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TDTLT 

Suurten vesistösiltojen suunnitteluprosessi esi- ja yleis-

suunnitteluineen, vesioikeuskäsittelyineen ja rakennesuun-

nitteluineen kestää yleensä 5. . .8 vuotta, joskus enemmän- 

km. Siltojen suunnitteluun ja kustannuksiin oleellisesti 

vaikuttavat aukkomittavaatimukset olisi siis tunnettava 

jo useita vuosia ennen toteutusta, jotta vältyttäisiin myö-

hemmiltä ristin itatilantel ita. 

Vuoden 1965 jälkeen on maamme sisävesistöjen väyliä yht--

tävien teiden ja siltojen suunnittelun peruslähtökohtia 

ollut vesiteiden luokittelutoimikunnan mietintö, joka si-

sältää mm. suositukset tärkeimmille sisävesiväylille ra-

kennettavien siltojen vähimmäisaukkomitoiksi. Menialueille 

ei vastaavia suosituksia ole laadittu. 

Eninäisistä syistä, joista huomattavimpia ovat vesistöjen 

käytössä ja aluskannassa tapahtuneet sekä myös ennustetta-

vissa olevat muutokset, on tullut tarpeelliseksi tarkistaa 

vesiteiden luokittelutoimikunnan mietinnön suositukset. 

Tämän vuoksi tie- ja vesirakennushallitus asetti 27.2.1980 

työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin selvityksen laati-

minen vesiteiden luokittelutoimikunnan mietinnössä määri--

teltyjen vesiliikenteen kannalta tärkeimpien vesistöjen 

siltojen alikulkuaukkojen tarkistamiseksi". 

Koska purjaveneilijöiden viime aikoina esittämät alikulku--

korkeusvaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti muun alus- 

liikenteen tarpeisiin verrattuna, tuli selvityksessä kun--

nittää riittävästi huomiota purjeveneiden osuuteen alus- 

liikenteessä. 

Työryhmän jäseniksi määrättiin dipl.ins. Keijo Kostiainen 

vesitieosaston suunnittelutoimistosta, toimistoinsinööni 

Ilkka Komsi talousosaston tieverkkotoimistosta sekä toi-

mistoinsinöörit Jaakko Ahvenainen ja 011e Karola suunnitte-

luosaston sillansuunnittelutoimistosta. Viimeksi mainittu 

määrättiin työryhmän puheenjohtajaksi. Työryhmä kutsui sih-- 



teerikseen toimistoinsinööri Seppo Aitan sillansuunnitte-

lutoimistosta. 

Suositusten asema on nimensä mukaisesti epävirallinen 

ja vesistösiltojen aukkomittojen hyväksyttävyydestä päät-

tää vesioikeus hankekohtaisten hakemusten pohjalta. Suo-

situkset on kuitenkin tarkoitettu lähinnä tie- ja vesira-

kennuslaitoksen sisäisesti noudatettaviksi ohjeiksi, jois-

ta poikkeaminen alaspäin edellyttää sidosryhrnäneuvotteluja. 

Suositukset kattavat sekä meri- että sisävesialueet. 

Vesistöjen käytön ja aluskannan muuttuessa on silta-aukko-

jen suosituksia jatkuvasti pidettävä ajan tasalla. Suosi-

tusten tarkistaminen tullee seuraavan kerran ajankohtaisek-

si 1990-luvun jälkipuoliskolla. 
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SUOSITUKSET VESISTÖSILTOJEN KULKUAUKKOJEN VÄHIMMÄIS-

MITOIKSI 

1 	JOHDANTO 

1.1 	Vesiteid.en luokittelutojmjkunnan mietintö 1965 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö asetti 

7.12.1963 toimikunnan, jonka tehtävänä oli "laatia ehdo-

tukset Saimaan ja muiden vesiliikenteen kannalta tärkei-

den vesistöjen kulkuväylien luokitteluksi sekä eriarvoi-

sun kulkuväyliin tulevien siltojen alikulkukorkeutta ja 

muita mittoja koskeviksi yhtenäisiksi suosituksiksi, eri-

tyisesti silmälläpitäen tarkoituksenmukaisia siltaratkai-

suja kulkuväylien eri osissa sekä siltakustannusten alen-

tamista". Toimikunnan puheenjohtaja oli rakennusneuvos 

E.W. Silvenius em. ministeriöstä ja sihteeri yli-insinöö-

ri R. Savisaari tie- ja vesirakennushallituksesta. 

Toimikunta rajoittui käsittelemään Saimaan, Kymijoen, Ko-

kemäenjoen, Oulujoen, lijoen ja Kemijoen vesistöjä. Ran--

nikkoväylät jätettiin työn ulkopuolelle sen vuoksi, että 

kehityksen suuntaa rannikkoalueilla katsottiin olevan 

vaikeaa ennustaa pitkälle eteenpäin, eikä suositusten tar-

vekaan ollut rannikkoalueilla yhtä suuri ja ajankohtainen 

kuin sisävesistöjssä. 

Toimikunnan laatimat suositukset perustuvat varsin yksi-

tyiskohtaiseen selvitykseen eri sisävesistöjen aluskannas-

ta (lukumääristä ja mitoista), alusliikenteestä, uittomää-

ristä. sekä vesräyliä ylittävistä silloista. Silta-aukko-

jen vapaan leveyden ja korkeuden suositusmitat edellämai-

nittujen sisävesistöjen pääväylillä esitettiin mietinnössä 

sekä taulukkojen että karttojen avulla. Niiden lisäksi toi-

mikunta ehdotti eräitä yleisiä suosituksia soutu- ja moot- 

toriveneliikenteelle sekä irto-, avolautta- ja nippu-uitolle. 



Toimikunta jätti mietintönsä kulkulaitosten ja yleisten 

töiden ministeriölle 30.9.1965. 

Mietinnön suosituksilla on ollut suuri merkitys sisäve-

sistöjen väyliä ylittävien teiden ja siltojen suunnitte-

lussa. Silta-aukkojen mitoituksessa ne ovat olleet tär-

keimpiä lähtökohtia. Vesioikeuden päätökset ovat poiken-

neet mietinnön suosituksista erittäin harvoin. 

1.2 	Syyt toimikunnan mietinnön suositusten tarkistamiseen 

Mietinnön looussa toimikunta on ehdottanut mm., että ve-

siteiden luokittelun ja silta-aukkojen suositusmittojen 

jatkuva ajan tasalla pitäminen annettaisiin tie- ja vesi-

rakennushallituksen, metsähallituksen ja merenkulkuhalli-

tuksen yhteisesti hoidattavaksi. 

Vuosina 1973-74 alkanut öljytuotteiden hinnannousu on an-

tanut aihetta vesiteiden merkityksen uudelleenarviointiin. 

Kanavien ja muiden vesiväylien rakentamis- ja parantamis-

työt (mm. Saimaan kanavan valmistuminen v. 1968) sekä alus- 

kannassa tapahtuneet muutokset ovat eräs syy mietinnön suo-

situsten tarkistamiseen. 

Erikoisen huomattava on ollut purjeveneiden määrän kasvu 

v:n 1965 jälkeen. Myös veneiden korkeudet ovat kasvaneet, 

ja sen seurauksena vaatimukset silta-aukkojen vapaan kor-

keuden suhteen. 

Mietinnön valmistumisen jälkeen on yleinen suhtautuminen 

vesistöissä rakentamiseen muuttunut. Ympäristön, luonnon 

ja vesien suojeluun liittyvät näkökohdat ovat tulleet 

hyvin tärkeiksi. Erilaiset luonnonsuojelupiirit, kunnat, 

kotiseutu- ym. yhdistykset sekä myös yksityiset henkilöt 

ovat tulleet näissä asioissa aktiivisemmiksi, ja vesistöi-

hin rakentamiseen suhtaudutaan yhä useammin kriittisesti. 
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1.3 	Tarkistustyön sisältö 

Vesiteiden luokittelutoimikunnan mietinnön tarkistustyös-

sä on sisävesistöjen osalta rajoituttu käsittelemään sa-

moja vesistöjä kuin po. mietinnössäkin, eli Saimaan, Ky-

mijoen, Kokemäenjoen, Oulujoen, lijoen ja Kemijoen vesis-

töjä. Vesistöjen latvaosien merkitykseltään vähäisille 

vesiteille on annettu vain yleisluontoiset suositukset. 

Sellaisia mietinnössä mukana olleita väyläosuuksia, joiden 

yli kaiken todennäköisyyden mukaan ei tule esiintymään 

kiinteän yhteyden tarvetta, on jätetty tarkistustyön ulko-

puolelle. 

Sisävesistöjen lisäksi on, ko. mietinnöstä poiketen, tar-

kistustyön piiriin katsottu tarpeelliseksi ottaa myös eräät 

rannikkoväylät,jotka lähinnä liittyvät nykyisiin lautta- 

paikkoihin. Kuten kohdassa 3.2 tarkemmin perustellaan, laut-

tojen korvaaminen silloilla on myös eräillä rannikkoväy-

lillä tullut ajankohtaiseksi lähinnä suurten käyttökustan-

nusten vuoksi. 

Selvittelytyön tär'keirnpinä lähtökohtina ovat olleet meren-

kulkuhallituksen, vesihallituksen, puolustusvoimain, uit-

toa ja vesiliikennettä harjoittavien yhtiöiden, uittoyh-

distysten ja Suomen Purjehtijaliiton lausunnot sekä vesi- 

teiden käyttöön liittyvät julkaisut mm. vesitieohjelma 

1980-90, vesien käytön kokonaissuunnitelmat sekä veneilyn 

ja vesimatkailun yleissuunnitelmat. 

Työryhmä on käynyt paikan päällä tutustumassa useimpiin 

Lounais-Suomen rannikko- ja saaristoväylien lauttapaikkoi-

hin, minkä lisäksi ryhmän yksityiset jäsenet ovat erilli-

sillä matkoillaan tutustuneet myös muihin sekä sisävesi-

että rannikkoväyliin ja niiden lautta- ja siltapaikkoihin. 

Suositusten suuruuteen ovat joillakin väylillä vaikuttaneet 

vuoden 1965 mietinnön jälkeen vesioikeuden lupapäätösten 

mukaan rakennettujen siltojen aukkomitat. 
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Edellä mainitun aineiston perusteella on laadittu suosi-

tukset väylien yli rakennettavien siltojen vähimmäis-

aukkomitoiksi. Useimmille väylille on esitetty yksikä-

sitteiset, metrimääräiset vapaan korkeuden ja leveyden 

suositusmitat. Aivan kaikilla väylillä ei kuitenkaan ole 

voitu pdätvä noin selvdniirteisiin suosituksiin. 

Joillakin väylillä vapaan korkeuden suositusmitan jäljes-

sä sulkumerkeissä oleva arvo tarkoittaa poikkeuksellista 

suositusmittaa, joka tulee kysymykseen vain siinä tapauk-

sessa, että ensinmainittu varsinainen suositusmitta aihe 

tais 	 i - 	 - ' - n - r - n -- 

LI L 	 : 	unia 	ecei 

lyttävät vielä lisäselvityksiä tarkoituksenmukaisimman 

mitan raäärittelemiseksi. Tällaisissa tapauksissa on sIIL 

lan vapaan leveyden ja korkeudet mitat selvitettävä tar-

kemmin viimeistään sillan yleissuunnitteluvaiheessa. Lo-

pulliset silta-aukkojen mitat määrää vesioikeus lupapää-

tksessään kullekin sillalle erikseen. 

2 	VESITEIDEN, ALUSLIIKENTEEN JA UITON VIIMEAIKAINEN KEHITY 

2.1 	Vesitiet 

2.11 	Meriväylät 

2.111 	Alusliikenteen väylät 

Meriväylien kehittämisessä on tavoitteena ollut kuljetus-- 

kustannusten alentaminen ja liikenneturvallisuuden paran--

tammen väylillä. Kuljetuskustannuksia on alennettu syven--

tämällä väyliä, mikä sallii suuremman aluskoon käytän. 

rvaLisuua on parannettu suoristamalla ja leventämällä 

väyliä sekä varsinkin väylien merkintää parantamalla. 

Meriväylien parantamiselle on asetettu seuraavat yleista-

voitteet: 

- mandollisimman syvä tuloväylä energian kaukotuontisatarni 'n 

- 11,0.. .12,0 m:n kulkusyvyinen väylä tärkeisiin irtotava 

rasatami in 
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9,0.. .10,0 m:n kulkusyvyinen väylä tärkeisiin yleissata-

mun 

90...lO,0 m:n kulkusyvyiset talviväylät saariston suojaan 

- syvemmät väylät muihin satamiin erityisen harkinnan mu-

kaan. 

Lisäksi merialueella on tehty yhteysalus-, kalastus-, 

vene- ja muita matalampia väyliä muita kuin kauppa- 

merenkulun tarkoituksia varten. 

Meriväylien yhteispituus on noin 6700 km. Kaupallinen 

merenkulku käyttää pääasiassa yli 9,0 m:n väylästöä, 

jonka pituus tällä hetkellä on noin 1300 km. 

Vuoden 1970 jälkeen ovat huomattavimpia väylätöitä ol-

leet 

- Oulun - Kemin väylä (10,0 m) 

- Kokkolan väylä (9,5 m) 

- Vaasan väylä (9,0 m) 

- Tahkoluodon väylä (10,0 m) 

- Mäntyluodon väylä (8,0 m) 

- Rauman väylä (9,0 m) 

- Uudenkaupungin väylä (10,0 m) 

- Utön - Naantalin väylä (10,0 m) 

- Harmajan väylä (9,6 m) 

- Sköldvikin väylä (15,3 m) 

- Orregrundin - Kotkan väylä (10,0 m) 

- Haminan väylä (9,0 m) 

- Turun - Tukholman väylä (9,0 m) 

- Lövskärin - Isonkarin väylä (iO,0 m:n talviväylä) 

- Utön 	Hangon väylä (9,0 m) 

- Etelä-Suomen talviväylä (9,0 m) 

(Porkkala - Hamina) 

- Inkoon väylä (13,0 m) 

Työn alla ovat tällä hetkellä mm: 

- Pietarsaaren väylä (9,0 m) 

- Kalajoen Rahjan väylä (8,5 m) 

- Haminan väylä (10,0 m) 

- Tahkoluodon väylä (15,3 m) 

- Norringvikin väylä (4,2 m) 

Edelläesitetyn lisäksi, on tehty lukuisia paikallisia 

rakennustöitä lähinnä merenkulun turvallisuuden parantami- 



makas, on aluskoon suureneminen merikuljetuksissa ollu 

vielä voimakkaampaa. Tästä syystä syventämispaine kohdis-

tuu yhä useampaan satamaan ja eräät jo kertaalleen ruo-

patut väylät tulisi syventää toisen kerran. Erityisesti 

tämä koskee väyliä hiili- ja muihin irtotavarasatamiin. 

2.112 	Uittoväylät 

Uittoväyläverkosto on esitetty kuvassa 1. Uiton käyttä-

mien väylien yhteispituus on noin 1250 km, josta suurin 

osa on yhteistä muiden väylänkäyttäjien kanssa. Maantie-

teellisesti verkosto on jaettu Perämeren, Selkämeren, 

Saaristomeren ja Suomenlanden nippuhinausväyliin. Käytet-

tävien hinaajien ja luonnonolosuhteiden vuoksi kulkusy-

vyysvaatimukset vaihtelevat. Perämerellä tavoite on 2,4 m, 

Selkämerellä ja Suomenlandella 3,0 m ja Saaristomerellä 

2,1.. .3,6 m. 

MKH, TVH, MH ja VH ovat yhteistyössä uittajien kanssa 

1970-luvun puolivälistä alkaen parantaneet uiton edelly-

tyksiä väylillä. Tavoitteena on siirtää väylät suojai-

semmille vesille, leventää ja oikaista kapeikkoja sekä 

rakentaa tarvittaessa uusia väyläosuuksia pudotus- ja suo-

japaikoille. 

Tällä hetkellä Perämeren nippuhinausväylä on periaatteessa 

valmis. Väylällä on kuitenkin lähinnä jokisuiden kohdalla 

liettyviä osuuksia, jotka vaativat säännöllisiä puhdistus-

ruoppauksia. Selkämeren nippuhinausväylällä viimeistellään 

osuutta Vaasasta etelään ja osuuden Vaasasta pohjoiseen 

tarkastelu on alkamassa. Saaristomerellä työt ovat alka-

massa. Suomenlanden nippuhinausväylä valmistuu lähivuosina. 

Meriväylät ja niiden syvyydet ilmenevät kuvasta 2. 
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2.12 	Sisävesiväylät 

	

2.121 	Yleistä 

Sisävesiväylien kehittämisessä ensisijaisena tavoitteena 

on viime vuosikymmenellä ollut väylien saattaminen nippu- 

uiton vaatimuksia vastaavaksi: nippukoon ja lauttakoon 

kasvun takia on jouduttu väyliä syventämään ja leventä-

mään, oikaisemaan väylien kaarteita jne. Sariioin on laut-

tojen jakamis- ja kokoamistarvetta vähennetty uusimalla 

sulkuja. Vanhoja sulkuja on myös koneellistettu ja niille 

on rakennettu nipunvetolaittejta. 

Väylien kehittämistoimenpiteet ovat suuntautuneet lähinnä 

olemassaolevan väyl äverkon parantamiseen vesi liikenteen 

muuttuvien vaatimusten mukaiseksi. Väyläverkoston osat, 

jotka sinänsä on saatu parannettua kohtalaisen hyvätasoi-

siksi, ovat edelleen erillään toisistaan. Tämä on ollut 

ratkaiseva este vesiliikenteen tehokkaalle kehittymiselle. 

Sisävesillä on yleisiä kulkuväyliä yhteensä runsaat 6000km. 

Näistä syväväyliä (kulkusyvyys4,2 m) on vain Saimaan 
vesistössä, yhteispituudeltaan n. 750 km. Pääväyliä (kulku-

syvyys2,4 m) ja sivuväyliä (kulkusyvyys 2,4 rn) on kum-
piakin kaikkiaan yli 2600 km. Lisäksi on uittosäännössä 

vahvistettuja käytössä olevia nippu- ja irtouittoväyliä 

yhteensä yli 3000 km. 

