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• 	SILTAKORTISTO 
OHJEET SILTAKORTTIEN TÄYTTÄMISEKSI 

. 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

SILLANRAKE N NUSTOIMISTO 



Ohleita siltakortin täyttämiseksi 

Siltakortteja on viisi erilaista. Näistä kolme varsinaista silta- 

korttia (valkoinen, keltainen ja punainen) ja kaksi putkisiltakorttia 

(valkoinen ja punainen). 

Valkoiselle kortiile merkitään tiedot sillasta, oka oa kestävästä 

rakennusaineesta. 

Keltaiselle kortille merkitään puusillan tiedot. 

Puriaiselle kortille merkitään painorajoitteisen sillan tiedot. 

Siltakortin numero Väri 

Siltakortti TVH n:o 735159 Valkoinen 

Siltakortti TVH n:o 735160 Keltainen 

Siltakortti TVH n:o 735161 Punainen 

Putkisiltakortti TVH n:o 735169 Valkoinen 

Putkisiltakortti TVH n:o 735170 Punainen 

Korttea voidaan tilata TVH:n lomakevarastosta. 

Siltakortti täytetään neljänä kappaleena. Nämä kortit, joista kolme 

on ohutta ja yksi vähän paksumpaa kartonkia, on konekirjoitustyin 

helpottamiseksi liitetty yhteen. 

Ensimmäinen (=ylin) kortti, alkuperäinen, lähetetään TVH:n sillan- 

rakennustoimistOOn. 

	

Toinen kortti, 1. kopio, 	jää piiriin. 

	

Kolmas kortti, 2. kopio, 	lähetetään TVH:n sillanrakennuStOirnlStOOn. 

Neljäs (=alin) kortti, 

	

. kopio, 	lähetetään TVH:n sillanrakennuStOimiStoon. 
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Seuraavassa on lueteltu kaikki tietolajit, joita esiintyy silta-

korteilla ja merkinnät, mihin korttiin mikin tietolaji sisältyy. 

Tietolaji 
Siltakorttien numerot 

735159 735160 735161 735169 73517 0  

1. Sillan nimi x x x x x 

2.Tie x x x x x 

3. Tien numero x x x x x 

4. Sillan numero x x x x 	1 x 

5.Kunta x x x x x • 6.Tieosa x x x x 

7. Tieosan numero x x x x x 

8. Etäisyys x x x x x 

9.Kpm.: x x x x x 

10. Siltatyyppi x x x x x 

11. Jännemitta x x x 

12.Vinous x x x x x 

13. Vapaa-aukko x x X 

14. Alik. 	korkeus x x x x x 

Hyöd. 	leveys x x x x x 

S
15. 

16. Sallittu kulkukorkeus x x x 

17. Tyyppipiir. 	n:o x x x 

18. Piir. 	n:o x x x x x 

19. Lask. 	n:o x x x 

20. Sillan kokonaispituus x x x x x 

21. Kokonaisleveys x x x x x 

22. Pinta-ala x x x 

23. Perustus x x x x x 

24. Maatuet x x x 

25. Välituet x x x 
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Siltakorttien numerot 

735159 735160 735161 735169 735170 

x 	x 	X 

. 

Tietolaji 

6. Pällysrakenne 

27. Pintarakenteen laatu ja 
paksuus 

28. Perustus Kunto v. 

29. Maatuet Kunto v. 

30. Välituet Kunto v. 

31. Päällysrakenne Kunto v. 

32. Pintarakenne Kunto v. 

33. Valmistunut v. 

34. Korjattu v. 

35. Panostilat 

36. Suunnittelukuormitus 

37. Sallittu kuormitus 

38. Painorajoitukseri suuruus 

39. Putken poikkileikkauksen 
halkalsija 

40. Putken poikkileikkauksen 
leveys 

41. Putken poikkileikkauksen 
korkeus 

42. Putken rakenne 

43. Putken muoto 

44. Seinämävahvuus 

45. Peitesyvyys 

46. Päällysteen laatu 

47. Putki Kunto v. 

48. Päällyste Kunto v. 

x x x 

x x x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x 

x x x x x 

x x x 

x x 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

Liitteet 1 - 4 sivuilla 25 - 28. 
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1. Sillan nimi 

Esim. Louhen silta (vesistön ylittämiseksi rakennettu silta). 

Louhen risteyssilta (kanden tien eritasoristeykseen 

rakennettu, ylijohtavalla tiellä sijaitseva silta). 

Louhen ylikulkusilta (rautatien ja raitiotien yli ra-

kennetulla tiellä sijaitseva silta) 

Louhen alikulkukäytävä (silta, joka mandollistaa ja-

lankulku-, polkupy5rä-, traktori- yms. lähiliikenteen 

tai karan ohtamisen tien alitse) 

Louhen ylikulkukäytävä (jalankulku-, polkupyörä-, 

traktori- yms. lähiliikenteen tai karjan johtamiseksi 

tien ylitse rakennettu, kyseiseen tarkoitukseen mitoi-

tettu silta). 

Louhen ramppisilta (kahta tieti eritasoristeyksessä 

yhdistävällä rampilla oleva silta). 

(maapohjan heikon kantavuuden 

vuoksi rakennettu silta). 

2. Tie 

Esim. Helsinki-Turku, valtatie 

Helsinki-Hanko, kantatie 

Kerava-Järvenpää, maantie 

Tolsa.-Kirkkonummi, paikallistie 

- 	. Tien numero 

Tierekisterin mukainen numero. 



