUS 

t atc 	 AkI. E1CI, Epk 10 Mp / RXN 69 	0 A 75 
0 :2 t auto 	 AkI, ElcII, Epk 10 Mp / RKN 69 	Jk pp 

0 A 	A + teli 	0 PKM 71; I / RXN 75 	muu kuorma 

o AT1 	 0 PKM 71; EkI 1 / RXN 75 	--_______ 

Esimerkki 30.2 

LJE:, JA VESIfAKENNUSHALLITUS STA0SASTQ - 

/ -.-- -- 

- 

- 	/ 	 , 	,? 	/ / .dC 	C. 

!l41. 	"'Y 	. . 

PIydrn - e 	eri 	c;p1;r. 	 ............................. . 

. 

muk*#r. 
/;z1. 

c::.'' 
1 - 	 -ii 

_____ _____ ^>s / 	
•. 

Kuoitus 4r/2  //I//22 	/ .. .. 	. ______ - 

/; 	19 5.5 7 
- ___ 1h 6 

O. 	fl'r..WWCFMITUS 

O t auto 	 AkI, EkI, Epk 10 Mp / RXN 69 	MAA 75 
O 12 t auto 	0 AkI, EkII, Epk 10 Mp / RXN 69 	J .Jk + J A 1 	A1  + teli 	PKM 71; EkI / RXN 75 	muu kuorma 

o A11 	 PKM 71; EkII / RXN 75 	_______________ 



Esimerkki 30.3 

$ 	 4 

•,tM< 

NIMI Tyyppirakenne 
TIE - - 	 ..- - 

rrvp, Teräsbetoninen 	elernenttilaatta 
_____ _______--________ 

JM,VA 4 - 9 m HI 	4.SOm 
KUORMITUS 	PKM 	71, 	Ek It Vnous 

TIE-JA VESRAKENNUSHALLITUS 
SUUNNITTELUOSASTO 

- 	-. 15.12.75 -•..--• 

1:20, 	1:10 15.12.75 - 

________________________ B!efl/4-1 

30. 	 1JK'JC?4ITUS 

0 
EJ : t auto 

0 A 1 	 A 1  + 

O A1 

O AkI,. EkI,. Epk 10 Mp / RKN 69 

LJ AkI, EkII, Epk 10 .Mp / ?.KN 69 

o PY.M 71; EkI / RXN 75 
PKM 71; EkI 1 / RXN 75 

" 7 

o jk 

0 muu 
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1 
Yleistä 

I 	Sillan valmistumisvuotena pidetään tässä yhteydessä sitä vuotta, 

jonka aikana silta valmistuu "yliaJettavaan kuntoon". Tälibin saat-

tavat maatukien keilat olla viirneistelemätt3mät, kalteet väliaikaiset 

1 

	

	ja kansi vailla lopullista päällystettä. Näin määriteltynä on sillar. 

valmistumisvuosi sama, kuin se vuosi, jona piiri lähettää uuden ali-

lan tiedot siltakortilla tie- ja vesirakennuahailituksesSa pidettä-

vään siltakortistoon. 

Vuoden 199 jälkeen valmistuneiden siltojen tarkka valmiatumisvuosi 
edellytetään aina saatavan selville. Jos sitä vanhempien siltojen 

valmjstumlsvuotta ei tiedetä eikä sitä kohtuullisella vaivalla pys-

tytä selvlttämaarL, arvioidaan valmistumisen ajankohta kyrnmenvuotisi. 

aksolri. 

Inveritointi 

Sillan valmistumisvuosi inventoidaan kerittälomakkeen kohtaan 31 

kirjoittamalla tarkka vuosiluku, tai mikäli valmistumisajankohta 

joudutaan arvioimaan, merkitsemällä x aslanomaiseen ruutuun. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 



Saimerkki 31 .1 

Silta valmietunut vuonna 1925 

[:. VAI flSTTJT'IS'?UOSI 
Tarkka vuosi luku: 1925 

	

L Arvio: 	ernen v. 1900 fl 1900-09 	1910-19 	1920-29 	1930-39 	190- 4 9 

Esimerkki 31 .2 

Sillan todennäköinen valmistu.misajankohta välillä 1932 - 1935 

r. 
Tarkka vuosi1uku:___ 

	

Arvio: 	erreri v. 1900 	1900-09 	1910-19 	1920-29 	1930-39 	190-9 

95 



T 	732646 
2.1 .1984 	

96 

1 

Ylei stä 

Sillan perusparannuksella tarkoitetaan tässä sellaisia toimenpi-

teitä, joilla olennaisesti muutetaan sillan rakennetta, leveyttä 

tai kantavuutta. 