	

2.122 	Saimaan vesistö 

Samanaikaisesti Saimaan kanavan rakentamisen kanssa raken-

nettiin 1960-luvun lopulla Saimaan syväväyläverkosto. Se 

tuli tällöin ulotturnaan Lappeenrannasta Imatralle, Kauko- 

päähän, Ristiinaan, Punkaharjulle, Savonlinnaan, Varkau-

teen ja Joensuuhun. Syväväylä on myöhemmin vielä ulotettu 

Kuopioon ja Siilinjärvelle. 

Päväylien osalta on l970-luvuJl saatettu käytännöllisesti 
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katsoen loppuun Pielisjoen laiva- ja uittoväylän rakenta-

minen, jossa kymmenen vanhaa sulkua on korvattu kolmella 

uudella ja on saatu väylän kulkusyydeksi 2,4 m. 

Lisäksi on rakennettu 2,4 m:n kulkusyvyiseksi - samalla 

ahtaita kanavia ja muita kapeikkoja leventäen 

- Iisalmen väylä 

- Varisveden - Kallaveden väylä 

- Mikkelin väylä 

- Parkonpään - Kaukopään väylä 

Sivuväylillä on tehty parannustöitä mm. Nilsiän väylällä 

ja Juojärven väylällä. 

Eri puolella vesistöä on lisäksi toteutettu lukuisia eril-

lisiä parannustöitä. Viime vuosikymmenen aikana tehtyjen 

töiden tuloksena on useimmilla väylillä päästy linjahinauk-

sessa tarkoituksenmukaisiin lauttakokoihin, jolloin uittoa 

hidastavana ovat enää lähinnä paikalliset esteet, mm. van-

hat sulut. 

	

2.123 	Kymijoen vesistö 

Kymijoen vesistössä väylätöitä on tehty lähinnä Pielave-

den-Keiteleen väylillä, jotka on saatettu 2,4 m:n kulku-

syvyisiksi. Tässä yhteydessä on mm. uuusittu Säviän ja Säy-

nätsalmen avokanavat, Kerkonkosken sulun ylä- ja alakana-

vat sekä Kolun sulkukanava. Sekä Pielavedellä että Keite-

leellä on tehty lisäksi lukuisia pienehköjä paikallisia 

parannustöitä. 

	

2.124 	Kokemäenjoen vesistö 

Kokemäenjoen vesistössä on v. 1976 aloitettu Tampereen-Vir-

tain laiva- ja uittoväylän parantaminen. Tällä väyläosuu-

della on ollut parikymmentä kapeikkoa, jotka ovat vaikeut-

taneet liikennöintiä. Parannustöiden tuloksena Tampereen-

Virtain väylän kulkusyvyydeksi tulee 2,4 m. 

Myös Viippulan väylä parannetaan nippu-uittokelpoiseksi 

tässä yhteydessä. 



	

2.122 	onjcis-2uuri v1tu 

Pohjois-Suomen vesistbiss vy1ästö ei ole sanot:tvr-

min parannettu lukuunottamatta lähinnä. veneliikennett. 

varten tehtyjd vdh .si merkinttditd. 

Sisvesivy1dt syvyysluokittain ilmenevdt kuvasta 2. 

	

2.2 	Alusliikenne 

	

2.21 	Merivdyldt 

Suomen ja ulkomaiden vdlisen tavaraliikenteen märd 

v. 1980 oli kaikkiaan n. 55 milj.t, josta vesiliikenteen 

osuus oli n. 90 %. Kuvassa 3 on esitetty meritse tapahtu-

neen viennin ja tuonnin kehitys v. 1965-82. Kuvassa 4 on 

esitetty ulkomaisen tavaraliikenteen määrä v. 1980 ja 

kuvassa 5 kotimaisen tavaraliikenteen mdärä v. 1981 maamme 

tärke immi ssä satami ssa. 

miiiiiuiuiii 
N IIIP!!iHIIIHI 

::uii:iininn 
IIU!!!!!!UHiiii 
iuniiiuiiainu 

-65 	-70 	-75 	-60 -62 

Kuva 3 Meritse tapahtunut ulkomaan 
vienti jo tuonti v. 1965- 82 
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Kuva 4 

Tärkeimpien satamien ulkomaan tavaraliikenne 1980 
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Rannikollamme on 47 merisatamaa. Yhdeksäntoista suurimman 
sataman kautta kulkee 91 % viennistä, 96 % tuonnista ja 97 % 
kotimaan tavaraliikenteestä. 

(Lähde: Meriväyläohjelma 1983-1992) 
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2.22 	Sisävesiväylät 

Alusliikenteellä on tavarankuljetuksissa toistaiseksi 

merkitystä vain Saimaan vesistössä. Sielläkin pääosa 

liikenteestä kulkee Saimaan kanavan kautta eri sisävesi-

satamien välisen liikenteen jäädessä varsin vähäiseksi. 

Kuvassa 6 on esitetty Saimaan kanavan tavaraliikenteen 

kehitys v. 1971-82 ja kuvassa 5 kotimaan alusliikenteen 

tavaravirrat v. 1981 

1971 -12 -13 -74 -75 -76 -77 -TS 7* -so -ei -ea 

Kuva 6. Saimaan kanavan tavaraliikenteen kehitys vuosi-

na 1971-82 

Mausja-alus1jikennet 	harjoitetaan jossain määrin kai- 

kissa vesistöissä. Kuva 7 esittää matkustajaliikenteen mää- 

rää väylittäin ja alueittain eri vesistöissä v. 1981. Koti- 



,____ \ 
-15- 	 CI 	Kuva 7 

1 	 1 
( 

) 	cJN.,..i..i 
PN 

(PLYENEILY) 1 
1911 	 [1 

/ 

/ 
4_1 

- 	 •4•ni. 	 0• \3100 	TOM 

3101 	 WsIi, 	1200 

susi 

OSSi c Uusikaupunki 

'I_/i 	NssntaIi 
Turku - 

4$Si Lcb. 
-? 	 j 

235570 
L___J_; Tainmis..jj- 

Hanko' Q 
T53 600 22100 

KOTi VAA VESIUIKENTEEM 
HEN1ItÖ4JIKENEV)RRAr Y. 
(he.kiiöä 

C PIKALLIE LILlA-. TILAUS- TAI 
Y4ITEYSLI IKEMM 

S2IS 	AtK,i 

	

- 	( ')173.. u..,.. 7 Jyvls 

ki 

11111 

issnIinna ( 

, ___'\ .._r.0  
ISS) 	[i2 

Ii 

NIH,j,.4. 7 

Laki, 
301 

Loviisa 

1115001 

yli.  
J.easu. 

SIIS (J 
14Si 	J 

1201 / 

fsss. 
Pus.at. 

_J 7aI 	/ 
11200 ImatA 



-16- 

maan henkilöliikenteen mrän ja suoritteen kehitys ilme-

nee kuvista 8 ja 9. 

Milj, henkilöä 
4 - 

3 

2 

	

0 - 	 1 	1 	1 	1 

	

-65 	-70 	 -75 

Kuva 8 Vesiteiden kotimaan henkilö- 
liikenteen määrien kehitys 
vuosina 1965-82 

-80 -82 

W1flWUM 1  
1!.!.. 

I4. 
__Ipp 

,' 

1 kb 1 
0 	 1 	1 	1 	1 	 1 	 1 

-65 	-70 	 -75 

Kuva 9 Vesiteiden kotimaan henkilö- 
liikenteen suoritteen kehitys 
vuosina 1965-82 

-80 -82 
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-75 	-80 -82 	..65 	-70 	-75 	-80 -82 

Raakapuun uittomdärien kehitys Kuva ii 
	

Raakapuun uittosuoritteen kehi- 
irta- ja nippu-uitossa 1965-82 	 tys irto- ja nippu-uitossa 

1965-82 
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2.3 	Uitto 

Uitto on sisävesien tärkein tavaraliikenteen muoto. Vuo-

sittain uitettava puutavaramäärä on 7-8 rnilj.t. Kuten 

kuvista 10 ja 11 ilmeneee, ovat uittornäärät ja -suorit-

teet v. 1965-82 pysyneet lähes entisensuuruisina huoli-

matta tänä aikana tapahtuneesta tiestön ja autokannan 

kehityksestä. Tosin uiton osuus puutavaran kokonaiskulje-

tusmäärästä on pienentynyt n. puoleen siitä, mitä se oli 

v. 1965. 

PIeriväylillä uitetaan puutavaranippuja koko rannikon pi-

tuudella. Kotimaan liikenteen uitto rannikolla oli vuonna 

1980 noin 1,0 miljoona tonnia ja uittosuorite 160 miljoo-

naa tonnikilometriä. Lukuihin ei ole laskettu Suomen ja 

Ruotsin välillä tapahtuvaa uittoa. Rannikkouiton paino-

pistealueet ovat Perämerellä Kemijoen ja Oulujoensuun vä-

lillä, Suomenlandella Saimaan kanavan ja Kotka-Haminan 

välillä sekä Rauman seudulla, jonne uitetaan sekä Saanis-

tomereltä että Dohjoisesta päin. 

Uittomäärät väylittäin ilmenevät kuvasta 12. 

Mrd. tonn ikm. 
Milj, tonnia 

Kuva 10 
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RAAKAPUUN 
UITTO VIRRAT 
(milj. tonnia) 

!___ 	' 
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2.4 	Veneily 

Veneilyharrastus on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. 

TVH:n tekemän selvityksen mukaan oli v. 1970 maassamme moot-

toriveneitä n. 150 000 ja purjeveneitä n. 5000. Tällä het-

kellä onmooftoieneitä noin 250 000 ja purjeveneitä noin 

11 000. Vielä nopeammin kuin veneiden lukumäärä, on li-

sääntynyt itse veneily. Veneitä käytetään yhä enemmän myös 

useamman vuorokauden pituisiin matkapurjehduksiin. Matka- 

vene onkin usein kesämökin hankinnan vaihtoehto. Lähes 

kaikkia purjevenetyyppejä käytetään myös kilpailemiseen. 

Suuri osa matkaveneistä on purjeveneitä tai moottorivenei-

tä. Purjevenekannan kehitys (yli 5 m korkeat) eri alikul-

kukorkeusluokissa vuosina 1975-83 käy ilmi oheisesta Suo-

men Purjehtijaliiton laatimasta taulukosta, joka kattaa 

n. 70 % purjevenekannasta. Taulukon mukaan yli puolet pur-

jeveneistä 	vähintään 11 m korkeita. Yli 13 rn korkeita 

näistä n. l200kpl  ja ne ovat pääasiassa merenrannikolla. 

Yli 15 m korkeita on vain n. 350kp1, mutta kasvutrendi 

on korkeimmissa luokissa keskimääräistä suurempi. 

Pienimpien varsinaisesti matkapurjehdukseen sopivien pur-

jeveneiden alikulkukorkeus on n. 10-11 m (esim. kilpailuis-

sakin paljon käytettävä H-vene, joita Suomessa on 700 kpl). 

Hieman tilavampien saaristo- ja rannikkokäyttöön soveltu-

vien purjeveneiden alikulkukorkeus on yleisimmin 12-14 m, 

kun taas yli 15 m korkeat veneet on tarkoitettu pääasiassa 

avomerikäyttöön eivätkä ne vaatimansa n. 2 metrin vesisy-

vyydenkään vuoksi sovellu vähäisimmille saaristoväylille. 
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Pursiseuroihin kuuluvien purjeveneiden lukumäärän kehitys 

1975 - 30.8.1983 

Vuosi mastokorkeudet (m) 

yhteensä (kpl) 5-7 	7-9 9-11 
1 
11-13 

1 
13-15 yli 15 

1975 791 209 685 1362 151 12 3210 

1976 916 292 757 1479 219 30 3693 

1977 1222 341 858 1834 260 67 4582 

1978 1534 328 865 2250 287 96 5360 

1979 1367 319 1049 2568 321 143 5767 

1980 1473 325 1108 2627 340 168 6041 

1981 1825 337 1192 3067 390 188 6999 

1982 1965 358 1314 3347 698 263 7945 

30.8.83 2035 369 1389 3482 919 350 8544 

Optimistijollia ja purjelautoja 	ole laskettu mukaan, määrä on noin 

7500 kpl 30.8.83 (n. 3000 kpl v. 1981). 

Lukuihin tulisi lisätä seuroihin kuulumattomat veneet, joita on verrat- 

tain luotettavien arvioiden perusteella noin 30 % seuroihin kuuluvista. 



Pursiseuroihin rekisteröityjen v 

Maston korkeus 5-7 m 7-9 rn 9-11 m 11-13 rn 13-15 rn yli 	15 rn 3uri 

Esimerkkejä OK,E, Lightn. H-vene Ohls.-29 H-35,A Antilla Jon-4 
venetyypeistä Vasama Joe-17 Hai Avanc.-24 Jon-30 Jon-33 Swan 

Vikla Tyvex-18 Kansariv. Louhi Targa-96 Swari Kaljaasit 
Windmill Sulka Marin.-5 Soling Finnsail. Avanc.-36 jne. 
Laser C. 	IF FE-83 Mare Nauticat 

ALUE 

Suomenlahti 

- Hamina-Porvoo 122 18 95 101 52 14 3 
- Helsinki-Hanko 798 69 485 1700 528 209 24 

Yhteensä 920 87 580 1801 580 223 27 

Saaristomeri 

- Turun alue 145 10 176 608 128 38 	8 
- Ahvenanmaa 78 - 45 102 24 12 	5 

Yhteensä 223 10 229 710 152 50 	13 

Pohjan lahti 

- Selkämeri 84 15 58 129 23 5 	- 

- Merenkurkku 119 19 68 162 24 8 	- 
- Perämeri 98 20 66 69 19 3 	- 

Yhteensä 
	

301 	54 	192 	360 
	

16 

Näsijärven alue 

- Näsijärvi 
- Valkeakoski 
- Hämeenlinna 
- Vammala 

137 18 127 	145 
16 12 5 	1 
37 3 4 
28 5 1 

36 	7 	2 

Yhteensä 	218 	38 	132 	151 	36 	7 	2 

Päijänteen alue 

	

- Lahti-Jyväskylä 120 	44 	142 	206 	30 	2 
Keitele 	23 	16 	8 	- 2 

Yhteensä 	143 	60 	150 	208 	30 

Saimaan alue 

- Etelä-Saimaa 64 34 49 120 29 	5 	2 
- Pohjois-Saimaa 36 20 21 68 20 	2 
- Joensuu-Nurmes 50 46 28 64 6 

Yhteensä 150 100 98 252 55 	7 	3 

Pohj .-Suomi/järv. 

- Oulujärvi 14 16 8 
- Kuusamo 7 2 
- Lappi 59 2 

Yhteensä 80 20 8 

Koko maa 2035 359 1389 3482 919 	305 	45 
8544 
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3. 	TULEVISTA VESITIE- JA SILTAHANKKEISTA 

	

3.1 	Vesitiehankkeet 

	

3.11 	ieriväylät 

Tulevana kymrnenvuotiskautena on rneriväylien parannusoh- 

.jelmaan suunniteltu sisällytettäväksi mm. seuraavat 

hankkeet: 

- Loviisan väylä 

Väylä on kapea ja mutkainen ja väylällä on sattunut ka-

rilleajoja. Liikenne satamaan on voimakkaassa nousussa 

ja satama on saanut uusia asiakkaita. 

- Ahvenanmeren väylä 

Ahvenanmeren läpi ei tällä hetkellä ole määriteltyä väy - 

läa ..Suurille aluksille väylä on välttämätön. 

- Rannikon proomuväylä 

Kotimaan rahtikuljetusten siirtyminen vesille edellyttää 

proornukuljetuksia, mikä puolestaan edellyttää sopivaa 

väylästbä. Suojainen proomuväylä on kaavailtu Saimaan 

kanavalta Raumalle ja parannustöitä on useassa erillises-

sä kohteessa. 

- Tornion väylä 

Tornion väylän liikenneturvallisuutta parannetaan väylän 

kulkusyvyyttä suurentamalla. 



- 	rräi 

Tuloväylä Helsinkiin Harmajan kautta on syvennettäv' 

kun Helsingin kaupunk syventi iona aren hi iL.srt-

maväylh ja lal turia. 

- Kokkolan väylä 

Sataman suuret irtolastimäärät tekevät nykyisen väylän 

syventämisen tarpeelliseksi. 

- Mäntyluodon väylä (Pori) 

Aluskoon suurentaminen ja syvässä uivien poralauttojen 

tuotanto vaatii nykyisen väylän syventämistä. 

- Naantalin väylä 

Naantaliin tuodaan suuret määrät hiiltä ja nestemäisiä 

polttoaineita. Massatavaran tuonti yhä kauempaa vaa- 

tii aluskoon suurentamista. Samalla väylä siirtyy kulke-

maan Kihdin kautta. 

- Kaskisten väylä 

Väylän turvallisuutta parannetaan väylää siirtämällä ja 

merkintää uusimalla. Väylän kulkusyvyyttä ei nuuteta. 

- Veitsiluodon väylä (Kemi.) 

Nykyisen väylän turvallisuutta parannetaan väljentämällä 

kaksi mutkaa ruoppauksin. Väyln kulkusyvyys ei suurene. 

- Mussalon väylä (Kotka) 

Kotkan kaupungin suunnitelmissa on rakentaa uusi irto-

lastisatama Mussalon saaren eteläkärkeen. Kun satama ra-

kennetaan on tarkoituksenmukaista tehdä heti mandolli-

simman syvä väylä (15,3 m). Väylä noudattaa uutta suun-

tausta avomerelle. 
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- Paraisten väylä 

Nykyinen väylä on liian matala Partek Oy:n huomattaville 

irtolastikuljetuksille. Syvempi väylä avaa myös mandol-

lisuudet rakennuskiven vientiin. 

- Isnäsin väylä 

Isnäsin sahalle johtava väylä on liian matala nykyisille 

sahatavaralaivoille. 

- Hangon väylä 

Hankoon on suunniteltu uusi syvälaituri. Nykyinen väylä 

syvennetään ja merkitään vastaamaan laiturisyvyyttä. 

- Uudenkaupungin väylä 

Sataman suuret irtolastimäärät tekevät nykyisen väylän 

syventämisen tarpeelliseksi. 

- Raahen väylä 

Nykyinen väylä on liian matala Rautaruukki Oy:n hiili- 

ja malmikuljetuksille. Jos päätetään rakentaa koksaarno 

tai malmin kuljetusetäisyys suurenee, on syventäminen 

välttämätöntä. 

- Kihdin-Isonkarin väylä 

Väylä on uusi yhteys Itämeren ja Pohjanlanden välillä 

saaristomeren läpi lähinnä talviliikennettä ja rannikko- 

kuljetuksia varten. 