4. Sillan numero 

Siilan numero muodostuu piiritunnuksesta ja piirikohtaisesta 

numerosta. Piiritunnuksena kytetn ko. piirin virallista 

kirjainlyhennett 	(u, T, H, Ky, M, PK, Ku, KS, V, KP, 0, Kn, L) 

Esim. T.J-310 

Jos kaksiajorataisen tien (esim. moottoritien) kummallakin 

ajoradalla on erillinen silta tai yhteisell aluerakenteella 

erilliset pllysrakenteet, numeroidaan nm rinnakkaiset 
sillat samalla numerolla, mutta listn numeron perään kir-

jain v ilmaisemaan tien pituusmittauksen etenemissuunnassa 

vaseinmanpuoleisen ajoradan siltaa ja vastaavasti kirjain 0, 

kun kysymyksessä on oikeanpuolesen ajoradan silta. 

Esim. U-1250 o ja U-1250 v 

Putkisiltojen numerointi aloitetaan 5000:sta. 

5. Kunta 

Mikäli silta on kanden kunnan rajalla, inerk1tän kuntien ni-

met vinoviival.la erotettuina. 

Esim. Jaala/Valkesla 

. 

6. Pieosa 

Esim. Puhjo-Tykk1mki 

7. Tieosan n:o 

Tierekisterin mukainen tieosan numero. 

8. Etäisyys 

Sillan etäisyys tieosan alkupisteest metrin tarkkuudella. 
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"Tien numero", "tieosan numero" ja "etäisyys" muodostavat 

sillan osoitteen tierekisteriss.. 

9. Krnp.: 

KilometripylVifl merkityn kilometrimittauksen mukainen sillan 

paikka. 

10. Siltatyyppi 

Siltatyyppien luokitus perustuu Sillanrakennuksen suunnitte- 
luohjeeseen n:o 10 (Siltojen tyyppfluettelo TVH 2.043/1975). 

• 	Tt luokitusta sovelletaan seuraavassa,siltarekisterirl in- 

ventointiohjeessa es itetyss muodossa. 

Te r ä s be t on i s iii at 

Tersbetoninen 

tt 

1, 

'1 

1, 

1' 

II 

laattasilta 

jatkuva laattasilta 

ulokelaattasilta 
jatkuva ulokelaattasilta 

ontelolaattas ilta 
jatkuva ontelolaattasilta 

ulokeontelolaattasilta 

jatkuva ulokeontelolaattasilta 

palkkisilta 

jatkuva palkkisilta 

ulokepalkkisilta 

jatkuva ulokepalkkisilta 

nivelpalkkisilta 

jykistetty palkkisilta 

kotelopalkkisilta 

jatkuva kotelopalkkisilta 

ulokekotelopalkkiSilta 
jatkuva ulokekotelopalkkisilta 

laattakehsilta 

palkkikehäsilta 

vinojalkainen laattakehäsilta 

vinojalkainen palkkikehsilta 

kaarisilta 

holvisilta 
putkisilta 
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J 	n n 1 te t y t be t on i 8 iii a t 

Tyyppiluettelo on muuten sama kuin tersbetonisi11oi11a, 

mutta sanan "Teräabetoninen" asemesta kirjoitetaan "Jänni-
tetty betoninen". 	(Esim. Jnnitetty betoninen paLkkisi1ta.) 

T e r 	s s 1 1 1 a t 

Teräksinen palkkisilta 

jatkuva palkkisilta 

ulokepalkkisilta 

jatkuva ulokepalkkisilta 

nivelpalkkisilta 

jäykistetty palkkisilta 

kotelopalkkiailla 

jatkuva kotelopalkkisilta 

ulokekotelopalkkisilta 

jatkuva ulokekotelopalkkisilta 

ristikkosilta 

riippusiita 

vinoköysisilta 

kaarisilta 

Langer-palkkisilta 

kehäsilta 

kääntösilta 

läppäsilta 

nostosilta 

työntösilta 

ponttonisilta 

uiva kalustosilta 

kiinteä kalustosilta 

putkisilta 

Kannen rakennusaine ilmoitetaan, pilkulla erotettuna, tyyp-

pinimikkeen jälkeen: 

puukantinen 

teräebetonikantinen 

teräsbetonikantinen, liittorakenteinen 

teräskantinen 

(Esim. Teräksinen palkkisilta, teräsbetonikafltinefl.) 



S iii a t sään kestävä s t ä te räk se s t ä 

Tyyppiluettelo on muuten aiuran sama kuin terässilloilla, mutta 

sanan "Teräksinen" asemesta kirjoitetaan "Teräksinen sk." 

s1m. Teräksinen ak. palkkisilta, teräsbetonikantinen.) 

P u u 6 j 1 1 a t 

Puinen palkkisilta 

liimattu palkkisilta 

jatkuva liimattu palkkisilta 
levypalkkisilta 

riippuansassilta 

tukiansassilta 

ristikkosilta 

jäykistetty palkkisilta 

kehäsilta 

kaarisilta 

ponttonisilta 

Kivi ei liat 

Kivinen palkkisilta 

holvisilta 

Elementti- ja puoli-

elementtisillat 

Jos silta on elementti- tai puolielementtirakenteinen, ii-

gätään varsinaisen tyyppinimikkeen jälkeen, siitä pilkulla 

erotettuna, sana "elementtirakenteinen" tai "puolielement-

tirakenteinen". (Esim. Teräsbetoninen laattasilta, elernent-

tirakenteinen.) 

Jos sulassa on siltatyypiltään erilaisia silta-aukkoja 

tai samaaaa aukossa, esim, sillan levennyksestä johtuen, kak-

si erilaista siltatyyppiä, tehdään korttiiri tästä tarkka 

selvitys. 
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11. Jännemitta 

Jännemitat ovat sillan keskilinjaa pitkin mitatut etäisyy-

det päällysrakenteen tukiiinjata tukilinia]le. 