Perusparannusvuosi inventoidaan erikseen sillan päällysrakenteen 

ja alusrakenteen (perustukset, maatuet ja välituet) osalta. 

Jos sillan päällysrakenne on perusparannuksen yhteydessä kokonaan 
uusittu, inventoidaan tämä tieto. 

Sellaisten korjausten, joilla on vain palautettu esim. vaurioi- 

tunut silta entiseen kuntoon, ajankohtaa ei inventoicla. 

1 	___________ 

Perusparannusvuosi inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 32 mer-

kiteemällä erikseen minä vuonna päällysrakenne ja minä vuonna 

alusrakenne on perusparannettu. 

Jos sillan päällysrakenne on kokonaan uusittu, piirretän pääl-

1 	lysrakenteen perusparannusv-uotta osoittavan luvun ympärille suo- 
rakaide. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Esimerkki 32.1 

Siltaa on levennetty v. 1968 toispuoleisesti siten, että sillan 
hyödyllinen leveys on lisääntynyt kolmella metrillä. 

	

1 32. SILLAN PERUSPARANNUSVUOSI 	PKAllysrakenne v. 1968 	Aluarakeflfle v. 1968 

Esimerkki 32.2 

iääkannattajia lisäämällä on sillan kantavuutta nostettu v. 1971 

	

32. SILLAN PERUSPARANNtJSVIJOSI 	PUllyerskenn. v. 1 971 	A1urakenne v. 	
- 

Esimerkki 32.3 

iää1lysrakenne on kokonaan uusittu v. 1983 

1 32. SILLAN PERUSPARANNUSVUOSI 	P.M11ysrakenne v. 1 ' °? 1 Aluarakanne v. ___________ 
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I
Yleistä 

Maatukien Ja mandollisten välitukien perustusten kunto käsitel-

I 	lään erottamattornana kokonaisuutena siten, että huonoin perustus 

määrää yhteisen kunnon. 

Koska näkymättt5missä olevien perustusten kunnon arvioiminen on 

ilman erikoistutkimuksia yleensä vaikeaa, tyydytään Inventoitaessa 

siihen, että erotetaan huonokuntoisiksi havaitut perustukset 

omaksi ryhmäkseen Ja jätetään kaikki muut toiseen ryhmään. 

Kuntoluoki tus 

Huono 

Muu 

Perustuksen kuntoluokaksi merkitään "huono" mikäli on havaittu, 
että esim. 

- tuet ovat liikkuneet 

- paalutukset ovat vaurioituneet 

- hirsiarinat ovat lahot tai paljastuneet 

- perustat ovat syipyneet 

- maa on häiriintynyt tai murtunut 

Tapauksissa, joissa sillan missään perustuksessa ei ole havaittu 

edellä luetellun kaltaisia vikoja, merkitään kuntoluokaksi "Muu, 
joka siis kattaa sekä virheett5rnät perustukset, että sellaiset, 

joiden kuntoa ei voida ilman erikoistutkimusta todeta. 

Inventointi 

Perustusten kunto inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 33 merkit- 

1 	sernällä x aslanomaiseen ruutuun Ja ilmoittamalla, minä vuonna 
kuntotarkastus on suoritettu. 

1 

1 



Esimerkki 33.1 

Uusi silta. Perustusten kunto mitä todennäköisjmnijn hrvä. 

33. PRUSTUSTE KUNTO 	 Dhuorto 	 v 19 78 

Esimerkki 33.2 

Vuonna 1977 suoritetussa tarkastuksessa todettu sillan toisen 
tuen liikkuneen. 

[ 3). FZRUSTUSTEN tJT 	 ]huono 	iIIJvTuu 	v. 19 77 
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Yleistä 

Sillan maatukien kuntoa arvosteltaessa on määräävänä huonokuntoi-

sempi maatuki, jota verrataan vastaavaan uuteen maatukeen kun-

nittäen erityistä huomiota maatuen kuririosta mandollisesti aiheu-

tuvaan kantavuuden alenemiseen. 