- Taalintehtaan väylä 

Ovako Oy:n tulevia liikennetarpeita ajatellen nykyinen 

väylä on matala ja andas. Uusi syvempi väylä on suunni-

teltu kokonaan uuteen paikkan Taalintehtaasta itään. 



- Vusaaren väy.i 

Vuosaaren väylan rakentaminen on sidoksissa Helsingin 

kaupungin satamasuunnitelmiin. Jos Vuosaareen rakenne-

taan hiili- tai yleissatama, satamaan rakennetaan myos 

mandollisimman syvä väylä. Väylä rakennetaan uuteen paik-

kaan Valmetin Vuosaaren telakasta itään. 

- Isonkarin-Kajakulman-Rauman väylä 

Väylä on talviväylä saariston suojassa Uudenkaupungin 

ja Rauman välillä. Isonkarin-Kajakulman välillä väylä 

noudattaa nykyisen 9 m:n väylän suuntausta. Kajakuirnan 

ja Rauman välille rakennetaan kokonaan uusi väylä. 

- Oulun väylä 

Jäänmurtajakustannusten pienentämiseksi on edullista sy-

ventää Oulusta länteen johtava 8 m:n väylä 10 m:iin. 

Syvennetty väylä tulee melko tarkasti noudattamaan nykv-

sen väylän suuntausta. 

Lisäksi rakennetaan MKH:n toimesta merialueille ede]een-

km yhteysalus-, vene- ym. väyliä. 

	

3.12 	Sisävesiväylät 

	

3.121 	Syväväylät 

Saimaan vesistössä on tarkoituksena ulottaa syväväylä Pu-
hokselle (Kitee) sekä Huruslahteen (Varkaus) teollisuuden 

tuotteiden saamiseksi vesikuljetusten piiriin. Lisäksi 1-Ta-

ponlanden kanava parannetaan syväväylätasoon. Samoin s;ä-

vT;vlän siirtäminen Kyrönsalmen kohdaLla on vireillä. 
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3.122 	Muut väylät 

Matalammille väylille suunnitel uista lähiajan parannus-

hankkeista tärkeimpinä voidaan naini ta seuraavat: 

Saimaan vesistö 

- Iisalmen väylän ahtaat sulut hkionlahti ja Nerkoo uu-

si taan 

- Iisalmen väylän jatkeena olev Runnin väylä paranne-

taan 2,4 m:n kulkusyvyiseksi. 

- Nilsiän reitillä on tarkoitus ulottaa 2,4 rn:n väylä 

Karjalankoskelle asti. 

- Välillä Pyhäselkä-Haukivesi arannetaan mm. Kivisalmen 

väylä, Muljulan väylä sekä Ha onlahti-Orivirta uitto- 

väylä. 

Ruoppaus- ja merkintätöitä tehdään edellämainittujen lisäk-

si mm. Heinäveden reitin alaosalla, Pielisellä, Pielisjoel-

la, Koitereen väylällä ja Pihlajaveden alueella. 

Kyrnijoen vesisti 

- Päijänteellä on suunniteltu tehtäväksi pienehköjä ruop-

paustöitä mm. Kärkistensalmessa, Luhangan väylällä ja 

Aijälänsalmessa. 

- Pielaveden-Keiteleen vanhat sulut uusitaan tulevaiuu-

dessa. 

Kokemäenjoen vesistö 

- Tampereen-Virtain väylän parantarnishankkeesta on vielä 

toteuttamatta muutamia ruoppauskohteita, joista osa si- 

jaitsee pääväylällä ja osa Viippulan väylähaaralla. 

- Muroleen kanava parannetaan 

- Tampereen eteläpuolisen väylästön vaikeimpia kohtia pa-

ranne taan. 

Oulujoen ja Kemijoen vesistöt 

Oulujärvell ja Kemijärvell. on tarkoitus parantaa väylien 
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merkintää sekä Oulujärvellä suorittaa myös pienehköjä ruop-

p au s t ö i t ä. 

3.123 	Kanavointihankkeet 

Keiteleen-Päijänteen väli on suunniteltu parannettavaksi 

vesiliikennekelpoiseksi rakentamalla ko. välille 4-5 

sulkukanavaa. 

Kymijoen kanavointihanke tähtää vesiliikennekelpoisen yh-

teyden saamiseen Päijänteen ja Suomenlanden välille. Työ 

käsittäisi 7-8 sulkukanavan rakentamisen. 

Kymijoen ja Saimaan vesistöt yhdistävä Haukiveden-lis-

veden kanava tulisi olemaan 68 km:n pituinen vesitie, jos-

ta järviväyliä 54 km, jokiväyliä 8 km ja kaivettuja kana- 

vaosia 6 km. Sulkuja rakennettaisiin 4 kappaletta. 

Kemijoen kanavoimiseksi on laadittu suunnitelma, jossa vä-

lille Perämeri-Vuotoksen allas rakennettaisin 12 sulkua. 

Hankkeeseen liittyy myös Kitisen parantaminen nippu-uitto-

kelpoiseksi (7 nippunosturia). 

Kemijoki-hankkeen myöhempänä jatkeena olisi Kemihaaran 

porrastaminen välillä Vuotoksen allas-Sokli. Tälle vö.iille 

tarvittaisiin kaksi sulkua. 

Edellämainittujen kanavointien suunniteltu ajoitus on esi-

tetty kuvassa 14 ja kanavien sijainti kuvassa 15. 

Iv.'. 
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Myös Kokemäenjoen kanavointimandollisuuksia on alustavas- 

ti selvitetty. Samoin on tehty esityksiä Kokemäenjoen ja 

Kymijoen vesistöjen yhdistämismandollisuuksien tutkimisesta. 

Saimaan ja Kymijoen vesistöjen yhdistämiseksi on ollut esil-

lä myös Ristiinan väylältä Mäntyharjun reitille johtava 

väylä (Orraintaipale-Pyhäkoski). Tämän yhteyden aikaansaa-

miseksi on alustavasti kaavailtu myös muita linjauksia. 

3.2 	Siltahankkeet 

Kulkukelpoisia vesiväyliä ylittävien tulevaisuuden silta- 

hankkeiden tarkastelu voidaan käytännössä rajoittaa TVL:n 

hoidossa olevien yleisten teiden (maantiet ja paikallis-

tiet) kohteisiin. Vesiliikenteen kannalta merkittäviä uusien 

rautateiden siltoja ei liene odotettavissa. Kaupungeissa 

rakennettavilla katusilloilla on enintään paikallinen sa-

tama- ja rantauturnispaikkojen käyttöä rajoittava vaikutus. 

Yksityistiekuntien mandollisuudet riittävät harvoin vesi- 

liikenteen kannalta merkittävien vesistöjen ylitykseen. On 

kuitenkin huomattava, ettei TVL:n toimivalta ulotu Ahvenan-

maan maakuntaan niin kuin eivät tämän raportin suositukset-

kaan. 

TVLn investointitoirninnassa voidaan pitää varmoina vain 

niitä kohteita, joihin eduskunta vuosittain myöntää määrä-

rahat. Laitoksessa laaditaan vuosittain myös kuusi vuotta 

kattava toimenpideohjelma, jonka toteuttamiseen TVH pyrkii 

valtion tulo- ja menoarvioesitysten valmistelun yhteydessä. 

Lisäksi on vuonna 1981 valmistunut vuoteen 1990 ulottuva 

pitkän tähtäyksen suunnitelma, jonka jatkamista vuoteen 

2000 valmistellaan. Pitkän tähtäyksen suunnitelmiin sisäl-

tyvät kohdeluettelot ovat varsinkin loppuvuosien osalta 

alustavia ja voivat herkästi muuttua perusedellytysten (esim. 

kustannusarvio) muuttuessa. 

Sellaisia uusia tieyhteyksiä, joihin sisältyy vesiväylän 

ylittävä silta, on 1980-luvun suunnitelmassa vain muutama. 

Sen sijaan lossiyhteyksien korvaaminen kiinteillä yhteyk-

sillä sisältyy 1980-luvun toimint.suunnite1miin varsin kes-

keisrä toimintalinjana1.1.1983 oli TVL:n hoitamilla teil--

lä 87  lauttapaikkaa ja lähivuosina tulee ainakin kolme uut-

ts. Vähäliikent:isimpienkin lauttapaikkojen käyttökustan- 
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iiukset ovat 'noin 0,5 Mmk vuodessa. Suurin menoerä on usein 

palkkakustannukset; lossilia vuorottele.e 5-6 lossinkuljet-

tajaa. Lähinnä tienpitäjän kustannusten aientamlseksi 

TVL:ssa"suunnitellaanvielä tioin 30 lossinkorvaamista sil-

laila 1980-luvulla, mikä maksaa arviolta 300 Mmk. Suurin 

osa lopuista nykyisistä lauttapaikoista kalleimpia koh-

teita lukuunottamatta saattaa olla vuorossa 1990-luvulla. 

Siltojen toteuttarnisjärjestystä 1980-luvunlopuila ja 

sitä myöhemmin ei ole ratkaistu, sillä mm. riittäviin maa-

perätietoihin perustuvat siltojen yleissuunnitelmat puut-

tuvat vielä useimmissa tapauksissa. Myös vaadittavan kul-

ku- ja virtausaukon suuruus vaikuttaa lähes aina sillan 

kustannusarvioon ja usein myös tarkempaan sijoituspaikkaan. 

Sillan tekninen suunnittelu samoin kuin hankkeen rahoi-

tuksen suunnittelu on aloitettava vuosia ennen toteutta-

misajankohtaa, joten tieto silta-aukkovaatimuksesta tu-

lisi olla käytettävissä mandollisimman varhain. Yllättä-

ylen ristiriitatilanteiden välttämiseksi olisi parasta, 

että ajan tasalla oleva tieto aukon vähimmäismitoista oli-

si käytettävissä kaikista kyseeseen tulevista vesiväylän 

ylittävistä siltakohteista. 

Tässä selvityksessä on pidetty seuraavien 10-15 vuoden 

kuluessa kyseeseen tulevina siltapaikkoina lähes kaikkia 

nykyisiä ja tulevaksi arvioitavia lauttapaikkoja. Täysin 

epätodennäköisinä siltakohteina voitaneen tällä aikajän-

teellä pitää vain Bergön (Maalahti), Vartsalan (Kustavi), 

Korppoon - Houtskarin - Norrskatan, Retaisten (Nauvo - 

Korppoo) ja Parainen - Nauvon lauttapaikkoja. Kuva 16. 

Sisävesistöissä saattaa tieverkon rakenne ja vesireittien 

suhteellinen kapeus johtaa siltahankkeisiin myös muissa 

vielä vaikeasti ennakoitavissa kohteissa. Suositukset 

silta-aukkojen vähimmäismitoiksi on kohdissa 4 ja 5 tehty 

siten sisävesistöissä väylittäin kun taas merialueella 

on pidetty kohteittaista tarkastelua tarpeellisessa määrin 

myös väyläosuuksia kattavana. 
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Kuva 16 
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4 	SUOSITUSTEN SUURUUTEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 

4.1 	Aukkomittojen mäarittely 

* 
4---O,5m 

[Jk P1 

_ b ____ 

L111±ttji- --JLg_iii- - - -: - 

1 	- ____ 	 ____ - . 	kulkusyvyystaso 	. 	horaustasoIpobhanhasi 

/1 Ii ii ii '' - b = silta-aukon vapaa leveys 
P1 = siifo-aukon vapaa korkeus 
k = sillan alikulkukorkeus 	suurin sallittu mastonkorkeus. 

Osoitetaan llikennemerkill6. 
s = aluksen syväys 	 - 

t = väylän kulkusyvyys. iLmoitetaan merikortisso. 
w 	vaylön voravesL.SisävesiIldO.6m.MerelI81Ø% t:stä joO,6m 

Meriväylillä h:n, kn ja t:n määrittelyssä on vertailutasonaMW 1 
4.11 	Vapaa korkeus 

Sillan vapaalla korkeudella tarkoitetaan mitoitusveden-

pinnan ja sillan pääliysrakenteen alapinnan välistä etä!-

syyttä. Sillan alikuikukorkeus sen sijaan määrittää alit-

tavan aiukscn suurimman saliitun korkeuden mitoitusveden-

pinnasta lukien. Alikulkukorkeus ilmoitetaan vesikulku-

väyliä ylittäviin siltoihin kiinnitettävällä liikennerner-

kiila. 

Sillan vapaa korkeus saadaan lisäämällä sillan alikulku- 

korkeuteen sisävesiliä 0,5 ja merialueella 0,5-1,0 m. 

Mainittu lisäys on vara, joka sallii normaalit epätark-

kuudet mittauksissa ja syväyksessä, aluksen viippauksen 

aaltoilun. 



-33- 

Mitoitusvedenpintana on meriväylillä keskivesi MW. Sisä-

vesistöissä käytetään mitoi tusvedenpintana purjehduskau-

den aikaista yliveden pintaa HWnav joka on sama kuin 

kanavien liikennesääntöasetuksessa ilmoitettu ylävertal-

lutaso. Jos mainittua vedenpinnan korkeustasoa ei saada 

selville, käytetään mitoitusvedenpintana HW:n tasoa. 

Vesihallituksen suosituksen mukaan matkailulaiva- ja mat-

kailuvenereiteillä määrätään ko. vedenkorkeus kerran 50 

vuodessa sattuvan purjehduskauden aikaisen yliveden 

H1a 	mukaan ja pienvenereiteillä vastaavasti HWna,_0 

mukaan. 

Säännöstellyissä vesistöissä käytetään mitoitustasona pur-

jehduskauden säännöstelyn ylärajaa. 

Edellä olevasta seuraa, että sisävesillä vedenpinnan ja 

päällysrakenteen alapinnan väli on melkein jatkuvasti 

selvästi suurempi kuin määritelty vapaa korkeus. Liittee-

nä nro 4 olevista vedenkorkeuskäyristä nähdään nämä ha-

vainnollisesti. 

Merialueella vedenpinnan korkeuden vaihtelut voivat 

olla nopeita ja ääriarvojen pysyvyys on yleensä pieni. 

Tärkeimmillä meriväylillä on vapaata korkeutta määritel-

täessä otettava huomioon harkinnan mukaan lyhytaikainen- 

km HW, joka voi olla esim. Perämerellä noin MW + 2,0 m. 

Toisarvoisilla väylillä voidaan tämänkaltaiset HW:n huiput 

jättää huomioon ottamatta. 

Vaadittua vapaata korkeutta ei yleensä tarvita koko sil-

ta-aukon leveydellä vaan usein riittää, että se rajataan 

aukon keskelle määrätylle osalle. Työryhmä ei esitä tätä 

koskevia suosituksia vaan asia ä paikallisista olosuh-

teista riipouvana ko. sillan suunnittelijan harkittavaksi. 

4.12 	Vapaa leveys 

Silta-aukon vapaalla leveydellä tarkoitetaan sillan ra-

kenteiden, johteiden tai pengerkeilojen rajoittaman vesi- 
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aukon väylää vastaan kohisuoraan mitattua leveyttä vä. 

iän pohjatasossa eli haraustasossa ja sitä ylempänä. 

	

4.13 	Kulkusyvyys 

Syväys on aluksen vesirajan ja aluksen pohjan alimman koh-

dan korkeustasojen välinen ero. Väylän kulkusyvyys ilmoit-

taa suurimman sallitun syväyksen, joka väylää käyttävällä 

aluksella saa olla silloin, kun vedenkorkeus on aliveden 

mitoitustasossa. Väylän vesisyvyys on suurempi kuin kul-

kusyvyys, sillä ilmoitetun kulkusyvyystason ja väylän 

pohjan eli haraustason välissä on vielä tarpeellinen va-

ravesi. Varaveden syvyys on sisävesillä 0,6 m. Meriväy-

lillä varavesi on vähintään 10 prosenttia väylän kulku- 

syvyydestä, kuitenkin ainakin 0,6 m. 

Sillan kulkuaukkoa voidaan haraustason alapuolella raken- 

teilla supistaa suositettua vapaata leveyttä kapeammaksi. 

Kulkusyvyystaso i lmoitetetaan mitoitusvedenpinnasta las-

kettuna syvyytenä. Mitoitusvedenpinta määrätään sisävesis-

tössä purjehduskauden alivedenkorkeuksis -ta lähtien vastaa--

vasti samoin kuin edellä vapaan korkeuden mitoitusveden.-. 

pinta ylivedenkorkeuksista. 

Merialueilla mitoitusvedenpintana on MW. 

	

4.2 	Suositusten perusteet 

	

4.21 	Yleistä 

Sillan vapaan aukon mittoihin vaikuttavat siltapaikan maa-

perä, maasto ja maisemalliset tekijät, veden virtaama, 

ko. vesitien ylittävät muut sillat sekä uitto ja vesilii-

kenne. 

Työryhmän esittämissä suosituksissa on ilmoitettu silta- 

aukon vapaana korkeutena ja vapaana leveytenä väylän koh-

dalla olevan yhtenäisen aukon pienimmät mandolliset mi- 

tat uiton ja vesiliikenteen tarpeita silmällä pitäen. 
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Eräissä kohteissa esiintyvä, sulkeissa oleva aukkomitta 

voi tulla kysymykseen, jos suositetun mitan käyttö osoit-

tautuu tarkempien si 1 tapaikkatutkimusten perusteella 

erittäin kalliiksi. 

Silta-aukon suositettuja vapaita mittoja harkittaessa on 

otettu huomioon samalla vesitiellä jo olemassa olevat 

sillat. 

Työryhmän käsityksen mukaan ei ole selvää riippuvuussuh-

detta aluksen syväyksen ja sen korkeuden välillä. Meren-

kulkuhallituksen lausunnon mukaan 2,4 m kulkusyvyisten 

väylien kohdalla, esim. korvattaessa lossi kiinteällä 

sillalla, tulee alikulkukorkeuden olla vähintään 12,0 m, 

mikä merkitsee sisävesistöissä 12,5 m vapaata korkeutta 

ja merialueilla n. 13 m vapaata korkeutta. Syvemmillä 

väylillä vaaditaan vastaavasti suurempaa korkeutta. 

Maaston luonteesta johtuen aiheuttaa sillan aukon suuri 

vapaa korkeus joskus sillan ja penkereen rakentamisessa 

suuria lisäkustannuksia (vrt, kohta 4.44). Tällöin joudu-

taan tekemään vertailu eri intressien välillä ja etsimään 

kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu. 