Käytänndssä siita-aukon jnnemitta on sama kuin edellä, mai-

nitulla tavalla mitattu etäisyys laakerin keskeltä laakerin 

keskelle tai, mikäli laakereita ei ole, ao. etäisyys tukipin-

nan keske'tä tukipinnan keskelle. 

Ulokesiilan ulokkeen pituus inventoidaan ilmoittamalla etäi-

syys laakerin tai tukipinnan keskeltä ulokkeen päähän. 

Useampiaukkoisessa, ei-jatkuvassa sulassa voi pääkannatta- 

• 	jalla olla epäjatkuvuuskohta välituella, ja tällä tuella 

kaksi perättäistä laakeria. Tälliin ilmoitetaan myis saxnal-

la tuella olevien sillan keskilinjan suuntaan perättäisten 

laakerien välinen etäisyys. 

Yksiaukkoisten laakerittornien teräsbetonisten laattasiltojen, 

pienten kehä- ja holvisiltojen sekä putkisiltojen jännemit-

toja ei tarvitse ilmoittaa. Näiden siltojen osalta on kiin-

nitettävä erityistä huomiota kohdan 13,  "vapaa-aukko", tyt-

tämiseen. 

Esim. 16,50 + 20,00 + 16,50 

12. Vinous 

Sillan vinous on sillan päällysrakenteen tukilinjan ja sil-

lan keskilinjan normaalin välinen kulma. Vinoutta osoittava 

kulma siis suurenee arvosta 0 sillan vinouden kasvaessa. 

Jos päätytuilla tukilinjat eivät ole keskenään yhdensuuntai-. 

set ja näin ollen sillan päissä on mitattavissa eri suurui-

set vinouskulmat, merkitään vinoudeksi ko. kulmien keski-

arvo. Päällysrakenteen tukilinjan suunnan määrä esim. paik-

kisilloissa laakeririvin, kehäsilloissa kehän jalan ja hol-

visilloissa kantamuurin suunta. Sillan vinous ilmoitetaan 
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gooneina 1 goonin tarkkuudella. Gon (-grad)= 
( 60 o 

Ellei sillan tarkkaa vinoutta tiedetä esim. piirustuksesta, 

merkitään mittaamalla saadun vinouskulman arvon eteen n- 

kirjain (n 26 gon). Huom Putkisillan vinouden ilmaiseva 

kulma ei ole sama kuin putken suuntakulma. 

15. Vapaa-aukko 

Vapaa-aukon pituus on maatukien, maatu.en ja välituen tai vä-

litukien välinen, sillan keskilinjaa pitkin mitatbu vapaa 

etäisyys. Laatta- ja palkkisilloissa vapaa-aukko mitataan 

tukien yläosan, holvisilloissa hlvin kannan korkeudelta. 

Esim. 8,40 

Jos silta on vino, merkitään edellä mainitun luvun jälkeen 

myös ko. aukon kohtisuora (1) vapaa väli. 

Esim. 8,40 	7,80 

Esim. 18,00 + 18,00 1 16,90 ± 16,90 

14. Alik. korkeus 

Alikulkukorkeus on sillan käyttötarkoituksesta riippuen: 

1. Vesistbsilloissa etäisyys ylävesipinnasta (HW) päällysra-

kenteen alapintaan. 
(Usea-aukkoisessa sulassa on väyläaukko määräävä.) 

2. Risteyssilloissa, alikulkukäytävissä ja ylikulkukäytävis-

sä alemman tien sallittu kulkukorkeus. 

Jos risteyssillan tai ylikulkukäytävän alitse johtavalla 

tiellä on useampia ajoratoja, joiden alikulkukorkeudet 
eivät ole samansuuruiset, inventoidaan niistä pienin. 

3. Ylikulkusilloissa rautatien tai raitiotien kiskon seläs-

tä sillan päällysrakenteen alapintaan (aukean tilan ulot-

tuma). 

Esim. 4,20 



15. Hyöd. leveys 

Sillan hyödyllinen leveys on kaiteiden pienin todellinen = 

mitattu vi (yleensä johteesta johteeseen). 

Jos sillalla on ajoradan lisäksi toinen ajorata ja/tai jal-

kakytv /jalkakytvt ja /tai polkupyörätie / polkupyö-

rätiet, rierkitään hyödyllinen leveys summalausekkeeri muodossa. 

Esim. 1,50 + 7,00 + 1,50 

Jos sillan hyödyllinen leveys vaihtelee, tehdään tästä kort- 

tim selvitys (esim. piirros kortin kääntöpuolelle). 

16. Sallittu kulkukorkeus (ent. Hyöd. korkeus) 

Jos sulassa on sellaisia rakenteita, jotka rajoittavat sil-

taa pitkin kuljetettavan kuorman korkeutta (esim. sillan ylä-

tuulisiteet) on sillalle määrätty ko. rakenteiden vaurioitta-

misen välttämiseksi suurin sallittu kuljetuksen korkeus. 

Tätä korkeutta nimitetään siltakortissa hyödylliseksi kor-

keudeksi.Siltarekisterissä käytetään samasta mitasta nimitys-

tä SILLAN SALLITTU KULKUKORKEUS. 

Esim. 

17 Tyyppipiir. n:o 

Päällysrakenteen tyyppipiirustuksen numerolla tarkoitetaan 

kirjain- ja numero-osista muodostettua tyyppipiirustuksen 

tunnusta. 

Numerointitapa on vaihtunut kaksi kertaa, joten käytössä on 

ollut kolinenlaisia päällysrakenteen tyyppipiirustuksen nu-

meroita. 

1. Vanhimmat tyyppipiirustuksen (=normaalipiirustuksen) nu-

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

Näitä numeroita käytetään edelleen. 