Kuntoluokitus 

Hyvä 
Tyydyttävä 

Huono 

Seuraavassa annetaan tie- ja veslrakennushallituksen kirjeen n:o 
S-2162/19.07. 1971 mukaiset ohjeet maatukien kunnon arvostelemi-
seksi. 

Puiset maatuet: 

Puiset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h y v ä, mikäli niitä voi-
daan pitää kantavuudeltaari uuden verolsiria. 
Esim: 
- niissä ei ole lahovikoja 
- ne eivät ole liikkuneet 

Puiset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan t y y d y t t ä v ä, mikäli 
ne eivät ole uuden verolset, mutta ei voida pitää todennäköisenä, 
että sillan kantavuus olisi alentunut. 
Esim: 
- niissä ei ole mainittavia lahovikoja (vähäinen pintalaho mandol-

linen) 
- niissä on havaittavissa vain vähäistä liikkumista tai vaurioi-

tumi s t a 

Pulset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h u o n o, mikäli niiden 
kunto on huonontunut niin paljon, että voidaan pitää todennäköi-
senä sillan kantavuuden alentumista. 
Esim: 
- niissä on havaittavissa lahovikoja 
- ne ovat olennaisesti vaurioituneet 



101 

Kiviset maatuet: 

Kiviset rnaatuet kuuluvat kuntoluokkaari h y v ä, mikäli niitä 
voidaan pitää uuden verolsina. 
Esim: 
- ne eivät ole liikkuneet 

Kiviset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan t y y d y t t ä v ä, mikä-
li ne eivät ole uuden veroiset, mutta ei voida pitää todennäköl-
senä, että sillan kantavuus olisi alentunut. 
Esim: 
- niiden ei voida todeta mainittavasti lilkkuneen 

Kiviset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h u o n o, mikäli niiden 
kunto on heikentynyt niin paljon, että voidaan pitää todenriäköl-
senä sillan kantavuuden alentumista. 
Esim: 
- niiden todetaan liikkuneeri 

Teräsbetonlset maatuet: 

Teräsbetoniset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h y v ä, mikäli 
niitä voidaan pitää uuden veroisina. 

Teräsbetoniset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan t y y d y t t ä v ä, 
mikäli ne eivät ole uuden veroiset, mutta ei voida pitää todennä-
köisenä, että sillan kantavuus olisi alentunut. 
Esim: 
- niissä on havaittavissa vain vähäistä rapautumista 
- niissä on havaittavissa vain vähäistä liikkumista 
- niiden siipimuureissa on vähäisiä halkeamia 

Teräsbetoniset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h u 0 fl o, mikäli 
niiden kunto on heikentynyt niin paljon, että voidaan pitää toden-
näköisenä sillan kantavuuden alenturnista. 
Esim: 
- ne ovat melkoisesti rapautuneet 
- ne ovat melkoisesti liikkuneet tai muuten vaurioituneet 

Betonizet maatuet: 

Betoniset maatuet luokiteilaan samoin kuin teräsbetoniset. 

Inventointi 

Maatukieri kunto inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 34 merkitse- 

1 	mällä x asianomaiseen ruutuun ja Ilmolttamalla, minä vuonna kunto- 
tarkastus on suoritettu. 

1 
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Esimerkki 34.1 

Vuonna 1977 suoritetussa tarkastuksessa on todettu sillan toisen 

teräsbetonisieta inaatuista olevan kunnoltaan hyvän, mutta toisen 

maatuen siipimuurissa on havaittu halkeaniia, joiden ei ole arvioi-
tu vaikuttavan sillan kantavuuteen 

34. MAATUXIE4 KTJNTO 	EJhyv 
	

itYy I J 
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Yleistä 

Sillan vl1tukien kuntoa arvosteltaessa on määräävän huonokuritoisin 
välituki, jota verrataan vastaavaan uuteen vlitukeen kiinnittäen 
erttyistä huömlota .Tälituen kunriosta rnando1lisest aiheutuvar kan-
ta.'uuden alenemiseen. 

Kuntoluokitus 

Hyvä 
Tyydyttävä 
Huono 

\rällt ukl en  kunto arvostellaan samoin perustein kuin maatukien kunto. 

Inventointi 

Välitukien kunto iriventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 35 merkitsernälläl 
x aslanomaiseen ruutuun ja ilmoittamalla, minä vuonna kuritotarkastus 
on suoritettu. 
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Esimerkki 35 .1 

Vuonna 1976 suoritetussa tarkastuksessa on todettu sillan puisissa 

välituissa sellaisia lahovikoja, joiden on arvioitu voivan alentaa 
sillan kantavuutta. 