Elinkeinoelämälle tärkeiden, kuten kauppamerenkulun ja 

ulkomaanliikenteen palveluksessa olevien alusten reitte-

jä ei voida ajatella suljettaviksi matalilla silloilla. 

On myös tärkeää turvata sisävesistöissä matkustaja- ja 

hinaaja-aluksille ainakin niiden nykyiset reitit. Tätä 

helpottaa se, että niiden korkeimmalle ulottuvat osat, ku-

ten mastot on usein tehty kaadettaviksi. Saatujen lausun-

tojen mukaan ei sisävesillä myöskään ole sanottavaa tar-

vetta nykyistä korkeampien alusten hankkimiseen. 

Merialueilla sekä Saimaan vesistössä syväväylät turvaa-

vat korkeamastoisillekin purjeveneille laajat liikkuma-

alueet. 

Muilla isoilla järvialueilla on työryhmä suosittanut pää- 

reiteillä, mikäli purjeveneiden kulku on ollut rnääräävä 

peruste, silloille 12-12,5 m vapaata korkeutta. Merialu- 
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vä ko. vesistössä liikkuville korkeimmille aluksille, 

esim. purjeveneille. Kuten edellä on todettu, vedenpinnan 

ja sillan päällysrakenteen alapinnan väli on kuitenkin lä-

hes koko ajan suurempi kuin mitoitusvedenpinnasta määri-

tetty sillan vapaa korkeus. Tämän vuoksi työryhmän mieles-

tä olisi perusteltua sijoittaa ainakin tärkeimmillä pur-

jehdusreiteillä olevien siltojen yhteyteen asteikot, jois-

ta olisi suoraan nähtävissä sillan päällysrakenteen kor-

keus luettuna sen hetkisestä vedenpinnasta. 

Ilmeisestikään purjeveneiden mastojen muuttaminen lyhen-

nettäviksi ei ole mandollista. Mastoissa ja niitä tukevis-

sa haruksissa ja vanteissa vaikuttavat kovalla tuulella 

varsin suuret voimat. Ainoana, joskin hankalana ja hitaa-

na ratkaisuna tulee näissä tapauksissa kysymykseen koko 

takilan kaato. Asiaa ei ole tähän mennessä sanottavasti 

tutkittu, koska ainakaan Suomessa ei ole ollut suurta tar-

vetta kaatoratkaisujen kehittämiseen. Kysymystä on selvi-

tetty tarkemmin liitteessä 6. 

Vesiliikenteen tarvitsemaan vapaaseen aukkoon vaikutta-

vat alusten rakennemittojen lisäksi myös meriteiden sään-

nöissä annetut määräykset mastovalojen sijoituskorkeu-

desta. 

Kun silta-aukon leveys määräytyy alusliikenteen perus-

teella tulee vapaan leveyden olla vähintään 1,5 kertaa 

aluksen leveys. Yleensä on vapaaksi leveydeksi otettava 

edullisissakin olosuhteissa aluksen kaksinkertainen le-

veys. 

Uiton ollessa aukon mitoituksen perusteena on vapaaksi 

leveydeksi katsottu tarvittavan 5 m yhtä nippujonoa koh-

ti. Jos silta-aukon läpi tapahtuu uittoa, joudutaan mel-

kein aina rakentamaan uittojohteet. 
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4.22 	Meriväylät 

4.221 Esitetyt vaatimukset ja niiden huomioon otto 

- Laivaliikenteen vaatimukset 

r4erenkulkuhallituksen edellä mainitun lausunnon mukaan 

2,4 m:n kulkusyvyisten väylien kohdalla tulee alikulku- 

korkeuden olla vähintään 12 m ja syvemmillä vastaavasti 

enemmän. 

Työryhmän suosituksissa ei mainittua ohjetta ole voitu 

joka paikassa noudattaa, vaan esim. kandesta rinnakkais-

väylästä vähemmän tärkeälle on esitetty pienempää vapaa-

ta korkeutta. 

Tärkeimmillä väylillä on suositeltu 25-30 m:n vapaata 

korkeutta tai avattavaa siltaa. 

- Puolustusvoimain vaatimukset 

Merenkulkuhalli tuksen sotilastoimiston esityksi in vapaik-

si korkeuksiksi on useimmissa tapauksissa yhdytty. Vaati-

mukset täyttävien korkeiden kiinteiden siltojen lisäksi 

suositetaan parissa tapauksessa siltojen rakentamista si-

ten, että ne voidaan tehdä puolustusvoimain vaatimukset 

täyttäviksi muuttamalla ne myöhemmin avattaviksi. 

Tärkeissä kohteissa merialueella on suunnittelun alkuvai-. 

heessa neuvoteltava puolustusvoimien edustajien kanssa sil-

lan aukkomitoista. Suunnitelma tulisi lähettää lausunnol-

le merenkulkuhallicuksen sotilastoirnistolle ja tiedoksi 

TVH:n sotilastoimistolle. 

- Uiton vaatimukset 

Uitto meren r'annikoilla tapahtuu nippu-uittona tätä var-

ten kunnostettuja väyliä pitkin. Silta-aukon tarvittavak-

si vapaaksi korkeudeksi on ko. väylien ylityksissä suosi-

tettu 13,5-15 m sekä vapaaksi leveydeksi 40 m uittajien 

esittärnien lausuntolen mukaisesti. 
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t 	v- 

den yhä kasvava koko on pyritty ottamaan huomioon. Suomen 

Purjehtijaliitto ry:n esitykset siltojen vapaiksi korkeuk-

siksi toteutuvat suosituksissa lähes poikkeuksetta, mutta 

purjeveneiden kulkumandollisuuden turvaaminen on ratkais-

sut silta-aukon vapaan korkeuden vain muutamissa tapauksis-

sa lähinnä sisävesillä. 

4.222 	Siltakohtaiset perusteet 

- Nor'ssalmen silta, Kotka 

Mussalon - Kotkansaaren tiehanke 

Väylällä, jonka kulkusyvyys on 5,4 m, on merkitystä venei-

lylle ei kuitenkaan purjehdukselle. Ei ole ilmennyt eri-

tyisiä vaatimuksia. 

Suositus: Silta-aukon vapaa korkeus h = 5 m 

vapaa leveys 	b = 16 m 

- Tirmo - Sundö (Sunisundetin lossipaikka), Porvoon mlk 

Tirmo - Sundö pt 

Suomenlanden 3 rn nippu-uittoväylä kulkee salmen läpi. 

Purjehtijat ja merenkulkuhallituksen luotsi- ja majakkaosas-

to vaativat 16 m vapaata korkeutta. 

Suositus: h = 16 rn 

b = 40 m 

- Sundö - Pellinki, Porvoon mlk 

Tirmo - Sundö pt 

Salmet ovat Sunisundetin rinnakkaisväyliä, joissa on moot-

toriveneliikennettä. 

Tullsundetin (2,4 m:n väylä), Backasundetin ja Ström-

sundetin sillat. L,nsi-Suomen vesioikeus on 13.10.1981 

myöntänyt luvan siltojen rakentamiseen. 

Lupaehtojen mukaiset aukkomitat: h = 3,4-49 m 

b = 19-20 rn 
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- Emäsalo, Porvoon mik 

P4t 154 

Kauttakulkureittinä ei salmi, jossa on 3 m:n väylä, ole 

erityisen merkittävä. Purjehtijain ja merenkulkuhallituk-

sen luotsi- ja majakkaosaston vaatimus on h = 16 m. Ym-

päröivä rantarnaasto on matalahkoa. 

Suositus: h = 16 m (14 m) 

b = 40 m 

h = 14 m, jos korkeampi silta tarkempien siltapaikka-

tutkimusten oerusteella osoittautuu hyvin kalliiksi. 

- Korssundet, Inkoo 

Mt 1104 

Paikalla on matala kivikkoinen epävirallinen 1,2 m:n ve-

neväylä. Silta on valmistunut Länsi-Suomen vesioikeuden 

antaman päätöksen mukaisesti. 

Aukkomitat keskiaukossa: h = 3,6 m 

b = 68 m 

- Barösundet, Inkoo 

Mt 1104 

Salmi on tärkeä suojaisena 5,5 m:n väylänä mm. nippu-ui-

tolle. Rantamaasto sopii korkeallekin sillalle. Aukko- 

suositusta ei anneta, koska on odotettavissa väylän kun-

nostaminen laivoille, jotka ovat nykyisin tätä kautta 

kulkevia aluksia selvästi korkeampia. Siltaa ei rakennet-

tane lähitulevaisuudessa. 

- Skldö, Tarnmisaari 

Tammisaari - Baggö pt 

Väylän kulkusyvyys on 2,4 m ja se on uitolle tärkeä. 

Purjehtijain vaatimus on 14 m ja puolustuslaitoksen 16 m 

vapaaksi korkeudeksi. 

Suositus: h = 16 m 

b = 40 m, uittojohteet 

Vaihtoehtona tu]. harkita avatavna siltaa. 



- Kokkila, Halikko 

Mt 1835 

Tässä leveässä salmessa on 4,6 m väylä. 

Lossin korvaaminen sillalla ei tapahtune lähivuosina. 

Vapaata korkeutta määrättäessä vaikuttaa samalla väy-

iällä oleva Rungonsalmen silta, jossa h=16 m. Vaihto-

ehtoinen tielinja n. 1 km lossipaikalta Itään olevien 

saanen kohdalla. 

Suositus: h 	16 m 

- Utö - Särkisalo, Särkisalo 

Salmessa on 5,5 m väylä ja uittoa esiintyy. 

Puoiustuslaitoksenvtimus on 20 m vapaa korkeus. 

Suositus h = 14-20m,lisäselvitykset tarpeen 

b = 40 m, uittojohteet 

- Lövö, Dragsfjärd 

Mt 183 

Salmessa on 3,7 m väylä. Puolustuslaitoksen alustava 

vaatimus h 	20 m. 

Suositus h = 14-20 m, lisäselvitykset tarpeen 

b = 40 m,uittojohteet 

- Harvaluoto, Piikkiö 

Harvaluodon pt 

Salmessa ei ole virallista väylää, mutta siinä esiintyy 

melkoisesti veneliikennettä. Purjehtijoilla ei ole vaa-

timuksia. Lossin lähistöllä maasto-olosuhteiden takia 

sillan vapaaksi korkeudeksi tulee yli 5 m, mikä riittäi-

si vesiliikenteelle. 

Toinen vaihtoehtoinen linja n. 2 km itäänpäin. 

Suositus: h = 5 rn 
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- Satava, Turku 

Mt 1821 

Salmessa ei ole virallista väyläa. 

Veneilyreitti. Myös purjeveneilyä, joka voi lisääntyä 

jos veneily siirretään pois pohjoiselta Airistolta. 

Purjehtijain vaatimus on 14 m vaoaa korkeus tai 

avattava silta. 

Suositetaan avattavaa siltaa, mandollisesti itsepalvelu-

periaatteella toimivaa, jonka h 	7 m. 

- Lillholmenin silta, Parainen 

Tervsundin pt 

Salmessa 2,4 m:n väyla. 

Paikalle on valmistunut kesällä 1982 ponttoonisilta, 

johon liittyy itsepalvelulla toimiva avattava osa. b = 7 m. 

- Vnö, Parainen 

Atun pt 

Pääväylä (6,7 m) Paraisten tehtaille. Väylän parantaminen 

7,0 m syvyiseksi suunnitteilla. Nippu-uittoväylä. Puo-

lustusvoimien vaatimus on 30 m vapaa korkeus. Maasto-olo-

suhteet eivät ole suotuisat korkealle sillalle. Raken-

taminen ei toteutune lähitulevaisuudessa. Sillan raken-

tamista avattavaksi on harkittava. 

Suositus: h = 30 m (25 m) 

b = 40 m, ulttojohteet 

- Attu, Parainen 

Atun pt 

Paikalla on 4,3 m:n väylä. Korkeat alukset voivat käyt-

tää Vnbn väylää. Purjehtijoilla ei ole vaatimuksia. 

Puolustusvoimat esittävät 20 m vapaata korkeutta, jota 

käytyjen neuvottelujen perusteella on katsottu voita-

van laskea 14 metriin. Mikäli Mielisholmin pohjoispuoli-

nen väylä kunnostetaan ultolle, riittää h=5 m. 



b = 40 m, uittojohteet 

- Parainen - Nauvo 

Mt 180 

Sillan vapaan korkeuden tulisi olla 35 m. Kiinteän tie-

yhteyden rakentaminen ei ole näköpiirissä. Sen sijaan 

lauttayhteyden parantaminen sioitettaneen v. 1982. 

7,3 m:n väylä. 

- Lillandet - Biskopsö - Storlandet, Nauvo 

Mt 180 

Vikomin lossin kohdalla on lauttaväylä 590 m ja Biskop-

sössä 159 m. Vikomin lossiyhteys tultaneen korvaamaan 

Lillandetin - Biskopsön - Storlandetin kautta kulkeval-

la yhteydellä. 

Biskopsön ja Storlandetin välillä on epävirallinen n. 3 m 

syvä väylä, jonka ylittävään siltaan purjehtijat esittä-

vät 16 m vapaata korkeutta. Puolustuslaitoksen vaatimus 

on 20 m, mutta 16 rn riittänee käytyjen neuvottelujen pe-

rusteella. Uiton keräilyhinausväylä. 

Suositus: h = 16 m tai avattava silta 

b = 40 rn, uittojohteet 

Lillandetin ja Biskopsön välisen matalan salmen siltaan 

suositetaan 4-5 m vapaata korkeutta. 

- Högsar - Biskopsö, Nauvo 

Salmessa ei ole virallista väylää. 

Yhteys Storlandetista Högsariin hoidetaan nykyisin lossil-

la. Jos se korvataan sillalla,on vapaan korkeuden oltava 

sama kuin edellä samalla väylällä eli 16 m ja b 	40 m. 

Toinen mandollisuus on yhdistää Högsar Biskopsöhön silloil-

la, joiden vapaaksi korkeudeksi suositetaan 5 m. Högsarin 

10 	voi tai sun niiri noistaa. 
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- Krppoo - Nauvo 

Mt 180 

10 m:n väylä 

Sillan rakentamishanketta ei ole näkbpiirissä. 

- Wattkast, Korppoo 

Wattkastin pt 

Salmessa on 3,0 m:n uittoväyläkeräilyhinausta. Puolus-

tuslaitos vaatii 20 m vapaata korkeutta, mutta 16 m 

riittänee neuvottelujen perusteella. Maasto ei ole so-

piva korkealle sillalle. Purjehtijat tyytyvät matalaan 

s i 1 t aan. 

Suositus: h = 16 m tai avattava silta 

b = 40 m, uittojohteet 

- Korppoo - Finnö, Korppoo 

Mandollinen tiehanke 

Salmessa on Ruotsin väylän 2,4 m rinnakkaisväylä. 

Sähkövoimajohdot ovat 14 m korkeudessa. Purjehtijain 

vapaan korkeuden vaatimus on 14 m ja puolustuslaitok-

sen 16 m. 

Suositus: h = 16 m tai avattava silta 

b = 30 m 

- Saverkeit, Houtskari 

Saverkeitin pt 

3 m:n väylä. 

Puolustuslaitos vaatii 20 m vapaata korkeutta ja 40 m le-

veätä vapaata aukkoa. 

Suositetaan ponttoonirakenteista avattavaa siltaa, joka 

toimisi itsepalveluperiaatteella. Avautuvan osan vapaan 

aukon leveydeksi ehdotetaan 7 m, ponttooni käännettynä 

40 m. 



- Kivirno, Houtskari 

Mossalan pt 

Puolustuslaitoksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen 

suositetaan 16 m vapaata korkeutta tai avattavaa siltoo 

la 4fl rn vnn 

Purjhtij 	p:Vat 1- 	V:1 Lit 	KOoKOuttO riitt;.vOO 

tällä 3 m:n väylällä. 

Uiton keri]yn hinaurv 

SCSi fet'?J 	h = 1 C 	voi 	ehtoinpt 	t 

- itossaia, 

Mossolan p 

Suoitus ii = 	o , 	vaihtoehtoisesti pontt000is:Li Lo, 

b = (7m) josta osa avattava itsepalveluperi--

aatteella 

- Naantalinsalmen silta, Naantali 

Mt 189 

"Ukko-Pekan" sillan viereen rakennettava uusi silta, 

jossa on sama vapaa korkeus h = 12 m. Väylän kulkusyvyys 

2,4 m. 

- Kirveenrauma, Rymättylä 

Mt 189 

Todennäköinen siltapaikka sijaitsee nykyisen lossipaikan 

itäpuolella, jossa salmen leveys on n. 200 m. Salmessa 

on 2,4 m:n väylä. 

Purjehtijain vaatimus on 16 rn, puo1utw1oItnknri 14 rn 

si iso vsos.kn 	k!-lc1kn 
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Siltapaikalla on korkeat rantakalliot, joten vaatimukset 

ovat hyvin täytettävissä. 

Suositus: h = 16 m 

- Hammarönsalmi, Rymättylä 

Mt 189 

Salmessa on 5,5 m:n väylä. Puolustuslaitoksen vaatimus 

on 20 m vapaata korkeutta ja 40 m vapaata leveyttä. 

Nippu-uittoväylä. Lossipaikalla rannat ovat matalat. 

Noin 1 km länteenpäin ovat rannat korkeammat, mutta sal-

men leveys on yli 500 m. Purjeveneille tarpeellinen 

reitti. Maantieliikenne on hyvin pieni. 

Suositus: h = 20 m (16m) 

b = 40 m, uittojohteet 

- Merimasku 

Mt 193 

Väylällä on merkitystä Naantalista länteen johtavana 

suorana reittinä (2,1 m). Purjehtijain vaatimus on sil-

lan 16 m vapaa korkeus. Puolustuslaitos haluaa 14 m 

korkean ja 20 m leveän vapaan aukn. 

Läheisyydessä on Särkänsalmen 16 m korkea silta-aukko. 

Suositus: h = 16 m tai avattava silta itsepalveluperi-

aatteella 

b = 7 rn itsepalvelusillassa ja 20 m käännettävä 
ponttooni 

- Pinoperä, Taivassalo 

Kahiluodon pt 

Mutkaisella salmen kautta kulkevalla väylällä ei ole yleis-

tä merkitystä läpikulkutienä. Väylän kulkusyvyys 1,8 m. 