2. Vuonna 1941 otettiin käyttbbn pidempi numero, joka oli 

muotoa BDI/24.0 + 32.0 + 24.0/12.8. Kirjainosa ilmaisi 

päällysrakenteen rakennusaineen ja siltatyypin, numero- 

osat suunnittelukuorman, vapaa-aukon tai jännemitan, hyö-

dyllisen leveyden ja mikäli kyseessä oli palkkisilta, 

pääkannattajien lukumäärän. 

Näitä numeroita ei enää käytetä, sillä kun vuonna 1961 

siirryttiin nykyisin voimassa olevaan numerointiin, muu- 

• 	
tettiin ko. tyyppipiirustusten vanhat numerot uuden nume- 

roinnin mukaisiksi. Muutokset tehtiin alkuperäispiiruS-

tuksiin. Kun kopiossa ja asiakirjoissa kuitenkin vielä 

esiintyy vanhaa numerointia, on laadittu muuntoluettelo, 

josta selviävät tyyppipiirustusten entisiä numeroita vas-

taavat uudet numerot. 

3. Nykytein piältysrakenteen tyyppipiirustuksen numero on 

muotoa: BF/31, jossa rakennusainetta ja siltatyyppiä osoit-

tavaa kirjainparia seuraa kauttaviivalla erotettuna juok-

seva numero. 

ElementisiIL:jen tyypipiirustusten numerot ovat muotoa: 

BleII/1-4, jossa rakennusainetta ja siltatyyppiä osoit-

tavan kirjainsarjan lisäksi saattaa olla roomalaisella 

numerolla ilmaistu tyyppisarjan numero. 

18. Piir. n:o 	( 	sillan suunnitelmanumero) 

TVH:n siilansuunnittelutoimiSton antama numero. 

Vuoden 1976 alusta on määrätyn sillan piirustukset ja las-

kelmat numeroitu samalla nunierolla, josta siltarekisterissä 

käytetään nimitystä S 1 L L A N S U U N N 1 T E L M A - 

N U M E R 0. 



Piirustuksen numeroon (suunnitelmanumeroon) liitettyjä kir- 

ain- ja numerotunnuksia, joilla ilmaistaan piirustuksen si-

sältö, järjestysnuniero tai ko. sillan liittyminen määrät-

tyyn tiesuunntelman, ei merkita. 

19. Lask. n:o 

TVH:ssa annettu laskelmien numero (merkitty piirustuksen lei-

maan). 

Vuoden 1975 jälkeen suunniteltujen siltojen laskelmien nu-

mero on sama kuin pirustuksen numero ( sillan suunnitel-

manumero). 

. 

20. Sillan kokonaispituus (ent. Koko sillan pituus) 

SilJan kokonaispituus on samalla puolella tielinjaa olevien 

siipimuurien äärimmäisten päiden välinen etäisyys. 

Mikäli tämä etäisyys on eri pituinen tielinjan eri puolilla, 

määritell.än sillan kokonaispituudeksi ko. mittojen keski-

arvo. 

Mikäli siipimuurit eivät ole tien suuntaiset tai silta on 

kaareva, mitataan sillan kokonaispituus sillan keskilinjaa 

• 	pitkin lähtien siitä pisteestä, jossa toisen maatuen siipi- 

muurien kärkien yhdysviiva leikkaa sillan keskiviivan ja 

päättyen vastaavaan leikkauspisteeseen sillan toisella maa- 

tuella. 

Niissä silloissa, joissa ei ole siipimuureja tai joissa on 

maatukena tukiseinä, on sillan kokonaispituus sama kuin kan-

sirakenteen pituus mitattuna sillan keskilinjaa pitkin. 

21 . Kokonaisleveys 

Sillan kokonaisleveys, jolla tarkoitetaan kantavan päällys- 

rakenteen leveyttä, rnerkitään vain sellaisten siltojen osal-

ta, joissa tämä leveys poikkeaa hyödyllisestä leveydestä 
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enemmän kuin kaiteiden kiinnitys edellytt. Kytännöss 

tm koskee lähinnä holvi- ja putkisiltoja, joiden päällä 

on penger. Kokonaisleveys on tällöin holvi- tai putkira-

kenteen pituus. (Vinoissa silloissa ko. putkirakenteen pi-

tuus sillan vinouskulman kostnilla kerrottuna.) 

22. Pinta-ala 

Sillan byhdyllisen leveyden ja kokonaispituuden tulo. 

23. Perustus ( = 2 E R U 51 A N 1 3 1 A 2 A) 

Sillan maatukien ja välitukien perustamistapa ilmoitetaan 

siten, ettei käytetty esitystapa ole ristiriidassa oheisen, 

siltarekisterissä käytettävän epätarkernman luokituksen kans-

sa. 

Kallioperustus 

Maanvarainen perustu.s 

Tiivistetty tai lujitettu maapohja: tiivistyspaalut, injek-

tointi, kalkki.paalut yms. 

Puupaalutus 

Teräsbetoni paalutus 

suurpaalutus: kaivinpaalut, frankipaaLut 

Erikoistavat: uppokaivot, kasuunit yms. 

24. Maatuet 

iiedot sillan maatuista merkitään siten, etteivät ne ole 

ristiriidassa oheisen, siltarekisterissä käytettävän epätar-

kernrnan uokituksen kanssa. 