1 	VLITUXIENKW.TO 	LJhyvM 	LityydyttV 	JhuOno 	 - 	V. 19 76 	i 
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Yleistä 

Sillan päällysrakenteen kuntoa arvosteltaessa verrataan sitä vas-
taavaan uuteen päällysrakenteeseen kiinriittäen erityistä huomiota 
päällysrakenteen kunnosta mandollisesti aiheutuvaan kantavuuden 

alenemiseen. 

Päällysrakenne kaikkine osineen (pääkannattajat, poikkikannatta-
jat, kansi) käsitellään yhtenä kokonaisuutena kuntoa arvosteltaes-
sa. Mikäli eri aukoissa päällysrakenteen kunto on erilainen, on 

inventoinnissa mainituin perustein kuntoa arvosteltaessa rnäärääv 
sen aukon päällysrakenne, jonka kunto on huonoin. 

Kuntoluokitus 

Hyvä 

Tyydyttävä 
Huono 

Seuraavassa annetaan tie- ja veslrakennushallituksen kirjeen n:o 
S-2162/19.07.1971 mukaiset ohjeet päällysrakenteen kunnon arvoste-
lemiseksi. 

Puinen päällysrakenne: 

Puinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h y v ä, mikäli se on 
uuden veroinen. 
Esim: 
- siinä ei ole lahovikoja eikä vaurioita 

Puinen päällysrakenrie kuuluu kuntoluokkaan t y y d y t t ä v ä. 
mikäli se ei ole uuden veroinen, mutta ei voida pitää todennäki-
senä, että sillan kantavuus olisi olennaisesti alentunut. 
Esim: 
- siinä ei ole mainittavia lahovikoja eikä vaurloita 

Puinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h u o n o, mikäli sen 
kunto on heikentynyt niin paljon, että voidaan pitää todennäkii-
senä sillan kantavuuden alentumista. 
Esim: 
- siinä on lahovikoja tai se on muuten vaurioitunut 

1 
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1 
Kivinen päällysrakenne: 

1 	Kivinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkean h y v ä, mikäli ky- 
symyksessä on hyvin saumattu holvisilta, jonka kivet eivät ole 

I 	
liikkuneet. 

Kivinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan t y y d y t t ä v ä, 
mikäli kysymyksessä on saumattu holvisilta, jonka kivet ovat vain 

I 

	

	vähän liikkuneet, eikä liikkumisen oleteta vaikuttaneen kantavuut- 
ta heikentävästi. 

Kivinen 
päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h u o n o. mikäli ky- 

symyksessä on 
Esim: 
- huomattavasti liikkunut saumattu holvisilta tai saumaarnaton hol-

visilta 
- murtunut rakenne 
- kivipalkki 

Teräsbetonlnen päällysrakenne: 

Teräabetoninen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h y v ä, mikäli 
rakennetta voidaan pitää uuden veroisena. 

Teräsbetoninen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan t y y d y t - 
t ä v ä, mikäli siinä on vain vähäisiä halkeamia tai rapautumia, 
joilla ei ole vaikutusta kantavuuteen. 

Teräsbetoninen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h u o n o, mi-
käli se on tavalla tai toisella vaurioitunut. 
Esim: 
- siinä on halkeamia tai rapautumia niin, että karitavuus on hei-

kerit yny t 
- halkeamissa on ruosteisia valumisläiskiä 

Teräksinen päällysrakenne: 

Teräksinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h y v ä, mikäli 
rakennetta voidaan pitää uuden veroisena. 

Teräksinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan t y y d y t t ä - 
v M, mikäli siinä on ruostevikoja, jotka eivät kuitenkaan vaikuta 
kantavuut een. 

Teräksinen päällysrakenzie kuuluu kuntoluokkaan h u o n o, mikäli 
siinä on vaurioita, kuten vääntymiä pääkannattajassa tai vaijeri-
säikeiden katkeamisla riippusilloissa tai siinä on kantavuutta 
alentavia ruostevaurloita. 