Suositus: h = 5 m 
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- Kaita n . TraivasaIn 

t ifl 

väylän leveydellä. Jännemitat ovat 60+80+90+90+80+60 

Väylä 3,4 rn. Kulkuaukon reunassa on 14 m vapaa korkeus 

- Vartsala, Kusta'. 

Mt 192 

5,5 m:n väylä 

Puolustuslaitos vaatii silta-aukon 30 m vapaata korkeutt: 

ja 40 m leveyttä. Siltayhteyden rakentaminen ei ole ajan 

kohtaista. 

ikeue: 	rie 	ieuKr rnuaneri 3UUflfli se i: 

käsittää tiepenkereen ja kolme siltaa. Korkeimman siit 

aukon vapaa korkeus on 4,5 m. Kaikkien siltojen a1iku 

aukon vapaa leveys on vähintään 23 m. 

Pihlavanlahtea rajaa pohjoisessa yllä kuvattu tienpenger 

etelässä Reposaaren tienpenger, jossa olevan Reposaa-

ren sillan avattavan läppäosan vapaan aukon leveys on 

15,5 m. 

- Raippaluoto, Mustasaari 

Mt 742 

Salmessa on 4,8 m:n väylä. 

- Merenkulkuhallitus on vaatinut mandollisuutta varautua 

40 m vapaaseen korkeuteen, jos väylää syvennetään. Tois-

taiseksi riittää kuitenkin 26 m. Uittoa, sen vaatima 

vapaa leveys on 80 m. 

Suositus: h 	16 m ja avattava osa tai 

h = 26 m ja varaudutaan muuttamaan avattavaksi 

h = 40 m 

b=8Orr 

30 
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- Hailuoto 

Mt 816 

Salmessa on 1,8 m:n vaylä. Ei merkittävää laivaliikennettä. 

Suositellaan pengertä, jossa kaksi siltaa, toisen 

h = 7 m tai avattava silta 

tai pengen-lossi ^silta. Silta, jossa 

h = 3,5 m, mantereen puolelle. 

4.23 	Saimaan vesistö 

- Laivaliikenteen vaatimukset ja niiden huomioonotto 

Saimaan vesistöalueelle on rakennettu tavara-alusliiken-

nettä varten syväväyliä, joiden kulkusyvyys on vähintään 

4,2 m. Näiden yli rakennettujen siltojen vapaan aukon vä-

himmäismitat ovat vapaa korkeus 25 m vedenpinnasta HW n av 

luettuna ja vapaa leveys yleensä 50 m muualla kuin kana-

vissa. 

Suomen sisävesillä tapahtuvasta henkilöliikenteestä on 

Saimaan vesistön liikenteen osuus n. 65 %. Reitti- ja ti- 
lausliikenteessä tapahtuu vuosittain heilahteluja mutta 

matkustajamäärän arvioidaan kasvavan 1980-luvulla noin 

3 % vuodessa. 

Vaikka matkustajaliikenteen alukset ovat melko vanhoja, 

ne säilynevät liikenteessä vielä ainakin kymmenen vuotta. 

Nykyisten yleisessä liikenteessä olevien alusten mitat 

ja niiden säännölliset kulkureitit on otettu huomioon suo-

situksia laadittaessa eikä reittejä ole ehdotettu suljet-

tavaksi uusilla silloilla. 

Väylien yli jo rakennetut hyväkuntoisten siltojen vapaat 

aukot ovat yleensä olleet määräävinä suosituksia laadittaes-

sa, eikä väylillä ole tällöin uusillekaan silloille ehdo- 

tettu suurempia aukkomittoja. Näitä tapauksia ja eräitä 

rinnakkaisväyliä lukuun ottamatta toteutuu Suomen Höyry- 

pursiseuran esitys vähintään 8,5 m vapaasta korkeudesta 

kaikkien merikortiin merkittyjen väylien siltojen aukoissa. 



- Uiton vaatimukset ja ni 

Saimaan Laivaliikenteenharjoittajat ry:n lausunnon mukaar 

Saimaalla - 	 nrnn-- ,-1 	 tvva -  1 - Oe ee- 

a 	3uore. 

Joensuu - Vuoksenniska/Joutseno/ 

Varkaus - Vuoksenniska/Joutseno/Lappeenrant 

Vuoksenniska - Joutseno/Lappeenranta 

Ne hakevat lauttoja myös eräiltä pääreiteiltä hieman 

sivussa olavi 1 a. naikoi1lr 

vähintään 8,0 r. 

b) Pienet linjahinaajat liikkuvat samoilla reiteillä kuin 

suuretkin, mutta niiden reittejä ovat myös useat sivu- 

väylät kuten Liperi, Puhos, Tahkoranta, Puruvesi, SavI-

vesi ja Ristiina. 

Pienten linjahinaajien vaatima sillan vapaa korkeus on 

6,0 m. 

c) Kokoomahinaajat liikkuvat em. pienten linjahinaaj: 

reiteillä ja lisäksi lähinnä seuraavilla suunnili; 

Savonranta, Heinävesi, Pihlajavesi, Sulkava, 

kä, Siikavesi, Mikkeli, Partakoski 

Kokoomahinaajille riittää vapaa korkeus 4,8 m. 

Saimaan Laivaliikenteenharjoittajien lausuman mukaan vol - 

daan edellä mainittuja korkeuksia pakottavista syistä 

nentää seuraavasti: Suurten linjahinaajien toissijoi se 

väylät ja Mikkelin väylä, vapaa korkeus 6,5 m. 

Pienten linjahinaajien käyttämät väylät, vapaa korkeus 

5,2 m. 

Edellä olevat silta-au1ojen vapaan kor'euden minimiarvot 
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perustuvat ulttajien ilmoitukseen siitä, että hinauksen 

kannalta riittää kun hinaaja mahtuu sillan alitse masto 

kaadettuna. 

Savon Uittoyhdistyksen lausunnossa uusien hinaajien han-

kintaa silmällä pitäen ehdotettu 12,5 m vapaa korkeus 

sen alueella tärkeimmillä väylillä ja 10 m korkeus muilla 

väylillä, tulee suosituksissa suureksi osaksi huomioon 

otetuksi. 

Saimaalla on yleisin nippulautan leveys nykyisin 10 nip-

pujonoa rinnan. Poikkeuksena: 

Puhos-Kangassalmi 4 tai 8 nippujonoa (vesitilanteen mukaan) 

Puruvesi 8 nippujonoa 

Mikkeli-Väätämönsalmi 8 nippujonoa 

Savonlinnan eteläpuolisilla pääväylillä on käytetty myös 

12 nippujonoa sisältäviä lauttoja. ¶llaisiin lauttoihin 

olisi Saimaan Laivaliikenteenharjoittajien lausunnon mu-

kaan varauduttava päähinausväylillä. 

Väylittäisissä siltojen vapaan leveyden suosituksissa on 

yleensä noudatettu uittajien esittämiä vaatimuksia. Yh-

den nippujonon tarvitsemaksi leveydeksi on otettu 5 m. 

Siten esim. 50 m vapaa-aukon leveys vastaa kymmenen rin-

nakkaisen nippujonon lauttaa, suoralla väylällä rauhalli-

sissa olosuhteissa jopa kandentoista nippujonon uitto on 

mandollista, 	jos silta-aukkoon asennetaan johteet. Tär- 

keimmillä väylillä on kuitenkin suositettu 60 m vapaata 

leveyttä. 

Väylillä, joilla on aikaisemmin rakennettuja vielä hyvä-

kuntoisia siltoja ei yllä esitettyjä suositusperusteita 

ole voitu noudattaa. Tällöin ovat vanhan sillan aukkomi-

tat tulleet määrääviksi. Esimerkkinä tästä on eteläisellä 

Saimaalla Tullisalmen väylä. 
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Heinäveden reitillä oleva Hynnilänsalmen silta on määrää- 

vänä Vaaluvirran sillan aukkomitoille vapaan korkeuden suhteen. 

- Veneilyn vaatimukset ja niiden huomioonotto 

Saimaan alueen pursiseuroihin 01130.8.1983 rekisteröity 

665 purjevenettä. 

Syväväylästö takaa suurimmillekin veneille mandollisuuden 

pitkien reittien matkapurjehduksiin. 

Siltojen vapaan korkeuden suosituksissa on jouduttu poik-

keamaan Suomen Purjehtijaliiton siltakohtaisista vaatimuk-

sista (14 m) seuraavasti: 

- Mikkeli - Väätämönsalmi - Lietvesi; suositus 12,5 m. 

Mräävänä on nykyinen Väätämönsalmen silta samalla väy-

iällä. 

- Vaaluvirran lossipaikka; suositus 10 m. M räävänä on Hynni-

länsalmen silta samalla väylällä. 
4.24 	Kymijoen vesistö 

- Laivaliikenteen vaatimukset ja niiden huomioonotto 

Laivaliikennettä Kymijoen vesistöissä harjoitetaan pääasias-

sa Päijänteellä matkailuliikenteenä. Lisäksi ovat aluk- 

set Keiteleen - Pielaveden alueella sekä Heinolan - Kaik-

kisten - Vääksyn - Landen välillä reittiliikenteessä sekä 

Ruotsalaisella risteilykäytössä. 

Päijänteellä olevan suurimman aluksen korkeus maston 

huippuun vedenpinnasta mitattuna on 13,0 m, masto kaadet-

tuna 10,50 m ja uuden, liikenteeseen tulevan täyskunnos-

tuksessa olevan aluksen korkeusmitat ovat samat. 

Keiteleen alueella liikkuvan suurimman aluksen korkeus 

vedenpinnasta masto ylhäällä on 8,40 m ja masto kaadet-

tuna 5,40 m. 

Heinolasta länteen säännöllisesti liikennöivän aluksen kor- 
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keus vedenpinnasta on 6,90 m. Sen mastoja ei voi kaataa. 

Laivaliikenteen harjoittajien vaatimus Päijänteen laiva- 

väylillä olevien siltojen vapaaksi korkeudeksi on vähin-

tään 11,5 m. Tulevaisuutta silmällä pitäen Kärkisissä ja 

Kalkkisten Virtasalmella ehdotetaan harkittavaksi vielä 

suurempaa korkeutta. 

Keiteleen alueella liikerinöijä esittää 10.0 m vapaata kor-

keutta ja pitää 6,0 m ehdottomana minimikorkeutena. 

Heinolasta lähtevien reittien ehdottomana vapaan korkeuden 

miniminä laivaliikenteen harjoittajat vaativat 7,4 m. 

MerenkulkuhallitukSen luotsi- ja majakkaosasto vaatii vä-

lille Heinola-Kalkkinen vapaaksi korkeudeksi 12,5 m. 

Suomen Höyrypursiseuran lausunnon mukaan Päijänteellä pur-

jehtii 10 kpl höyryaluksia sekä 40-50 kpl vanhoista hinaa-

jista kunnostettuja huvialuksia. Alusten korkeus vedenpin-

nasta laskettuna kaadettavat osat alhaalla on 4--6 m. 

Seura asettaa silloille seuraavat vapaan korkeuden vaati-

mukset: 

Väylillä Lahti - Jyväskylä 12,0 m. Muilla Päijänteen väy -

lillä 9 m. Ehdoton minirni kaikilla väylillä tulisi olla 

6,0 rn. Keiteleellä on nykyisen alusknnan mukainen vapaan 

korkeuden tarve 5-6 m, mutta seuran jäsenet toivovat 

n. 10 m korkeutta. 

Suositusten mukaiset silta-aukot vastaavat reittiliiken-

teen harjoittajien vaatimuksia. 

Suomen Höyrypursiseuran esitykset toteutuvat pääosiltaan 

työryhmän suosituksissa. Eräillä Päijänteen pienillä rin-

nakkaisväylillä on päädytty suosittamaan alle 6 ni vapaata 

korkeutta. 

- Uiton vaatimukset ja niiden huomioonotto 

Päijänteellä toimii nykyisin kolme hLnaaja-alusta, joi-

den korkeus masto kaadettuna on yli 6,1 rn, suur.mman kor- 
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keus on 7,0 m. Lisäksi on uitolla siellä useita aluksia 

joiden korkeus on vastaavasti 2,5-5 m. 

Uittajien vaatima siltojen vapaa korkeus on Päijänteen 

pääväylillä ja tärkeimmille nipunpudotuspaikoille johta-

villa sivuväylillä sekä Heinolaan vievällä väylällä 8 m. 

Päijänteellä on edellä mainituilla väylillä nippulautto-

jen leveys 16 nippujonoa sekä välillä Heinola - Kalkkinen 

8 nippujonoa. 

Keiteleellä ,ja Pielavesi - Keitele reitillä liikkuvien 

suurimpien hinaaja-alusten korkeus masto kaadettuna on 

4,5 m. Uittajat esittävät siellä silloille 6,0 m vapaa-

ta korkeutta. 

Nippulauttojen ilmoitetut leveydet ovat Keiteleellä 10 

nippujonoa ja Pielavesi - Keitele reitillä 8 nippujonoa. 

Mäntyharjun reitillä uittajat haluavat 4 m vapaata korkeut-

ta ja 6 nippujonon rinnakkaista uittomandollisuutta. Puu-

lavedellä vapaan aukon vaaditut mitat ovat 5 m korkeus 

ja 6 nippujonon leveys. 

Uittajien esitykset vapaasta aukosta tulevat suositusten 

mukaisissa silloissa tyydytetyiksi. 

- Veneilyn vaatimukset ja niiden huomioonotto 

Päijänteen alueella oli 30.8.1983 seuroissa rekisterbi-

tyjä purjeveneitä 593 kpl. 

Suomen Purjehtijaliiton suositus siltojen vapaaksi kor-

keudeksi on Päijänteen tärkeimmillä sivuväylillä 14 m 

sekä Kärkisten salmessa Ja Käkisalmessa 16 m. Viimeksi 

mainittua korkeutta pidetään tärkeänä, jotta turvattai- 

sun yhä lisääntymässä olevien suurten purjeveneiden käyt-

tö matkapurjehdukseen esim. perinteisiss 	Llpai1uissa. 

Veneitä, joiden rnaston korkeus on yli 13 r. cii Pinteen 

alueella 30.8.1983 32 kpl. 
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kär<isten siitapaikalla maaston korkeussuhteet eivät suo-

si korkean sillan rakentamista. Työryhmän suositus vapaak-

si korkeudeksi on 14,0 m. Kellosalmessa, Harmoisten väy-

lällä ei rantojen maasto kysymykseen tulevalia siltapai-

kaila ole sopiva korkealle siliaile. Suosituksissa esi-

tetään sopivaksi korkeudeksi tällä rinnakkaisväylällä 

7 m tai vaiht.oehtoisestj avattavaa siltaa. 

Muilla tärkeinjilä päi oteen väylill on suositus 12,5 

4.25 	Kok äerijoen vesisti 

- Laivaliikenteen vaatimukset ja niiden huomioonotto 

Kokemäenjoen vesistössä on matkustajalaivaliikennettä ny-

kyisin reiteillä Tampere - Vanajavesi ja Hämeenlinna - 

Kaivannon kanava sekä reitillä Tampere - Ruovesi - Virrat. 

Suurimpien alusten korkeudet ovat edeilisillä väyliilä 

mastot kaadettuna 5,5 rn ja jälkimmäisellä 9,6 m. 

Lisäksi vesistössä liikkuu pienempiä huviluksia ja ui-
ton hinaajia. 

Välillä Tampere - Virrat tulee Kautun uuden sillan vapaa 

korkeus 12,0 m määräämään uusien siltojen korkeuden. 

Muilla väylillä muodostuvat määrääviksi alusten reiteillä 
jo olemassa olevat sillat. 

- Uiton vaatimukset ja niiden huornioonotto 

Nippulauttoja hinataan Kokemäenjoen vesistössä pääasiassa 

kolmea reittiä: 

Vanajaveden reitti Kernaalanjärveltä Pyhäjärvelle. Hinaa-

jan korkeus on mastot kaadettuna 3,7 m. Nippulautan le-

veys on nykyisin 6 nippujonoa rinnakkain. 

Länkipohja - Vilala. Hinaajan korkeus mastot kaadettuna 

eni -itään 3,7 m. Nippuiautoisss on 2 rur'inr- 



Näsijärven reitti. Hinaajan korkeus masto kaadettuna 

3,5 m. Nippulautassa on enintään 6 nippujonoa rinnan. 

Työryhmän suosittamat aukkomitat riittävät uiton tarpei-

siin. 

- Veneilyn vaatimukset ja niiden huomioonotto 

Purjehdukselle tärkein alue Kokemäenjoen vesistbssä on 

Näsijärvi. Täällä oli pu.rieveneitä Suomen Purjehtijalii-

ton rekisterin mukaan eokuussa 	1983 472  kpl. Näistä 

lgllä oli yli 11 m korkea masto. Liiton suositus vapaak-

si korkeudeksi Tampere - Virrat reitille on 14 m. 

Mainitulla reitillä määräävänä on Kautun sillan vapaa 

korkeus 12,0 m. Työryhmä suosittaa tätä korkeutta koko 

välille Tampere 	Virrat. 

Purjehdusta harrastetaan myös Roineella ja Maliasvedellä. 

Purjehtijat toivovat siellä 10 m vapaata korkeutta ja 

pitävät 5 m korkeutta minimivaatimuksenaan. 

Längelmäveden ja Vanajan reiteillä rajoittavat purjeve-

neiden alikulkua jo olemassa olevat sillat. Suosituksissa 

on väyliä ylittäville silloille esitetty nykyisien silto-

jen vapaita korkeuksia vastaavia korkeuksia. 

4.26 	Oulujoeri vesistö 

- Laivaliikenteen VatiflUksE:'t js niiden homioonotto 

Matkustajalaivaliikennettä on alueen järvistä nykyisin 

vain Kiantajärvellä, jossa liikennöivän aluksen maston 

korkeuo on (3 ,  (3 kor.to on ota kooat'oo r3 

Ouiujärvellä toimi kolme 	nrä ha rontuekay LJoeö. cia- 

vaa alusta, joista suurimman maston korkeus on 11 m ja 

piipun korkeus 7 m. 
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Alusten omistajat vaativat Toukansalmeen ja Alassalmeen 

sekä Kaivannonsalmeen 11 m vapaata korkeutta. Suosituk- 

set täyttävät ensin mainituilla paikoilla vaatimuksen, mutta 

Kaivannonsalmen sillan vapaaksi korkeudeksi on valmiissa 

siltasuunnitelmassa otettu 5,5 m. 