Puinen paalutuki 

Puinen arkku 

Kivinen muuri 

Kivinen ja teräsbetoninen maatuki 

Teräsbetoninen maatuki (massiivinen, paikallevalettu) 

Teräsbetoninen elementtirakente inen varsinainen maatuki 

Teräsbetoniset paalut ja/tai pilarit 

Teräsbetoninen penkereen varainen laatta tai palkki (voi olla 

myös elementtirakenteinen) 
'i maatukea 
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2. Välituet (ent. Pilarit) 

Tiedot sillan välituista ilmoitetaan siten, etteivät ne ole 
ristiriidassa oheisen, siltarekisterissä käytettävän epätar-
kernrnan luokltuksen kanssa. 

Puinen paalutuki 
Puinen arkku 
Kivinen muuri 
Kivinen ja teräabetoninen välituki 
Teräsbetonirien välituki (massiivinen) 
Teräsbetoninen elementtirakenteinen välituki 
Teräsbetoniset paalut ja/tai pilarit 
Teräsrakenteinen välituki 

26. Päällysrakenne 

Ellei sillan päällysrakennetta ole tehty tyyppipiirustuksen 
mukaan, selvitetään tässä kohdassa olennaisin päällysraken-
teesta, kuten esim. teräksisten ja puisten palkkisiltojen pää- 
kannattajien poikkileikkausmitat ja keskinäiset etäisyydet. 

27. Pintarakenteen laatu ja paksuus 

Kohtaan 'Pintarakenteen laatu ja paksuus" merkitään kanta-
van rakenteen päällä olevan pintarakeriteen osat paksuusmit-
toineen. Siltarekisterin tiedot "Kannen eristys suojauksi- 
neen" ja "Sillan ajoradan päällyste" sisältyvät pintarakentee-
seen. 

Siltarekisterissä käytetyt luokitukset: 

Kannen eristys suojauksineen 

Juuttikangas tai juuttikangasbitumimatto + suojabetoni 
Lasikangasbitumimatto + suojabetoni 
Eristemastiksi + suojakerros 
Ei eristystä (esim. puukannet ja eristämättbmät kiviholvisil-

lat) 



Sillan ajoradan päällyste 

1. Asfalttibetonl (Ab) 

2. Valuasfaltti (Va) 

). 11jysora (is) 

. Sora 

5.  Kiveys 

6.  Betoni 

7. Puu 

Perustusten, maatukien, välitukien, päällysrakenteen ja pintarakenteen 

kunto Ilmoitetaan käyttäen arvosteluasteikkoa hyvä, tyydyttävä, huono. 

Kunnon arvioinriissa noudatetaan TVH:n kirjeellä n:o S-2162/19.7.1971 

annettuja ohjeita. Lisäksi ao. kohtiin merkitään tarkastuksen vuosi- 

luku. 

28. Perustus Kunto v. 

Maatukien ja mandollisten välitukien perustusten kunto käsi-

tellään erottamattomana kokonaisuutena siten, että huonoin 

perustus määrää yhteisen kunnon. 

Perustuksen kuntoluokaksi merkitään "huono", mikäli on havait-

tu, että esim. 

- tuet ovat liikkuneet 

- paalutukset ovat vaurioituneet 

- hirsiarinat ovat lahot tai paljastuneet 

- perustat ovat syöpyneet 

- maa on häiriintynyt tai murtunut 

Tarkempi selvitys vaurion laadusta merkitään kohtaan 

"Huomautuksia" 

29. Maatuet Kunto v. 

Sillan maatukien kuntoa arvosteltaessa on määräävänä huono-

kuntolsempi maatuki, jota verrataan vastaavaan uuteen maa- 

tukeen kiinnittäen erityistä huomiota maatuen kunnosta mah- 
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dollisesti aiheutuvaan kantavuuden alenemiseen. 

Puiset maatuet: 

Puiset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h y v a, mikäli nii-

tä voidaan pitää kantavuudeltaan uuden veroisina. 

Esim. 

- niissä ei ole lahovikoja 

- ne eivät ole liikkuneet 

Puiset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan t y y d y t t ä v a, 

mikäli ne eivät ole uuden veroiset, mutta ei voida pitää 

todennäköisenä, että sillan kantavuus olisi alentunut. 

Esim. 
- niissä ei ole mainittavia lahovikoja (vähäinen pintalaho 

mandollinen) 
- niissä on havaittavissa vain vähäistä liikkumista tai vau-

r loi t um 1 s t a 

Puiset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h u o n o, mikäli nii-

den kunto on huonontunut niin paljon, että voidaan pitää to-

dennäköisenä sillan kantavuuden alentumista. 

Esim. 
- niissä on havaittavissa lahovikoja 

- ne ovat olennaisesti vaurioituneet 

Kiviset maatuet: 

Kiviset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h y v ä, mikäli nii-

tä voidaan pitää uuden veroisina. 

Esim. 

- ne eivät ole liikkuneet 

Kiviset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan t y y d y t t ä v ä, 

mikäli ne eivät ole uuden veroiset, mutta ei voida pitää to-

dennäköisenä, että sillan kantavuus olisi alentunut. 

Esim. 

- niiden ei voida todeta mainittavasti liikkuneen 



Kiviset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h u 0 fl o, mikäli 

niiden kunto on heikentynyt niin paljon, että voidaan pitää 

todennäköisenä sillan kantavuuden alentumista. 

Esim. 
- niiden todetaan liikkuneen 

Teräsbetoniset maatuet: 

Teräsbetoniset maatuet kuuluvat kuntoluokkaan h y v ä, mi-

käli 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 pi-

tää todennäkiisenä, 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 o n o, 

mikäli niiden kunto on heikentynyt niin paljon, että voidaan 

pitää todennäkbisenä sillan kantavuuden alentumista. 

Esim. 

- ne ovat melkoisesti rapautuneet 

- ne ovat melkoisesti liikkuneet tai muuten vaurioituneet 

Betoniset maatuet: 

Betoniset maatuet Iuokiteliaan samoin kuin teräsbetoniset. 