Inventointi 

Päällysrakeriteen kunto Inveritoidaan kenttälomakkeen kohtaan 6 
merkitsemällä x aslanomalseen ruutuun ja Ilmoittamalla, minä vuon-

na kuntotarkastus on suoritettu. 
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Esimerkki 36.1 

Vuontia 1975 suoritetussa tarkastu.kseasa on todettu teräsbetonikan-

tisen teräksisen palkkisillan pMknnattajien kunnon olevan hyvän, 
mutta teräsbetoniseeaa kansilaatassa on havaittu vähAisiä halkeamia, 

joiden ei kuitenkaan ole arvioitu alentavan sillan kantavuutta. 

[,. PXLLYSRAXZKTJ)rrOEhYVK 
	

tyyyttäv Liihuono 	 v. 9 75 
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Yleistä 

Liikenriemerkit, jotka inventoidaan niiden liittyessä siltoihn: 

Suurin sallittu akselipaino 
Suurin sallittu telipaino 
Ajoneuvon suurin sallittu paino 
Ajoneuvoyhdistelrnän suurin sallittu paino 
Suurin sallittu korkeus 
Pienin sallittu ajoneuvojen väli 
Suurin sallittu ajonopeus 
Välstärnisvelvolljsuus kohdattaessa 
Kapeneva tie 

Inventolnt i 

Lilkenjiemerkit Inventoidaan kenttälomakkeen kohtaan 37 merkitsemäliä 
lilkennernerkeillä ilmoitetut rajoitusten suuruudet a.o. kohtiin. 
Tarkkuudet: painot 0.1 t, korkeusrnitat 0.1 rn, ajoriopeus 1 krn/h a 
ajoneuvojen väli 1 rn. 

Lilkennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus kohdattaessa ja 
kapeneva tie Inventoidaan merkitsemällä x asianomaiseen ruutuun. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Esimerkki 37.1 

Sillalla rajoitukset: 8 / 13 / - / 32 

7. LIIXENNEMERXIT 
Suurin sallittu akselipaino 	8.0 	t Pienin sali. ajoneuvojen väli ________ 5 

Suurin sallIttu telipaino 	13.0 	t Suurin sallittu ajonopeus ________ km/h 
Ajoneuvon suurin sali. paino _____________ t 	VistmisveivollIsuus kohdattaessa 
Ajoneuvoyhd. suurin sali, paino 32.0 	t 	EJ 1apeneva tie 
Suurin sallittu korkeus ____ _____ 

Esimerkki 37.2 

Sillan liikennemerkit: 

Ajoneuvon suurin sallittu paino 6.5 t ja "Kapeneva tie" 

7. LIIKENNERXIT 
Suurin sallIttu akselipaino ______________ t Pienin sali. ajoneuvojen väli 	_____ 5 

Suurin sallittu telipaino _________________ t Suurin sallittu ajonopeus __________ km/h 
AJoneuvon suurin sali, paino 	6.5 _t D'.'ist.misvelvo1lisuus  kohdattaessa 
AJoneuvoyhd. suurIn sali, paino _________t 	apeneve tie 
Suurin sallittu korkeus ___________________ m 



15. AJORADAN PÄLLYSTE 
J asfalttlbetoni 	J 51jysora 	kiveys 	puu 

valuasfaltti 	sora 	fl betoni 	muu 

i6. JÄNNEMITAT 

17. VAPAA-ATJKOT JA VYLN PAIKKA 

i8. KOKONAIS PITUUS 

19. KOKONAISLEVEYS 

20. HYODYLLINEN LEVEYS 	 Ei kaiteita 

21. JALKAKÄYTÄVÄ-, PY)RTIE- JA AJORATALEVEYDET 

Vasen jalkakäytävä ja/tai pyörätle _________________________________________________ 
a) Yksi ajorata: ajorata _______________ b) Kaksi ajorataa: vasen ajorata 

oikea ajorata _________________ 
Oikea jalkakäytävä ja/tai pyörätle 

22. SALLITTU KULKUKORKEUS 

2). SILLAN ALIKULIWKORXEUS 

24. PÄÄLLYSRAKENTEEN RAKENNEKORKEUS 

Aukko 	_______ 	+ 	_________ 	Tuki __________ 	+ 	__________ 

25. SILLAN VINOUS 	___________ 	gon 

26. SILLAN KAAREVUUS 	Silta kaareva 

27. SILLAN SUIJNNITELMANUMERO 

28. PÄXLLYSRAKENTEEN TYYPPIPIIRUSTUKSEN N:O 

29. LASKELMIEN N:O 

30. SUUNNIELUKUORMITUS 
[J 9 t auto 	EI AkI, EkI, Epk 10 Mp / RXN 69 	EI MAA 75 

12 t auto 	fl AkI, EkII, Epk 10 Mp / RXN 69 	EI Jk + pp 

fl A 	A 	+ teli 	PKM 71; EkI / RXN 75 	 EI muu kuorma 
EI A 11 	EI PKM 71; EkII / RKN 75 