- Uiton vaatimukset ja niiden huomioonotto 

Uitossa käytettävien hinaajien maston korkeus koko Oulu-

joella on 7,2 m ja mastot kaadettuna 2,5 m. Joella uitet-

tavat niput ovat leveimmillään 8 jonoisia. 

Oulujärvellä hinaajien suurin maston korkeus on 8,8 m ja 

masto kaadettuna 5,2 m. 

L-utan leveys on 10 nippujonoa rinnakkain. 

Välillä Kajaani - Kallioinen käytetyn hinaajan maston 

korkeus on 8,0 m ja masto kaadettuna 3,7 m. 

Nippulautan leveys on 8 jonoa, paitsi välillä Tikkalan- 

niemi - Hokkila 4 jonoa ja Kurikkalahti - Kallioinen 2 

j onoa. 

Ontojärvellä on hinaajan korkeus maston huippuun 7,2 m 

ja masto kaadettuna 2,5 m. 

Nippulautassa on Ontojärvellä 8 nippua rinnan. 

Kiannan reitillä liikennäivien hinaajien korkeus maston 

huippuun on 7,2 rn ja masto kaadettuna 2,5 m. 

Välillä Paltamo - Ämmänsaari nippulautan leveys on 4 tai 

8 nippujonoa rinnan. 

Kiantajärvellä uittajat ilmoittavat n.ippulautan leveydek-

si 10 nippujonoa. Täällä on vapaan silta-aukon leveydeksi 

suositettu 50 m. 

Vuokkijärven reitillä toimii Kiannan reitin hinaajatyyppi. 

Vuokkijärvellä hinataan nippulauttoja, joissa on 10 nip-

pujonoa rinnan. 
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Uittajien aukkovaatimuksia on suosituksissa yleensä nou-

datettu, 

iKaivannonsainen si1iar ui ttoaukon vapaa leveys on v --

miissa suunnitelmassa 66 m. Myös Alassalmen vvi 

tärkeä uitolle etenkin matalan veden aikana. 

Vuokkijärvellä on suosituksissa kotsott' 40 rn riittävän 

vanaso 	knn 1eveycIeks 

Veosi lyn vuat ir,. ukse 

Oulujärvellä oli. Suomen Purjehtijaliiton 30.8.1983 rekis-

teröimiä purjeveneitä, joiden maston korkeus on vähin-

tään 5 m, yhteensä 38 kpl. Suurempia korkeuksia kuin 1). 

oli 1982 viidessä veneessä ja lähivuosina on odotettavissa 

k.o. veneiden lukumäärän lisääntyminen 10-20 kpl:seen, 

Kajaanin Purjehtijat ry:n vaatimus Oulujärven siltojen 

vapaaksi korkeudeksi on vähintään 12 m. Purjehtijaliiton 

svosius on 14,0 rn. 

Työryhmän suosituksissa on esitetty Alassalmen ja Toukar-

salmen siltojen vapaaksi korkeudeksi kiinteässä siltarat-

kaisussa 12 m tai avattavassa si.ilassr 5.5 m si1.s n1i 
5 	 ir 	.._ 

Erityisvaatimuksia silta-aukoille asettaa t11ä vesiii - 

kennemuodoista vain uitto. 

lijoella meren ja Pudasjärven välii 

ton säännöstelyjärvillä käytetyn hinaajatyypin korkeus 

maston huippuun on 5,5 m ja masto kaadettuna 3,0 m. 

Muualla käytetty kalusto on 1,5 m korkeaa. Puutavara i 

tetaan irtouittona,lauLan 1 evevs 90 m . N nuu -u t "'ei 

toimia e ole OiOrTLSSa. 
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Uittajien vaatimuksia on suosituksissa noudatettu. 

4.28 	Kemijoen vesistö 

Suurimpia vesistössä liikkuvia aluksia ovat ulton hinaa-

jat, joiden korkeus maston huippuun on 6,5 m ja masto kaa-

dettuna 4,0 m. 

Kemijoen pääuoman lisäksi voidaan voimataloudellisen raken-

tarnisen takia joutua hinaarnaan puutavaraa myös Kitisenjoella. 

4,5 m vapaa korkeus on sen vuoksi tarpeellinen myös Kitisen- 

joella ja Kemijoen pääuomassa Savukoskelle saakka. 

Vesistössä ei käytetä nippuhinausta. Irtoultossa on tar- 

koituksenmukainen lautan leveys 80 m. Suosituksissa seu-

rataan esitettyjä aukkomittoja. 
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4.3 	Yhteeriveto aukkomittolen suhteen eitetv1st vt1mtklt- 

1 

2 

3 

4 

5 

€ 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Merialue 

Mussalo - Kotka 

Timo - Sundo, Porvoon mik 

Sundö - Pelliriki, Porvoon mlk 

Emasalo, Porvoon mlk 
Korssundet, Inkoo 

Bardsundet, mk00 

Skldd, Tanimisaari 

Kokkila, Halikko 

Utb, Srkisalo 

Lövo, Dragsfjärd 

Harvaluoto, Piikkiö 

Satava, Turku 

Liliholmen, Parainen 

Vnb, Parainen 

Attu, Parainen 

Parainen - Nauvo 

Lillandet - Biskopsö - Storlandet, Nauvo 

Högsar - Biskopsd, Nauvo 

Korppoo - Nauvo 

Wattkast, Korppoo 

Korppoo - Finnö 

Saverkeit, Houtskär 

Kivimo, Houtskär 

Mossala, Houtskär 

'Jkko-Pekan silta, Naantali 

Kirveenrauma, Rymhttyl 

Hanmarönsalmi, RymattyiM 

Merimasku (Masku) 

Pinoperä, Taivassalo 

Kaltainen, Taivassalo 

Vartsala, Kustavi 

Porin pohjoinen satamatle 

Raippaluoto, Mustasaari 

Halluoto 

Vapaa korkeus (m) 	Vapaa leveys (m) 

SPL. 	Uitto MXHSOt Uitto 	MKP 

16 	13.5-15 	14 1) 35-45 

16 	- 	- 
16 	.1) 

14 

	

13. 5-15 
	

35-45 

14 	13.5-15 	16 
	

35-45 

16 	13.5-15 	14 
	

35 

13.5-15 16-20 
	

35 	1 

20 

14 (A) 

A 

16 

16 

13.5-15 	30(A) 35 

13.5-15 	20 	35 

13.5-15 6-20 	35 

matalat 13.5-15 	20(A 	35 veneet 
14 	- 	16 	- 

13.5-15 	20 	35 
14 	13.5-15 	2d (A 35 

12 

16 	14 

20 

16 (A) 	14 

13.5-15 	20 	35 

30 

16+A 	13.5-15 26-30 i 35 

T e 

20 

20 

40 

40 

4) 

40 

A 	avattava silta 

(A) 	vaihtoehtoisesti avattava silta 

- 	tarkoittaa ei vaatimuksia lausunnon mukaan 

Sellaiset kohteet, joita lausunnoissa ei ole käsitelty, ovat taulukossa ilman merkintää. 

Kohteet on merkitty Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjä esittäviin karttoihin nro 33 

ja 34 lukuunottamatta. 

SPL = Suomen Purjehtijaliitto 

MKHSOt = Merenkulkuhallituksen sotilastoimisto 

Merenkulkuhallituksen luotsi- ja majakkaosasto: 1) 16 m, 

2) 4,5 m, 3) 40 m tai 26 m ja mandollisuus muuttaa avattavaksi, 

4) 23 m 



Vapaa korkeus (m) 

Laival. Höyryp. 

25 8,5-14 

25 8,5-14 
•_1__ 

- ,, - - II - 

- ,I - - - 

- II - - II - 

- 

Vapaa 
leveys (m) 

Uitto 	Uitto 

8 	50-60 

8 	50-60 
- Iv - 

5,2-6 

6,5-8 	-"- 

8 

12,5 (4) 	45 

12,5 (4) 	-"- 

8 	50-60 

8 	-"- 

5,2-8 	40 

8,5-12 

	

11-12 	-"- 
- Iv - 

- II - 

8,5 

	

5-7 	_I6 

8,5-12 

	

5,5-8 	8,5-12 

-H- - 

	

8,5 
	

11,5 

	

8,5 
	

8,5-12 

4,8 
	

50-60 

8 
	- ,, - 

5,2-6 	- Iv - 

6,5-8 
	

40 

4,8-6 	- vi - 

4,8 	- iv - 

4,8 	- Ii - 

4,8 
	

40 

5,2-6 	40 

6,5-8 

4,8-10( 	40 

12,5 (4) 	45 

1 10,0 (4) 	40 

10,0 (4) 	40 

l0-15(4 40-45 

12,5(4) 	45 

10 (4) 	80 
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Saimaan vesistb 

Svvalt SPL 

25 Lauritsala - Lappeenranta 

Lauritsala - Savonlinna 25 

Suur-Saimaa - Kaukopä 

Suur-Saimaa-- Ristiina 

Vekaransalmi - Punkaharju 

Savonlinna - Varkaus 

Varkaus - Kuopio 25 

Kuopio - Siilinjrvi 25 

Haukivesi - Joensuu 

Haponlanden kanava 

Orivesi - Puhos 

Lauritsala - Revonlahti 

Kutvele - Ukonsalmi 

Uinsalmi - Kaukopää 

Parkonpää - Kaukopaa (Kutveleen kanava) 

Lauritsala - Tullisalmi - Ristinlemi 

Mikkeli - 	Vaatämönsalmi - Lietvesi 14 

Anttola - Siikakoski 

Puumala - Kotonsselkä - Tolvanselkä 

Saimaa - Orraintaipale 

Haapaselkä - Hakovirta - Vekaransairni 

Savonlinna - Moinsairni - Puruvesi (Virtasalmi, 14 
Potkusalmi) 

Puruveden väylät 

Pieni Haukivesi - Vahersalo - Hietavirta 

Kotkanselkä - Heinävesi - Palokki 14 

Suvasvesi - Kuopio 14 

Varistaipale - Juojärvi - Kaavinkoski 

Kaavinkoski - Kaavi 

Rikkavesi - Luikonlahti 

Kuopio - Iisalmi 12 

Kuopio - Karjalankoski 

Karjalankoski - Atro 

Puhos - Pyhäjärvi 

Piikkeensairnen lossipaikka 

Orivesi - Onkisalmi - Viinhjärvi 

Kärsämän lossipaikka 

Ihalansalmen lossipaikka 

Kivisalmen väylä 9 
Jänisselkä - Pyh(selkä 

Höytiäisen kanaya 

Joensuu - Lieksa-Nurmes 	(Xpjeljsjokj 20-60) 

Koltereenjärvi 

Koitere - Paznilo (XSurinkivi - Paxnilo) 

Luhtapohja - Paukkaja 

Koitajoki - Lylynkoski 

Valtimonjoki 

Lylynkoski - Nuorajärvi - Tolvajoki 

Lieksanjokisuu - Pankajärvi 

Ponkaj arvi 

Naaraj okl 

Nurmes - Juuka (Paalasmaan itäinen) 

Nurmes - Juuka (Paaismaan 1ntinen) 

	

5,2-6 	50-60 

	

5,2-6 
	

50-60 

8 
	

8 
	

60 

	

11-12 
	

8 
	

50-60 

4,5 

	

11-12 
	

8 (3) 4O-6Ox 

3 
	

40 

3 

3 
	

40 

3 

3 
	

20-40 

3 

3 
	

20 

3 
	

40 

3 

8,5-12 

	

11-12 	-." 	8 
	

40-60 



Vapaa korkeus (m) 

	

SPL 
	

Lalval. öyryp. 	Uitto 

12,5 

	

12 
	

12,5 	6-9 	8 

6-9 
- ,, - 

- ,, - 

- II - 

4 

4 

5 

5 

4 

14 

14-16 

14 

14 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11,5 

14-16 	11 

8-10 

6-1 O 

6-10 

6-10 

6-10 

8,5 

6-10 

6-12 8 

-"- 8 

8 

8 

8 

8 

8 

6-12 

6-12 8 

6-9 

6-9 

6-12 8 

6-9 

6-12 

5-10 6 

5-10 6 

5-10 6 

5-10 

5-10 6 

5-10 6 

5-10 8,5 

5-10 

5-10 1 

5.5 

5.5 

5.5 

14 	1.5-12 

14 	?li..s-12 

3.7-5.3j 

3.7-5.3 

3.7-5.3 

3.7-5.3 

3.7-5.3 

3.7-5.3 

	

12-14 	3.5-6.5 

	

12-14 	3.5-6.5 

	

10-12 	3.5-6.5 

Kymijoen vesistö 

Kymijoen kanavahanke 

Heinola - Kalkkinen 

Pyhäjärvi - Siikakoski 

Siikakoski - Tuustaipale 

Ryökäsvesi - Puulavesi 

Puulaveden väylät 

Mäntyharju - Orraintaipale 

Lahti - Vaaksy 

Vaaksy - Pulkkilanharju 

Käkisairnen kautta kulkeva väylä 

Harmoisten vaylä 

Kuhmoisteri väylät Itään ja kaakkoon Xitäb.n 

Sysmän vaylä 

Suopelto, Sysmä 

Li ikal an lahti 

Luhangan väylä 

Hopeasalmen vaylä 

Jämsän vayltL eteläinen haara 

Jämsän väyla, pohjoinen haara 

Jämsästä Edessalon ja Haukkasalon välissä 
oleva vaylä 

Pyhänpäa - Paimenselkä - Suopelto 

Pulkkilanharju - Haapakoski (Kärkistensalmi) 

Louhunsalmen vaylä 

Muuramen vtiylh 
Päijänne - Keitele .-(Viitasaari) Suo1ahti - Viita-
saari)X (Äanekoski - Viit asaar i)X 

Keltele - lisvesi 

Haukivesi - lisvesi kanavahanke 

Pielavesi - lisvesi 

Nilakka - Vuonan,onlahti 

Konneveden väylä 

Keitele - Viitasaari 

Viitasaari - Keitelepohja 

Kivijärvi 

Keitele - Kivijärvi 

Kokemäenjoen vesistö 

Meri - Pori 

Pori - Harjavalta - Vammala 

Vammala - Nokia 

Kyrösj ärvi 

Kulovesi - Hämeenkyrd 

Nokia - Tampere 

Tampere - Vanajavesi 

Vanajavesi - Hämeenlinna 

Hämeenlinna - KernaslanjärVi 

Rautaselkä - Länkipohja 

Pälkäne - Joutsenselkä 

Mallasvesi - Vihavuoden saha 

Tampere - Murole 

Murole - Virrat 

Toisvesi  

'vpaa 
leveys (m 

Uitto 

45 

40-45 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

80 

3O-8Ox 

30-(80) 

40-80 

20 

30 

80 

30 

80 

50xx 

30-40 

40-45 

40-45 

40 

50 

50 

30 (24) 

30 (24) 

20 (15) 

20 (15) 

20-30 

20-30 

20-30 

7-30 

7-30 

7-30 
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16 	N'dsijärvi - Viitapohja 

	

17 	Ruovesi - Viippula 

	

18 	Mntt - Keuruu 

Oulu.loen vesistö 

	

1 	Oulu - Vaala 

	

2 	Oulujarvi, Kaivannonsalmi 

	

3 	Vaala - Paltamo - Kajaani (Alassalmi, 
Toukansalmi) 

	

4 	Kajaani - Kallioinen 

	

5 	Ontojärvi 

	

6 	Paltaino - Ämmä.nsaari 

	

7 	Kiantajärvi 

	

8 	Vuokkijärven reitti 

lijoen vesistö 

	

1 	Ii - Pudasjärvi 

	

2 	Kostonjärvi ja Irninjärvi 

	

3 	Muut väylänosat 

Kernijoen vesistö 

	

1 	Peräxneri - Savukoski ja Kitinen 

	

2 	Muut viylänosat  

	

__ 	- 

Vapaa korkeus (m) 	leveys (m) 

	

SPL 	Laival. Höyryp. Uitto Uitto 

;5.6-7.3 

6.0 	5.6-12 3.5-6.5 	7-30 

6.0 	3.5-6.5 	7-30 

2.5-7.2 10-40 

7-12 	5.2-8.8 50 

7-11 	5.2-8.8 50 

3.7-8.0 10-40 

2.5-7.2 40 

:2.5_7.2 20-40 

4.5 	2.5-7.2 50 

10-50 

3-5.5 80 

3-5.5 80 

1.5 80 

4-6.5 80 

1.5-4 80 

14 

Useassa kohdassa vaatimuksilla on kaksi arvoa: 
Suurempi arvo tyydyttäa liikenteen tarpeet täysin, mutta alempi arvo esim, korkeuden 

sunteen saattaa edellyttää rnastojen ja savupiippujen kaatamista. Suluissa oleva vaa-

timus tarkoittaa poikkeuksellista vähimmäisarvoa ja voi edellyttää mm. epätaloudelli-

sia jarjestelyjä alusten käytössä. Esitettyjen vaatimusten perustelut selviävät tar-

kemin saaduista lausunnoista. 

Sellaiset kohteet, joita lausunnoissa ei ole käsitelty, ovat taulukossa ilman mer-

k 1 ntaä. 

SPL = Suomen Purjehtijaliitto 

Laival. 	LaivaliikenteenharjOittajat 

Höyryp. = Suomen Höyrypursiseura 
x ja xx viittaavat sanalla rivillä mainittuun väylän osaan 
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4.4 	Sillat 

	

4. 	1 

Raskaan maantieliikenteen kasvavat vaatimukset ovat tehnee 

välttämättömäksi siltojen suunnittelukuormien suurentamisen 

ja siirtymisen yh enemmän teräsbetoni- ja teräsrakentei- 

-i - n 

Vuonna 1974 otettiin TVL:ssä käyttöbn Pohjoismaiset  ku--

mitusmääräykset". Näiden normien mukaan suunnitelluist 

silloista voidaan sanoa, että niiden kantavuudessa on jon-

km verran ylimääräistä kapasiteettia tieliikenneasetukn 

mukaisiin kuormiin verrattuna ja että niitä oli v. 9i: 

alussa n . 20 ii kaikista yl ei sten teidan si 1 laista. 