30. Välituet 	Kunto v. 

Sillan välitukien kuntoa arvosteltaessa on määräävänä huo-

nokuntoisin välituki, jota verrataan vastaavaan uuteen väli- 

tukeen kiinnittäen erityistä huomiota välituen kunnosta mah-

dollisesti aiheutuvaan kantavuuden alenemiseen. 

Välitukien kunto arvostellaan samoin perustein kuin maatukien 

kurto. 
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31. Päällysrakenne Kunto v. 

Sillan päällysrakenteen kuntoa arvosteltaessa verrataan si-

tä vastaavaan uuteen päällysrakenteeseen kiinnittäen erityis-

tä huomiota päällysrakenteen kunnosta mandollisesti aiheutu-

vaan kantavuuden alenemiseen. 

Päällysrakenne kaikkine osineeri (pääkannattajat, poikkikan-

nattajat, kansi) käsitellään yhtenä kokonaisuutena kuntoa 

arvosteltaessa. Mikäli eri aukoissa päällysrakenteen kunto 

on erilainen, on inventoinnissa mainituin perustein kuntoa 
arvosteltaessa m räävä sen aukon päällysrakenne, jonka kunto 

on huonoin. 

. 

	

Puinen paaallysrakenne: 

Puinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h y v ä, mikäli 

se on uuden veroinen: 

Esim. 

- siinä ei ole lahovikoja eikä vaurioita 

Puinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan t y y d y t t ä- 

v ä, mikäli se ei ole uuden veroinen, mutta ei voida pitää 

todennik5isenä, että sillan kantavuus olisi olennaisesti alen-

tunut. 

Esim. 

- siinä ei ole mainittavia lahovikoja eikä vaurioita 

Puinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h u o n o, mikä-

li sen kunto on heikentynyt niin paljon, että voidaan pi- 

- 

	

	tää todennäki5isenä sillan kantavuuden alentumista. 

Esim. 
- 	- siinä on lahovikoja tai se on muuten vaurioitunut 

Kivinen päällysrakenne: 

Kivinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h y v ä, mikäli 

kysymyksessä on hyvin saumattu holvisilta, jonka kivet ei-

vät ole liikkuneet. 



Kivinen pllysrakenn kuuluu kuntoluokkaan t y y d y t t a-

v a, mikäli kysymyksessä on saumattu holvisilta, jonka kivet 

ovat vain vhn liikkuneet, eikä liikkumisen oleteta vai-

kuttaneen kantavuutta heikentvsti. 

Kivinen pillysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h u o n o, mikä- 

ii kysymyksessä on 

Esim. 
- huomattavasti liikkunut saumattu holvisilta tai saumaaina- 

ton holvisilta 

- murtunut rakenne 
- kivipalkki 

Tersbetoninen p'allysrakenne: 

Tersbetoninen pllysrakenne kuuluu kuntoluokkaa h y v , 

mikäli rakennetta voidaan pit 	uuden veroisena. 

Tersbetoninen pillysrakenne kuuluu kuntoluokkaan t y y d y t 

t 	v , mikäli siinä on vain vähisi halkeamia tai rapau- 

tumia, joilla ei ole vaikutusta kantavuuteen. 

Peräsbetoninen pällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h u o n o, 

mikäli se on tavalla tai toisella vaurioitunut. 

Esim. 

- siinä on halkeamia tai rapautumia niin, että kantavuus on 

heikentynyt 

- halkeamissa on ruosteisia valumisläiski 

Ter.ksinen pllysrakenne: 

Terksinen pllysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h y v , 

mikäli rakennetta voidaan pitää uuden veroisena. 

Teräksinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan t y y d y t- 

t ä v ä, mikäli siinä on ruostevikoja, jotka eivät kuitenkaan 

vaikuta kantavuuteen. 

Teräksinen päällysrakenne kuuluu kuntoluokkaan h u o n 0, 
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mikäli siinä on vaurioita, kuten vääntymiä pääkannattajassa 

tai valjerisäikeiden katkeamisla riippusilloissa tai siinä 

on kantavuutta alentavia ruostevaurloita. 

2. Pintarakenne Kuntov. 

Kuntoluokitus: hyvä, tyydyttävä, huono. 

Valmistunut v. 

Sillan valmistumisvuodeksi merkitään se vuosi, jonka aikana 

silta valmistuu "yliajettavaan kuntoon". Täll5in saattavat 

maatukien keilat olla viimeistelemättömät, kaiteet väliai-

kaiset ja kansi vailla lopullista päällystettä. 

1I5. Korjattu v. 

Vuosiluku ja lyhyt selvitys, mitä on korjattu. Erikoisesti 

tulee kiinnittää huomiota perusparannusten ilmoittamiseen, kun 

esim. sillan rakennetta, leveyttä tai kantavuutta on muutettu. 

55. Panostilat 

Jos sulassa on panostilat, merkitään niiden lukumäärä. 

56. SuunnittelukuormitUS 

. 

Sillan suunnittelukuormitUksella tarkoitetaan sitä teoreet-

tista kuormitusta, jota on käytetty siltaa suunniteltaessa. 