71. VALMISTUMISVUOSI 
Tarkka vuosiluku: 

Arvio: 	EI enflen v. 	1900 	EI 1900-09 	EI 1910-19 	EI 1920-29 	[] 1930-39 	19 4 0- 4 9 

72. SILLAN PERUSPARANNUSVUOSI 	Päallysrakenne v. __________ 	Alusrakenne v. __________ 

33. PERUSTUSTEN KUNTO 	 EI huono 	fl muu 	v. 19 ____ 

34. MAATUKIEN KUNTO 	EI hyvä 	tyydyttävä 	EI huono 	v. 19 ____ 

75. VÄLITIJKIEN KUNTO 	EI hyvä 	EI tyydyttävä 	EI huono 	v. 19 ____ 

36. PÄÄLLYSRAKENTEEN KUNTO 	EI hyvä 	EI tyydyttävä 	EI huono 	v. 19 _____ 

37. LIIKENNEMERKIT 
Suurin sallittu akselipaino ______________ t 	Pienin sali. ajoneuvojen väli _________ m 

Suurin sallittu telipaino _________________ t 	Suurin sallittu ajonopeus __________ km/h 

Ajoneuvon suurin sali, paino _____________ t 	EI Väistämisveivollisuus kohdattaessa 
Ajoneuvoyhd. suurin sali, paino __________ t 	EI Kapeneva tie 
Suurin sallittu korkeus - 	m 

HUOMAUTUKSIA 

PÄIVÄYS LAATIJA 



TVH / SILTAREKISTERI [] Alkukerys 	[1 Uusi silta 1. SILLAN N:0 

KENrrÄL0MAKE 9 Muutos 	9 Sillan poisto 

2. SILLAN NIMI 

3. SILLAN NIMITYS KYTTOTARXOITUXSEN MUKAAN 

9 vesistösiita 	9 risteyssiita 	9 ramppisiita 	J ylikulkusilta 
EI alikulkukytKvK 	9 yl1kulkukytSvK 	Eli pehmeikkösilta 	9 muu maasilta 

4. PYÖRTIE JA JALKAKÄYTÄVÄ 	vasen 	oikea 

a. YhdistelmStyypp1: 	pyörtie 	9 	9 
jaikak'aytvä 	9 	9 
molemmat 	9 	9 

b. Liittyminen toisiinsa: 	ei korotettu 	9 	9 
korotettu 	9 	9 
erotettu 	9 	9 

c. Liittyminen ajorataan: 	ei korotettu 	9 	9 
korotettu 	[1] 	9 
erotettu 	[] 	Eli 

5. SILLAN TIEOSOITE 

Tien n:o _____________ tieosan n:o _____________ etäisyys tieosan alusta ___________________ 

6. ASEMA TIESTLLX 

9 Silta yleisellK tieliK 
9 Silta kauttakulkuliikenteelle tKrkell 	kadulla 

9 Silta muulla tiellK tai kadulla (TVL kunnossapitKj) 

7. KUNTA 	 N:o 

8. SILLAN KUNNOSSAPITÄJÄ 	9 TVL 	9 kunta 	VR 	[] muu ___________ 

9. TIEMESTARIPIIRI 	 N:o 

10. SILTATYYPPI 

1 	Siltatyyppi 

II Siltatyyppi 

9 Erilaisia siltatyyppej 	kolme tai enemmKn 	9 Silta levennetty 

11. PERUSTAMISTAPA 

0 kallioperustus 	9 puupaalutus 	9 erikoistavat 
0 maanvarainen perustus 	9 terKsbetonipaalutus 	9 muu __________________________ 
9 tiiviat. tai luut. maapohja 9 suurpaalutus 	9 ei tledetK 