Seuraavan sivun taulukosta voidaan havaita teräsbetoni- ja 

terässiltojen lisääntyminen. Uusia puusiltoja yleisille 

teille kuitenkin yhä rakennetaan. Tällöin ovat kysymyksessa 

liimapuusillat paikallisteille, joilla ei ole raskaita eri- 

koi akul ja nks 

Painorajoitteisten siltojen lukumäärä, joka suurimmiliaa 

moottoriajoneuvoasetuksen muutoksen jälkeen v. 1975 o 

2 739 kpl, on uusia siltoja rakentamalla ja vanhoja va0/ 

tarnalla saatu laskemaan niin, että se vuoden 1983 alussa 

oli 645 kpl. 

Tienpidon taloudellisissa laskelmissa on rakennettavien te-

räsbetoni- ja terässiltojen kestoläksi arvioitu 40-50 v. 

Monet aikaisemmin rakennetuista näin vanhoista silloista 

ovat tosin osoittautuneet riittävän lujiksi kestämään li-

sääntyneen ajoneuvokuormituksen, mutta eivät ole liiken-

teellisesti enää täyttäneet vaatimuksia. 

Ottaen huomioon suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapi 

tämänhetkisen tason sekä liikenteen odotettavissa olevan 

kehityksen on ehdotettu uusien sil: 

vää ronh21as - 	s-cL14 rri-15-t5. 
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Myös nykyisten liimapuusiltojen ikä hyvin hoidettuina tulee 

olemaan useita vuosikymmeniä. 

Pakottavasta syystä, kuten kanavointihankkeiden yhteydes-

sä, melko uusiakin siltoja voidaan joutua rakentamaan uu-

delleen. Eräissä tapauksissa on siltoja rakennettu sellai-

siksi, että myöhempi päällysrakenteen nostaminen tai muut-

taminen avattavaksi on mandollista. 

3. Siltat yuoslna 1961-198 2— Broar ren 1961-1982— Bridgea in 1961-1982 

jk VUOSI 
Datum och Lr 
Dz1. and yea, 

M&nteUIL 
P& Iand&gar 
On htj1cas ______________ 

PitkatIisteIU& 
P* bygdev&ar 
On Zocal roada 

ketoainei5i& puu3Utoja kestosinelala 
SIJtOj& tz*brosz eLitoja 
broar av oden brosz sy 
perinnenta bridqes pertuanenta 
maLeriat matertal 
bridqe. ol brdge. of 
duraM dtsrib1i 

eri ____________ ,naeria1 

ktl - 	- numbr 

___________ 

Kunnan- ja ky!LteW* 
P 	konunun,J- och by'vIa 
On mwncipaS and viZZ4g. roada 

Yhteen.s* 
Sum* 
Toiat 

puuiiItojs ke.toaIneIsIa puuatitoja 
tr&broaz siltoja trtbroaz 

brosr sv wood4n 
bridu permanenta 

mstnai 
brt4es ol 
durabti 

__________ material __________ 

L 1. 
1961 5299 2506 - 	 - - 	 1183 
1962 5521 2629 - - 	 1114 
1963 5423 1911 366 1 	883 	 796 
1964 4 437 1 584 494 1 378 	 360 
1965 4575 1509 807 1774 	 155 
1966 4661 1425 991 2109 	 50 
1967 4729 1317 1093 2214 	 28 
1968 4 858 1 209 1 245 2 226 	 17 
1969 4837 1127 1395 1 	2120 	 10 
1970 4880 958 1406 2171 	 10 
1971 4971 806 1448 2073 	 6 
1972 4983 637 1519 1999 	 4 
1973 5 057 536 1 595 1 868 	 - 
1974 5 134 433 1 642 1 760 	 - 
1975 5 241 374 1 698 1 660 	 - 
1976 5 296 336 1 756 1 554 	 - 
1977 5341 254 1823 1460 	 - 
1978 5450 204 1860 1322 	 - 
1979 5471 178 1936 1219 
1980 5503 173 2043 1037 	 - 
1981 5606 135 2094 931 	 - 

3727 12715 
3140 12404. 
2042 11421 

790 9043 
347 9167 
137 9373 

54 9428 
34 9589 
19 9508 
13 9438 
11 9315 
8 9150 
- 9056 
- 8969 
- 8973 
- 8942 
- 8878 
- 8836 
- 8804 
- 8756 
- 8766 

1982 	 5706 	 128 	2112 	 866 	 -. 	 - 	8812 
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Va1nistuner 	niI at vv. 1976-193 ? 

Lukurnri Pituus Pinta-ala Kustannue 
m m2  

Vuonna 1982 231 6 855 73 421 229 71 

1981 232 5 934 61 663 155 723 

1980 273 7 079 66 302 167 930 

1979 268 6 246 54 437 129 420 
1 	1978 274 6 434 61 986 132 627 

1977 241 4 956 44 688 102 136 

1976 283 8 227 71 874 175 683 

... 

Vessiitankcen yheyPessa eri aina seivetettavP 

vitaanko rakentamiseen vesioikeuden lupa. Hakuvelvollisu. 

on olemassa mikäli toimenpide leukkaa vee1airi muuttarnn_ 
• 	- 	n flC 	-•- 	••- 

ase 	 paLclin siltaa iaPsn.- 

nettaessa tulee aina lupa haettavaksi, koska sillat joudu-

taan rakentamaan valtaväylän tai yleisen kulku- tai uitto-- 

väylän yli. 

Tutustuttuaan lupahakemukseen vesioikeus päättää, käsi-

telläänkö asia lyhyemmin kuulutusmenettelyn avulla tai 

laajempana katselrnustoimituksena. 

Kuulutusmenettelyssä hakemusasiakirjat ovat ao. kunnassa 

yleisesti nähtävänä vähintään 30 päivää ja asiasta kuu- 

lutetaan kunnan ja vesioikeuden ilmoitustauluilla. Kuulu-

tus lähetetään tiedoksi eräille viranomaisille ja niille 

yksityisille, joiden oikeuteen tai etuun hanke voi erityi-

sesti vaikuttaa. Asianosaiset voivat tehdä vesioikeudelle 

muistutuksia hankkeesta kuulutusajan kuluessa. Vesioikeus 

lähettää yleensä mandolliset muistutuskirjeet hakijalle 

selityksen antamista varten. Vesioikeus voi joskus suorit-

taa tarkastuksen siltapaikalla ennen päätdksen antamista. 

Valitusaika vesioikeuden päätöksestä korkeimralle hallin-

to-oikeudelle on 60 päivää, jonka jälkeen. mik.1i va1.tui- 
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Vesioikeuskäslttelsä cn hakemus kuulutusmenettelyhl käy-

tettäessä viipynyt yleensä 2-7 kk, johon on vielä lisättä-• 

vä valitusaika 2 kk. Jos päätöksestä valitetaan, tarvi-

taan vielä lisäaikaa ainakin 6 kk korkeimman hallinto-oi-

keuden käsitelyyn. 

Mikäli hankkeen vaikutukset ovat laajat tai sen käsitte-

ly vaatii tutkimusten suorittamista paikalla, määrää vesi-

hallitus vesioikeuden pyynnöstä toimitusirjsjnöörjn katsel--

mustoimitusta varten. Tällöin vesioikeuden päätöstä voi-

daan odottaa aikaisintaan vuoden kuluttua. 

Katselmusmenettelyllä vesioikeudessa käsiteltyjä silto-

jen rakentamislupahakemuksia on ollut viimeisten viiden 

vuoden aikana vain pari kappaletta. 

Tie- ja vesirakennuslaitos on viime vuosina pannut vireil-

le vesioikeuksissa sillan tai lautan rakentamislupahakemuk-

siase uraavasti 

v. 1977 64 kpl 

v. 1978 62 	" 

v. 1979 46 	•' 

v. 1980 44 	II  
v. 1981 38 	" 

v.- 1982 33 	1 

Tässä selvityksessä esitetyt silta-aukkosuositukset on tar-

koitettu käytettäviksi pohjatietona esi- ja alustavien 

suunnitelmien tekoon ryhdyttäessä. Vesioikeudelle hakemuk-

sen liitteenä lähetettävä siltasuunnitelma joutuu eri int-

ressiryhmien arvosteltavaksj ja ne voivat esittää vesioi--

keudel]e esim. sii ta-aukkaa koskevat muistutuksensa. 

Edellä kuvatussa vesioikeudellisessa käsittelyssä synty-

neen lainvoimaisen päätöksen lupaehdot määrittelevät lopul-

lisesti sillan varaan aukon vähimrnäismjtat. 
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Päätöksessä ilmoitettuja aukon mittoja on kuitenkin joskus 

sillan lopullisessa suunnittelussa hieman suurennettu. 

Tällainen toimenpide tulee tehdä tarkoin harkiten, esim. 

vapaan korkeuden nostaminen voi vaikuttaa maisemaan nega-

tiivisesti. Vanhaa jokisiltaa uudella korvattaessa silta- 

aukon vesipoikkipinta-alan suurentaminen entiseen verrat--

tuna voi joskus aiheuttaa padotuksen pienentyessä yläpuo-

lisen j. .rveo veeaprrar 

4.43 	Siltat.yypeiot 

TVL: n o tatvotorvossa ovat viiae vuo - 

n 	 1 	- 

Kehitystyön tuloksena on 1970-luvun puolivälistä läht 

saatu käyttöön sarja tyyppipiirustuksia teräsbetonisist: 

elernenttisilloista pääasiassa päällysrakenteista, aina 

Vesistöjen ylityksissä käyteLöän elernenttejä yksiaukkoi-

sissa ja peräkkäin asetettuina myös moniaukkoisissa sil-

loissa. Elementtisiltojen suhteellisen suuri rakennekor- 

keus voi kuitenkin penkereen ollessa korkea ratkaista 

valinnan ohuemman paikalla valetun laattasillan hyväk-

si. 

Tyyppipiirustukset on laadittu myös yksiaukkoisille liitto-

rakenteisille teräsbetonikantisille teräspalkkisil loille 

jännernitoille 16-38 m. Siltapaikoilla, missä päällysraken-

teelle voidaan saada riittävästi korkeutta ovat liittopalk-

kisillat osoittautuneet sopiviksi. 

Vähäliikenteisten paikallisteiden siltojen suunnittelussa 

on käytetty melko paljon tyyppipiirustuksia 1iimapuiss-

ta palkkisilloista. Sarjaan kuulivat sillat, joiden jänne-

mitat ovat 4-20 m. 



TIJ laattasillat 17 

Tb jatk. 	laattasillat 30 

Tb palkkisillat 2 

Tb jatk. palkkisillat 3 

Tb 1aattakehsil1at 24 

Tb holvisillat - 

Tb elementtisillat 	121 

Terksiset palkkisillat 15 

Teräksiset jatk. palkkisillat - 

Teräksiset liittopalkkisillat 8 

Puiset palkkisillat 12 

280,77 362,45 

1 	478,11 1 	709,28 

49,80 97,70 

299,80 323,23 

163,50 349,61 

1 600,30 1 945,84 

263,24 367,44 

485,70 570,12 

171,10 208,45 

4 353,01 9 252 901 2 126 

20 850,24 45 916 806 2 202 

596,04 2 006 288 3 366 

2 605,45 7 379 000 2 832 

5 657,42 11 357 935 2 008 

19 656,15 56 396 109 2 869 

1 809,56 3 926 881 2 170 

5 075,62 16 368 618 3 225 

1 059,10 3 120 750 2 947 

Vuonna 1981 valmistuneet sillat 

Siltatyyppi 	kpl 	jm/va 	pituus 	pintaa1a 	kustannus 	kust./m 2  
m 	m 	m 	mk 	mk 

Yhteensä 	232 	4 792,32 	5 934,12 	61 662,59 	155 723 288 	2 525 



Noin puolet rakennettavista silloista on kuitenkin 

sellaisia, ettei niiden suunnittelussa voida käyttää 

valmiita tyyppipiirustuksia. Näin on luonnollisesti eri-

tyisesti suurten siltojen laita. 

Vaihtoehtoisina siltatyyppeinä leveitä silta-aukkoja tar-

vittaessa ovat keskenään kilpailleet liittorakenteiset 

teräspalkkisillat ja jännitetyt teräsbetoniset palkki-

sillat. Viime vuosien kustannusvertailuissa teräspalk-

kisillat ovat esim. urakkakilpailuissa usein osoittau-

tuneet jännitettyjä teräsbetonisiltoja edullisemmiksi. 

Näin on ollut laita etenkin milloin jännemittojen pi-

tuus olisi vaatinut hetonisillan tekemistä koteloraken-

teisiksi. 

Avattavien siltojen lukumäärä Suomessa oli v. 1982 alussa 

vain n. 30 kpl. Liikenteen sujumiselle koituvien haitto-

jen lisäksi kiinteään siltaan verrattuna monesti ratkai-

sevasti suuremmat käyttökustannukset etenkin hoitohenki-

lökunnan palkat, ovat rajoittaneet niiden rakentamista. 

Vain alavarantaisilla, maisemallisesti aroilla siltapai-

koilla, missä suurtenkin alusten kulku on turvattava, on 

päädytty avattavaan siltaan. 

Suomessa rakennetuista avattavista silloista ovat suurim-

pia Strömman läppäsilta, Kemiössä, jm 35,5 m ja nosto- 

silloista Suvantosilta, Joensuussa, •jm 40 m sekä kääntö- 

silloista Visuveden silta, Ruovedellä va = 36,6m. 

Paraisten Lillholmen.iin on valmistunut uutena avattavan 

sillan sovellutuksena ponttoonisilta, johon liittyy itse-

palveluperiaatteella toimiva läppäosa, jossa aukon vapaa 

leveys on 7 m. Vesilläkulkija voi nousematta aluksestaan 

siltarakenteisiin sijoitetun kytkimen avulla käynnistää 

kaikki tarvittavat automaattiset avaus-, sulku- ja turva-

laitetoiminnat. Itsepalvelujärjestelmän on sillan ensim-

mäisenä käyttökautena todettu toimineen hyvin. 
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4.44 	Siltahankkeiden kustannuksista 

Rakennuskustannuksiin nähden silta on yleensä halvinta 
rakentaa mandollisimman matalaksi ja lyhyeksi sekä pen-
ger vastaavasti pitkäksi. Vaihtoehtovertailuissa on tie-
tenkin otettava rakennuskustarinusten lisäksi huomioon mui-
takin seikkoja. 

Sillan aukkomittoihin vaikuttavien tekijöiden selvittely 
sekä keskinäinen vertailu onkin sillan suunnittelun lähtö-
kohtia. Varteenotettavia tekijöitä ovat paitsi kustannuk- 
set myös vesiliikenteen vaatimukset sekä luonnollisesti 
sillan ulkonäkö ja vaikutukset luontoon. 

Pengerkorkeuden lisäämisestä saattaa aiheutua, että alla 
olevan maapohjan kuormitus ylittää sille sallittavat rasi-
tukset. Pohjan vahvistarniseen tarvitaan tällöin kalliita 
toimenpiteitä. 

Tässä selvityksessä käsitellyille siltapaikoille aikanaan 
rakennettavien siltojen kustannuksista ei tarkempien tut- 
kimustietojen puuttuessa voida antaa mitään yksilöityjä 
tietoja. Vesistösilloista yleensä voidaan sanoa, että ran-
ta-alueilla perustamisolosuhteet ja maaston korkeudet ovat 
erittäin vaihtelevia ja vaikutiRvat ratkaisevasti rakennus-
kustannuksijn.. 

Korkearantaisilla ja perustamisolosuhteiltaan hyvillä pai-
koilla voidaan sillan vapaa korkeus saada kohtuullisilla 
kustannuksilla suuriakin vaatimuksia tyydyttäväksi. 

Suositusten mukaisiksi tehtävät sillat tulevat olemaan useim-
miten melko mittavia. Tämän suuruusluokan töistä saadun 
tiedon mukaan voidaan likirnääräisiksi rakennuskustar -inuksjk- 
si arvioida kiiriteissä silloissa 3 000 - 5 000 mk/m 2  ja 
avattavissa silloissa 7 000 - 10 000 mk/m 2  vuoden 1981 lo-
pun kustannustasossa. Pinta-ala on laskettu sillan kannen 
hyödyllisen leveyden ja sillan kokonaispituuden perusteella. 

On havaittavissa, että avattava silta voidaan matalapenke- 
reisenä tehdä kiinte 	i1taa u 	:tvasti 'vvemmsi, 
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mikä tekee avattavan sillan kilpailukykyisemmäksi neli-

metrihintojen suuresta erosta huolimatta. 

Avattavien si1ojen käyttökustannuksien suuruusluokasta mai-

nittakoon, että jos sillan hoitohenkilökuntana on osavuoti-

sina (4 kk/v) työntekijöinä 3 henkilöä, tulee heistä ai-

heutuva kustannus kapitalisoituna 40 v ajalle 6 % mukaan 

olemaan noin 1,2 Mmk v. 1981 lopun kustannustasossa. Täl-

löin on kysymyksessä halvin mandollinen kanavaliikennease-

tuksen vaatimuksec täyttävä sillan käyttöratkaisu. 

Lisäksi kiinteää siltaa suuremmat kunnossapitokustannukset 

sekä peruskorjaukset edellä mainittuun tapaan pääomittaen 

saadaan avattavan sillan kapitalisoiduiksi käyttökustan-

nuksiksi yhteensä noin 15 	1,8 Mmk. 

Milloin pienehköissä kohteissa tulee kysymykseen kohdassa 

4.43 kuvatun tyyppinen itsepalveluläppäsilta, ovat avatta-

van sillan vertailukustannukset edellä mainittua huomatta-

vasti edullisemmat henkilöstökustannusten ratkaisevasti vä-- 

hentyessä. 

Sisävesistöjemme kanavointihankkeisiin liittyvien siltoj 

vapaata korkeutta harkittaessa päädyttäneen valitsemaan 

ko 8,5 m tai 10,5 m. Merenkulkuhallituksen luotsi- ja ma-

jakkaosasto on tosin, vaatinut Kymijoen kanavoinnin vapaal. 

korkeudeksi 12,5 m. 

Kymijoen kanavan ylittäviä siltoja tulisi olemaan noin 

30 kpl. Etenkään Kymenlaakson alavilla siltapaikoilla, teol-

lisuusalueilla ja tiheän asutuksen keskellä, jossa tarvitaan 

paljon tieliittymiä, eivät korkeat penkereet ole edullisia. 

Työryhmä arvioi käytettävissä olevien tietojen perusteella 

Kyrnijoen kanavan siltojen vapaan korkeuden suurentamisen 

8,5 metristä 10,5 metriin nostavan rakennuskustannuksia 

noin 30 Mmk:lla v. 1982 alun kustannustasossa. 