Luettelo TVH:ssa käytetyistä erilaisista suunnittelukuormi-

tuksista: 

- 9 t auto ja tasaista kuormaa 	00 - 250 kg/m 2  

- 2 x 9 t auto 

- 2 x 9 t auto ja tasaista kuormaa 400 - 250 kg/m 2  

- 12 t auto ja tasaista kuormaa 	400 - )00 kg/m 2  

- 2 x 12 t auto 

- 2 x 12 t auto ja tasaista kuormaa 400 - )00 kg/m 2  

- 14 t akseli ja 2.' - 1.2 t/m 	m:n ajokaistaa kohti 
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- 12 t akseli ja 1.8 - 0.9 t/m 	3 m:n ajokaistaa kohti 

- 14 t akseli ja 2.4 - 1.2 t/m 	3 m:n ajokaistaa kohti 
tai telikuormitus 1 (tarkistuskuorrnana) 

- 14 t akseli ja 2.4 - 1.2 t/m 	3 m:n ajokaistaa kohti 
tai telikuormitus II (tarkistuskuormana) 

- AkI, EkI, Epk 10 Mp/RY 69 
- AkI, EkII, Epk 10 Mp/RKN 69 
- PKM 71, EkI/RXN 75 
- PKM 71, EkII/RKN 75 
- MAA 75 	(Sillan kantavuuden tarkistus moottoriajo- 

neuvoasetuksen sallimille kuormille.) 

. 

Jos siltaa on levennetty siten, että uuden rakenteen leveys 

on vähintään kolme metriä, ilmoitetaan my3skin tämän uuden 

osan suunnittelukuormitus. 

37. Sallittu kuormitus 

Ellei sillan suunnittelukuorrnitUsta pystytä selvittämään, 

merkitään tähän arvio sillan kantavuudesta. 

38. Painorajoituksen suuruus 

. 

	

Sillalle asetetut., liikennemerkein osoitetut painorajoitukset 

ilmoitetaan siten, että rajoitusten suuruuksien lukuarvot 

merkitään vinoviivoilla erotettuina seuraavassa järjestyksessä: 

Akselipaino / telipaino // ajoneuvon paino ,/ ajoneuvoyhdistel- 

män kokonaispaino. Rajoituksen puuttuminen ilmaistaan vaaka- 

- 	viivalla. 

Esim. 8/13/-/32 
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)9. Putken poikkileikkauksen halkaisi.1 

Poikkileikkaukseltaan py3re.ri putken sisipuolinen halkaisija. 

40. Putken poikkileikkauksen leveys 

Muun kuin poikkileikkaukseltaan pyöreän putken sisäpuolinen 

leveys. 

41. Putken poikkileikkauksen korkeus 

Muun kuin poikkileikkaukseltaan pyöreän putken sisäpuolinen 

korkeus. 

42. Putken rakenne 

Esim. Kaksilevyrakenne 

Moni levy rakenne 

Kierresaurnaputk 

4). Putken muoto 

Esim. Pyöreä 

Ellipsi 

Matala 

Vaaka-ellipsi 

Alikulkukäytävä-tyyppi 

Kaari 

44. Seinämävahvuus 

Aallotetun teräsputken levypaksuus, betoniputken seinän 

paksuus laessa. 

45. Peitesyvyys 

Peitesyvyys on tasausviivan ja putken laen pienin pysty- 

suora etäisyys. 

46. Päällysteen laatu 



47. Putki Kunto v. 

Kuntoluokitus: hyvä, tyydyttävä, huono. 

48. Päällyste Kunto v. 

Kuntoluokitus: hyvä, tyydyttävä, huono. 

24 
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Tiedot siltakortistoon tie- ja vesirakennushallitukSeen lähetetään 

käyttäen siltakorttia seuraavalla tavalla: 

Kortteja 
Muutos siltakortistoon Korttiin merkitään: TVH:lle 

kpl 

Uusi silta Kaikki tiedot 3 

Muutos osaan sillan Kaikki tiedot 3 
tie do i s t a 

Painorajoituksen asetta- Kaikki tiedot 3 
minen tai poisto (kortin 
väri vaihtuu) 

Vähäinen muutos johon- Sillan numero 1 
km 	sillan tiedoista Sillan nimi 

Uusi tieto a.o. 
kohtaan 

Sillan poisto Sillan numero 1 
Sillan nimi 
Ilmoitus poistami- 
sesta 
Poistamisen syy 

Siltakortit lähetetään tie- ja vesirakennushallitukseen sillan-

rakennustoimiston sillastojaostoon mandollisimman pian muutoksen 

tapanduttua a viimeistään kuukauden kuluessa. 

Siltojen painorajoituksia koskevat tiedot tulee aina lähettää vii-

vytyksettä. 

Uuden sillan tiedot lähetetään heti kun silta on valmistunut yli-

ajettavaan kuntoon, vaikka sillan viimeistelytyöt tai siltaan liit-

tyvän tien rakennustyöt olisivat kesken. Samalla uuden sillan si-

jainti Suomen tiekartalla (1:200 000) ilmoitetaan joko valokopiolla 

tai peitepiirroksella. 
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Kartan valokonioon tulee olla rnerkittyni 

- a.o. tiekartan numero 

- sillan paikka punaiseila 

- sillan numero punaisella 

- risteysvlin muut siliat 

Peitepiirrokseen tulee olla merkittyni: 

- a.o. tiekartan numero 

- siltapaikkaa lhinni olevat pituus- ja leveyspiirit 

astelukuineen 

- risteysväli, jolla silta sijaitsee ja ko. tien numero 

- risteys ennen siltaa ja sen jilkeen 

- sillan paikka 

- sillan numero 

- risteysvilin muut sillat 

. 



. 

	

. 

S 1 1 t a k o r t 1 t 7)5159  ja 7)5160 

) 1_ 	-- 	 - 	-- 

Sillan 	nimi 

2 -- 
Tie 

3 
Tien 0:0 

4 
Sdlan n:o 

Kunta: 	______ Tleosa: 	 -- ....-.._- 

..... 

-- 	Tieosan n:o 

Siltatyyppi:.._. .: Etaisyys: -. 