12. MAATUET 

9 puinen paalutuki 	9 terSisbet. elementtirak. varsinainen maatuki 
9 puinen arkku 	9 terbsbet. paalut ja/tai pilarit 
0 kivinen muuri 	9 terKabet. penkereenvarainen laatta tai palkki 
9 kivinen ja ter5bet. maatuki 	flmuu maatukirakenne 

9 tersbet. maatuki 	9 ei 

1,. VÄLITUET 

9 puinen paalutuki 	9 tersbet. elementtirakenteinen vlituki 
9 puinen arkku 	9 terKsbet. paalut ja/tai pilarit 
9 kivinen muuri 	9 terKsrakenteinen vlituki 
9 kivinen ja tersbet. vKlituki 	flmuu vlitukirakenne _____________________________ 
[J tersbet. vKlituki 

14. KANNEN ERISTYS SUOJAUXSINEEN 

9 juuttikangas tai juuttikangasbitumimatto + suojabetoni 
9 laslkangasbitumimatto + suojabetoni 
9 eristemastiksi + suojakerros 
9 muu 
9 ei eristett 
9 ei 
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15. AJORADAN P)LLYSTE 
0 aafalttibetoni 	öljysora 	kiveys 	puu 

valuasfalttl 	0 sora 	betoni 	muu 

16. JXNNEMITAT 

17. VAPAA-AUXOT JA VÄYLN PAIKKA 

18. KOKONAISPITUUS 

19. KOKONAISLEVEYS 

20. HYDYLLINEN LEVEYS 	 Ei kaiteita 

21. JALKAKXYTVZ-, PY5RXTIE- JA AJORATALEVEYDET 

Vasen jalkakäytävä ja/tai pyörätie _______________________________________________________ 
a) Yksi ajorata: ajorata ___________ 	b) Kaksi ajorataa: vasen ajorata ________________ 

oikea ajorata _________________ 
Oikea jalkakäytävä ja/tai pyörätie ________________________________________________________ 

22.  SALLITTU KULKUKORKEUS 

23. SILLAN ALIKULKUKORKEUS 

24. PÄÄLLYSRAKENTEEN RAKENNEKORKEUS 

Aukko __________ 	+ 	__________ 	Tuki __________ 	+ 	__________ 

25. SILLAN VINOUS 	___________ gon 

26. SILLAN KAAREVtJUS 	Silta kaareva 

27. SILLAN SUUNNITELMANUMERO 

28. PXXLLYSRAKENTEEN TYYPPIPIIRUSTUKSEN N: 0 

29. LASKELMIEN N:O 

30. SUUNNITrELUKUORNITUS 

0 9 t auto 	 AkI, EkI, Epk 10 Mp / RKN 69 	MAA 75 
O 12 t auto 	AkI, EkII, Epk 10 Mp / RKN 69 	Q Jk + pp 
0 A1 	fl A 	+ teli 	PKM 71; EkI / RKN 75 	 (J muu kuorma 
o A11 	 PEN 71; EkII / RKN 75 	 _________________ 

31. VALMISTUMISVUOSI 
Tarkka vuosiluku: _______________ 

Arvio: 	J ennen v. 1900 	J 1900-09 	0 1910-19 	J 	1920-29 	1930-39 	0 1940-49 

72. SILLAN PERUSPARANNUSVUOSI 	Pääilyarakenne v. __________ 	Alusrakerine v. __________ 

33. PERUSTUSTEN KUNTO 	 0 huono 	muu 	v. 19 ____ 

34. MAATUKIEN KUNTO 	[J hyvä 	0 tyydyttävä 	[] huono 	v. 19 _____ 

35. VÄLITUKIEN KUNTO 	[]hyvä 	0 tyydyttävä 	0 huono 	v. 19 _____ 

36. PÄLLYSRAKENTEEN KUNTO 	[J hyvä 	tyydyttävä 	] huono 	v. 19 _____ 

37. LIIKENNEMERXIT 

Suurin sallittu akselipaino ______________ t 	Pienin sall. ajoneuvojen väli _________ m 
Suurin sallittu te]Ipaino __________________ t 	Suurin sallittu ajonopeus ___________ km/h 
Ajoneuvon suurin sali, paino ______________ t 	0 Väistämisvelvollisuus kohdattaessa 
Ajoneuvoyhd. suurin sali, paino __________ t 	0 Kapeneve tie 
Suurin sallittu korkeus ___________________ m 

HUOMAUTUKSIA 

PIVÄYS LAATIJA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 

1 
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