Jännemitta: 	ii_____.. . 	. _ 	Vinous:.... 	- 1_... Kmp: 	...... 9 

Vapaa-aukko: 	•_.. 	..._.., Alik. korkeus: 	. !.4 Tyyppipiir. n:o 17 

Hyöd. leveys: 15 	_____ .......................... Sali. kulkukorkeus: 16 Piir. 	n:o 18 

Sillan kokonaispituus: 	20 Kokonaisleveys: 	21 	. Pinta-ala: 22 Lask. n:o 

Perustus: 	_____ 	2.3 __.- . Kunto v. 	. 28 

Maatuet 	-------------------24 	- . . Kunto v. 29 

3 Välituet: 	 - ------------- ......... ._ -------------. 	._ Kunto v... 30....... 

Päällysrakenne: 	. 	.. 	.Z6_. 	. . 	 . 	.. - Kunto v. 	. 31 

Pintarakenteen laatu ja paksuus: 	. 2 . Kunto v. 32 

9 Valmistunut v. 	-------------- 	Korjattu v. . 	 . .. - 	- 

- - 	- 	- . Panostilat: 3. 

Suunnittelukuormitus 	_36 - - Sallittu kuormitus 

N 

i Huomautuksia: -. 	 -. 	-. 	. . . . 	. 
> Käännä! 

cl- 
(D 
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Siltakortti 	735161 

Sillan nimi 1 -- 	 Ti Tien n:o Sillan no 

Kunta: 	-5 Tleosa: 	6 	_____________________________________ Tieosan n:o 

Siltatyyppi: 	10 Etäisyys: __L._______ 

Jännemitta: 	11 Vinous: _________ 12 Kmp: _.9____- 

Vapaa-aukko: 	it3 _________________ ____________ Alik. korkeus: i4 Tyyppipiir. n:o 17 

Hyöd. leveys: 	15 Sali. kulkukorkeus: 16_._ Piir. 	n:o 

Sillan kokonaispituus: O____ 	Kokonaisieveys: Pinta-ala: 	-- 22_ Lask. n:o - 	19 	- 

Perustus: 23 	 -____________________________ Kunto v. 

Maatuet: 24 	 _____________ ______ Kunto 

Välituet: 25 	- Kunto v. 3Q____ - 

Päällysrakenne: 26 	 _____ 	________ 	____________________________ Kunto v. 

27 	 ______ 	Kunto v. rintaraeneen uaaw jd p4ISUU. 

Valmistunut v. 	33 	Korjattu v. 	34 
Panostilat: 

Suunnittelu kuorm itus: 
	 Painorajoituksen suuruus: 

Huomautuksia: 	- 	
Käännä! 

1-1 
 l-. 

(D 



e 

. 
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Putkisiltakortti 	73169 

Siian nimi Tie Tien n.o Sdin no 

Kunta----- 	 - Tieosa: 	6 Tieosa 	n:c 7 
8 

Siltatyyppi:_ 	__ 1____ - 	---------- ------------ Etäisyys. 

Putken 	poikkil. 	halkaisija: 3__-_--------- Vnous-------------1 - 	Kmp: 9 

Putken 	poikkil. leveys: 	---- 4Q.. -, 	korkeus: 	41 ---------- Alik. 	korKeus: 	14 - -. 

Sillan 	hyäd. 	teveys - Piir. 	n:o 18 

9 Sillan 	kokonaisleveys: 21 - 
Kuntov. 28 

Perustus: 	- 
- 4 Kunto v. 

Putken 	rakenne--------- __-._..___ 

Putkenmuoto 	------ 4 -- - 
Seinämävahvuus: 44 Pettesyvyys: 	45---------------- 

Kunto v. 
Päällysteen laatu: _ 

\1II 	. Valmistunut v . 33 Korjattu v. 34 - 	-- 

o -------------  - 
Suunnittelukuormitus: 36 - Sallittu 	kuornitus: 	37 - 

0 Huomautuksia: - 	-. 
Kaannä! 

___________________________________ 
- 

t-1 

(1 
(D 
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pitkjsi1takortti 	735170 

0 
1) 
D 

_1 
0' r. 

'- 	.q• 

1 	 2 	___ 	 3 	4 
SiHan nimi 	 TiC 	 Tien n 

Kunta: 	_______________ .5 	Tieosa:...6____-_-.___------ __._- - .. 	Tieosari 	0.0 7 .. 	- 	.. 	- 

Siltatyyppi: 10 Etaisyys: _______ 	________-_____ 

Putken poikkil. halkalsija: 9_______________ __. _ 	Vnous: 	_J2------ Krnp• 	----------- . -------- 

Putken poikkil. leveys: 40 	, korkeus: 	41 Alik. 	korkeus: 	14_..__-_-_.-----_.--.--.-- ------------ 

Sillan hyöd. leveys: - 	.. Piir. 	n:o 18 	-- 	- 

Sillan kokonaisleveys: 21 	 . -. - 

Perustus: 23 ---- Kunto v. 28 	-- 

Putken rakenne: 42 . Kunto v. 

Putken muoto: 43 	 _____- ......... 	 . ------- 	- - 	- 	- 

Seinämävahvuus: 	__44 _____-_---.__-_ .. Peitesyvyys: 	..4 	 . ... 	- 	. 	- 	- .. 	----- 

Päällysteenlaatw---------- -._.. - 	- 	- Kunto v. 48 	- 

Valmistunut v. Korjattu v. 	34 -. 	. 	- 	-------- . 	-__ 	-------- -.-- 

36 	_____ 	__.. 	- ---------------- Painorajoituksen suuruus: 38------------------------------ - -- - Suunnittelukuormitus: 

Huomautuksia: 	----------------- . 	--------_---- ------------ 	---- 	- 	------------- ---------- ----------. 	- 
Käännä! 
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