Keitele - Päijänne kanavan ylittäviä siltoja tulisi ole-

maan 12 kpl sekä Haukivesi - lisvesi kanavan ylittäviä 

saman verran. 
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Viirnernainittujen hankkeiden siltojen vapaan korkeuden ii- 

säys 8,5 metristä 10,5 metriin maksaisi yhteensä noin 

10-20 Mmk siltapaikkojen olosuhteiden ollessa korottamiselle 

edullisemmat kuin Kymijoella. 

Liitteessä nro 5 on esitetty tapaus, jossa vertaillaan kah-

ta vesiliikenteen ja rakennuskustannusten kannalta eriar-

voista siltavaihtoehtoa. Vaihtoehdossa A vapaa korkeus on 

7,5 m ja vaihtoehdossa B 12,0 m. A-sillan aukon läpikul-

kuun liian korkeita aluksia on tulevan sillan paikalla las-

kettu kulkevan 100 kertaa purjehduskaudessa. 

Liitteessä esitetyille vaihtoehdoille on laskettu kokonais-

kustannukset, jotka muodostuvat sillan ja penkereen raken-

tamisesta. Molemmissa vaihtoehdoissa kustannukset on las-

kettu yhtä pitkille tien osille, rajoina ovat ne tielinjan 

paalulukemat, joissa tasausviivat yhtyvät. 

Vapaata korkeutta suurennettaessa ja siten myös pengertä 

korotettaessa 4,5 m:llä sillan aukon leveys kasvaisi 

2 x 1,5 x 4,5 = 13,5 m:llä tien tasossa, kun keilojen kai-

tevuus on 1:1,5. Penkereeseen syntyy tällöin korkea ja 

kapea aukko. Siltaa on maisemallisista syistä pidennettävä, 

tässä tapauksessa sen kokonaispituutta kasvatetaan 30 m:llä. 

Kokonaiskustannukset lisääntyvät näin vapaan korkeuden nos-

tamisen takia 0,80 Mmk:lla. Tämän rahasumman vuotuisen ko-

ron ollessa noin 50 000 markkaa voidaan katsoa, että yli 

7,5 m vapaan korkeuden vaatiman aluksen yksi kulkukerta 

tulee maksamaan 500 markkaa liikennemäärän ollessa edellä 

mainittu. 

	

4.5 	Kanavat 

	

4.51 	Yleistä 

Kanavien liikennesääntbasetuksessa on määritelty kullakin 

kanavalla liikennöivien alusten suurimmat sallitut mitat 

(liite 3). Mitat määräytyvät rajoittavan kanavan perus-

teella. Siten esimerkiksi Saimaan vesistössä kanavien koh-• 

dalla suurin sallittu alusleveys on 11,8 m, mikä määräy-

tyy Saimaan kanavan sulkukoon perusteella. Tätä leveämpien 

kanavien kohdalla saa nippulautan leveys kuitenkin olla 
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suurempi siten kuin taulukossa on esitetty. 

Rakennettaessa silta kanavan kohdalle, määräytyy aukko- 

mitta tavallisesti kanavan mittojen perusteella. Sen si-

jaan kanavien välisillä osuuksilla nippulautan leveys on 

usein suurempi kuin kanavien leveys, joten silta-aukon 

leveys rnääräyry näillä kohdin lauttakoon perusteella. 

Oman erityiskysymyksensä muodostavat sisävesistöjen kana-

vointihankkeet: Haukiveden-lisveden, Keiteleen-Päijänteen 

ja Kymijoen kanavoinnin toteutuminen avaa vesitieyhteyden 

Saimaalta Kymijoen vesistön kautta merelle. Jo hankkeen 

toteuttamisjakso sinänsä on varsin pitkä (vrt, kuva 14). 

Kun kanavayhteyden tulee valmistuttuaan pystyä tyydyttä-

mään silloisen ja tulevan liikenteen tarpeet, ovat mitoi-

tukseen liittyvät ratkaisut erittäin kauaskantoisia. 

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan kanavien kulkusyvyy-

deksi tulisi 2,4...3,4 m. Avokanavaosuuksilla väylän le-

veys 3,0 m:n vesisyvyydellä olisi 25 m ja avovesialueilla 

30 m. 

Kanavien mitoituksen osalta epävarmuutta aiheuttaa alus-

liikennekalustokysymyksen selkiintymättömyys. Proomuka-

lustosta ja sen käytöstä saadut kokemukset Suomessa ovat 

toistaiseksi varsin v 

Proomukalustotoimikunta on sisävesi- ja siihen iiitty 

rannikkol iikenteeseen sovel tuvan vesikul jetuskalusto 

kehittämistä ja hankintaa selvi1 

toile seuraavia mittastandarde 
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Standardi 	Pituus 	Leveys 	Syväys 
(m) 	 (rn) 	 (m) 

EUROOPPA II 
FIN 	76,5 	11,4 	3,7-4,35 

SAIMAA 1 	82,0 	12,4 	3,0-4,35 

SAIMAA II 	60,0 	12,4 	3,0-4,35 

TYbNTÄJ 	 22,0 	 11,4 	 2,4 

Täten sulkukanavan leveyden tulisi proomuliikenteen kannal-
ta olla vähintään 13,2 m ja pituuden n. 110 m (proomu + 
tyntä1ä). Kuitenkin puutavaranuiton kannalta leveämpi 
16 m;n sulku olisi tarkoituksenmukaisempi, jolloin samalla 
myäs leveämpien proornutyyppien käyttä olisi mando11sta. 

Alikulkukorkeuskysymyksen ratkaiseminen näissä kanavointi-
hankkeissa on erityisen vaikea. Jo yksistään tavarankul-
jetusalusten rnastonkorkeuteen ja sen kehittymiseen liittyy 

epävarmuustekijöitä. Lisäksi kanavia tulisivat käyttämään 
myös matkustaja-alukset ja veneily. 

VTT on v. 1981 TVH:n toimeksiannosta laatinut selvityksen 
Suomen sisävesille soveltuvien alusten tarvitsemasta vapaas-
ta korkeudesta. Selvityksessä todetaan, että tärkeimmillä 

sisävesireiteillä, joilla mandollisesti käytetään merikel-

noista aluskalustoa, tulee välttää alle 10 m:n alikulku- 
korkeutta. 

Alikulkukorkeuden nostaminen vaikuttaa kuitenkin huornatta-
vasti kustannuksiin, sillä kanavointireiteillä on useita 
kymmeniä siltoja, jotka joudutaan nostamaan tai uusimaan. 
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5 	SUOSITUKSET KOHTEITTAIN TAI VÄYLITTÄIN 

5.1 	Merialue 	 vapaa korkeus (m) vapaa leveys (m) 

Mussalo - Kotka 5 16 
Tirmo - Sundö, Porvoon mik 16 40 
Sundö - Pellinki, Porvoon mik 5 - 

Emäsalo, Porvoon mik 16 	(14) 40 

Korssundet, mk00 3,6 - 

Barosundet, 	Irikoo - - 

Sk1do, Tainmlsaari 16 	(A) 40 

Kokkila, 	1-Talikko 16 - 

Utö, Särkisalo 14-20 3) 40 
Lövö, Dragsfjard 14-20 3) 40 
Harvaluoto, Pilkkiö 5 - 

Satava, Turku A 7 
Liliholmen, Parainen A 7 
Vnö, Parainen 30 	(25) 40 
Attu, Parainen 14 4) 40 
Parainen - Nauvo 35 - 

Lillandet - Biskopsö - Storlandet, Nauvo 16 40 
Högsar - Biskopsö, Nauvo 5 - 

Korppoo - Nauvo - - 

Wattkast, Korppoo 16 	(A) 40 
Korppoo - Finnö 16 	(A) 30 
Saverkeit, Houtskr A 7+40 
Kivimo, Houtskär 16 	(A) 40 

Mossala, Houtskär 5 	(A) - 	 (7) 
Ukko-Pekan silta, Naantali 12 2) - 

Kirveenrauma, Rymttyl 16 - 

Hammarönsalmi, Rymtty1 20 	(16) - 

Merimasku 16 	(A) - 	 (7+20) 
Pinoperä, Talvassalo 5 - 

Kaltainen, Taivassalo 14 - 

Vartsala, Kustavi - - 

Porin pohjoinen satamatle 5 - 

Raippaluoto, Mustasaari 16+A 80, A30 
tai 26 1) 

tai 40 80 
Hailuoto 7 	(A) - 

tai 3,5 + lossi - 

Vapaan korkeuden poikkeuksellinen arvo on merkitty sulkurnerkkeihin. Se tulee ky-

symykseen, jos suosituksen toteuttaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. 

Suositellaan rakennettavaksi sIten, ett voidaan muuttaa mydhemmin avattavaksi, 

vapaa korkeus avoinna 40 m. 

Uusi silta nykyisen viereen, joka mdräb vapaan korkeuden. 

Tarkempi vapaan korkeuden määrittäminen ede11yttä lisäselvityksiä. 

Vapaa korkeus 5 m ja leveys - , jos Mlelisholmin pohjoispuolella oleva väylä paran-
netaan ulttoväyläksi. 

avattava silta 

vaihtoehtolsesti avattava silta 

- 	ei ole katsottu aiheelliseksi esittää suositusta 

Avattava silta, jonka vapaa leveys on 7 m suositellaari ltsepalveluperleatteelle. Vapaa korkeus 
merialueella 	etiisyys keskiveden pinnasta sulan atarenaan 

Kohteet on merkitty Kymljoen ja KokernöenJoen vttj 	ttvI.tn karttoihin nro 33 Ja 34 
lukuunottamatta. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

1) 

2) 

3) 

4) 

A 

(A) 



1 Lauritsala - Lappeenranta (Pappilansalmi) 
2 Lauritsala - Savonlinna (Puumalansalmi lev. 100 m) 
3 Suur-Saimaa - Kaukop 
4 Suur-Samaa - Ristiina 
5 Vekaransalmi - Purtkaharju (Vekaransalrni) 
6 Savonlinna - Varkaus 
7 Varkaus - Kuopio (Puutossalmi) 
8 Kuopio - Siilmnjärvi (Kortesalmi) 
9 Haukivesi - Joensuu (Arvmnsalmi, Hanhivirta) 

10 Haponlanden kanava 
11 Orivesi - Puhos 

25 (A 12,5-16) 
	

50 
25 (A 12,5-16) 

	
60 

-,,- 	 60 
60 
60 
60 

25 (A 8,5-13) 
	

60 
25 (A 8,5-13) 

	
50 
60 
60 
50 

11,5 50 
12,5 20 
5,0 20 

14,0 60 
5,0 10 

12,5 40 

8,5 40 
8,5 	(6,0) - 

8,5 50 
8,5 	(6,0) 40 
8,5 	(A) 10 

10,0 	(A 6,5) 40 

14,0 	 60 
12,5 
	

40 
6,0 
	

10 
8,5 (6,0) 
	

40 

12,5 (A 6,5) 
	

40 
12,5 
	

40 
5,0 
6,0 
	

40 
3,0 
	

10 
5,0 	 60 
3,0 
	

10 
5,0 
	

50 
8,5 
	

60 
8,5 
	

60 
3,0 
	

20 
12,5 
	

40 
8,5 
	

40 
5,0 
	

20 
8,5 
	 40 

5,0 
	

20 

5,2 	Saimaan vesistö 	 aa korkeus (m)jvapaa leveys (m) 

Muut väylät 

12 	 Lauritsala - Revonlahti (Kuivmnsaareri silta M) 
13 	Kutvele - Ukonsalmi 
14 	Ukonsalmi - Kaukopää (Ukonsalmi) 
15 	 Parkonpää - Kaukopäa (Kutveleen kanava lev. 70 m) 
16 	 Lauritsala - Tullisalmi - Ristiniemi (Tullisalmen s.M 
17 	Mikkeli - Väätärnönsalmi - Lietvesi (Savilanden sil- 

ta 8,5 m M) 
18 	Anttola - Siikakoski 
19 	 Puumala - Kotosselka - Tolvanselkä (mand. siltahanke) 
20 	 Saimaa - Orralntaipale 
21 	 Haapaselkä - Hakovirta - Vekaransalmi (Hakovirta) 
22 	 Savonlinna - Momnsalmi - Puruvesi (Virtasalmi, Potku- 

salmi) 
23 	Puruveden väylät 
24 	Pieni Haukivesi - Vahersalo - Hietavirta 
25 	Kotkaselkä - Hemnävesi - Palokki (Hynnilä.nsalmen s. 

10,5 m M, Vaaluvirta) 
26 	 Suvasvesi. - Kuopio (Vehrnersalmi) 
27 	Varistaipale - Juojarvi - Kaavinkoski (Ohtaansalmi) 
28 	Kaavinkoskj - Kaavi 
29 	Rikkavesi - Luikonlahti 
30 	Kuopio - Iisalmi (Akkolansalmi) 
31 	 Kuopio - Karjalankoski 
32 	Karjalankoski - Atro (Lastukosken kanavas. M) 
33 	Puhos - Pyhäjärvi 
34 	Piikkeensalmen lossipaikka 
35 	Orivesi - Orikisalmi - Viinijärvi (Onkisalmeri s. M) 
36 	Käsämän lossipaikka 
37 	 Ihalansalmen lossipaikka 
38 	Kivisalmeri väylä 
39 	 Jänisselkä - Pyhäselkä 
40 	Höytiälsen kanava 
41 	 Joensuu - Lie:sa - Nurmes(Mönnin lossipaikka) 
42 	Koitereenjärvi. 
43 	Koitere - Parnilo 
44 	 Luhtapohja - Paukkaja 
45 	Koitajoki - Lylynkoskl 
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korkeus (m) vapaa leveys Cm) 

46 	Lylynkoski - Nuorajärvi - Tolvajoki 

47 	Lieksanjokisuu - Pankajärvi (VR kääntösilta, ei 
avata M) 

48 	Pankajärvi 

49 	Naarajoki (Naarajoen silta, suunniteltu M) 

50 	Nurmes - Juuka (Paalasmaan itäinen) 

51 	Nurmes - Juuka (Paalasmaan läntinen) 

5.3 	Kymljoen vesistö 

5,0 	40 

2,0 	20 

5,0 	40 

3,0 	50 

2,0 	10 

12,5 (8,5) 1 	20 

Kymijoen kanavahanke 

Heinola - Kalkkinen (Kalkkisten lossipaikka) 

Pyhäjärvi - Siikakoski 

Siikakoski - Tuustaipale 

Ryökäsvesi - Puulavesi 

Puulaveden väylät 

Mäntyharju - Orraintalpale 

Lahti - Vääksy (Väaksyn kanavas. 11,7 m M) 

Vääksy - Pulkkilanharju (Karisalmen silta M) 
Käkisalmen kautta kulkeva väylä 

Harmoisten väylä (Kellosalmi) 

Kuhmoisten väylät itään ja kaakkoon 

Sysmän väylä 

Suopelto, Sysmä 

Liikalanlahti (Korkeasaarensalmi) 

Luhangan väylä (Vuoksensalmi) 

Hopeasalmen väylä (Hopeasalmen silta M) 

Jämsän väylä, eteläinen haara 

Jämsän väy1ä pohjoinen haara 

Jämsästä Edessalon ja Haukkasalon välissä oleva väyl 

Pyhänpää - Paimenselkä - Suopelto (Töijensalon silta- 
hanke) 

Pulkkilanharju - Haapakoski (Kärkistensalmi) 

Louhunsalmen väylä (Louhunsalmen silta M) 

Muuramen väylä 

Päijänne - Keitele kanavahanke 

Keitele - lisvesi 

Haukivesi - lisvesi kanavahanke 

Pielavesi - lisvesi 

Nilakka - Vuonarnonlahti 
Konneveden väylä (Kivisalmen s. 7,6 m M) 

Keitele - Viitasaari 

Viitasaari - Keitelepohja 

Kivijärvi (Suurussalmen s. M) 

Keitele - Kivijärvi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

	

8,5 tai 10,5 
	30-45x 

	

11,5 
	

30-45 

	

4,0 (2,0) 
	

30 

	

4,0 
	

30 

	

4,0 
	

30 

	

5,0 
	

30 

	

4,0 
	

30 

	

11,5 
	

40 

	

11,5 
	

80 

4,0 

7,0 (A) 
	

20 

	

12,5 
	

30 

	

12,5 
	

30 

	

12,5 
	

40 

	

5,0 
	

20 

	

12,5 
	

30 

6,0 

	

12,5 
	

20 

	

12,5 
	

80 

	

3,0 
	

10 

	

3,0 
	

10 

	

14,0 
	

80 

3,0 

12,5 

	

8,5 tai 10,5 
	30-45x 

	

8,5 tai 10,5 
	

50 

8,5 tai 10,5 
	30-45x 

	

6,0 
	

40 

	

6,0 
	

40 

	

8,5 
	

40 

	

8,5 
	

50 

	

8,5 
	

50 

	

4,0 
	

30 



vapaa korkeusfl)! vapaa leveys (m) 

5.4 	Kokemäenjoeri vesistö 

1 	Meri - Pori (pääuoma) ':in lns1t1e) 
2 	Pori - Harjavalta - Vammala 
3 	Vammala - Nokia (Kutalan lossipaikka) 
4 	Kyrbsjärvi 
5 	Kulovesi - Hineenkyrö (Siuron silta h = 1,2 m M) 
6 	Nokia - Tampere 
7 	Tampere - Vanajavesi 
8 	Vanajavesi - Hämeenlinna 
9 	Hämeenlinna - Kernaalanrvi (Hopeaseppien s. 

h=4,35 m M) 
10 	Rautaselkä - Länkipohja 
11 	Palkäne - Joutsenselkä 
12 	Mallasvesi - Vihavuoden saha 
13 	Tampere - Murole 
14 	Murole - Virrat (Syvingin lossipaikka, Kautun siltaM) 
15 	Toisvesi (Herraslcosken kanavas. h=7,3-9,4 m, jm.40 m M) 
16 	Näsijärvi - Viitapohja (Aunesilta h6,3 m, va»19,0 m) 
17 	Ruovesi. - Vilppula 
18 	Mänttä - Keuruu 

5.5 	Oulujoen vesistö 

1 	Oulu - Vaala 
2 	Oulujärvi (Kalvannonsalmi) 
3 	Vaala - Paltamo - Kajaani (Alassalmi, Toukansalmi) 
4 	Kajaani - Kallioinen 
5 	Ontojärvi 
6 	 Paltarno - Ixnmänsaari (Saunasalmen lossipaikka) 
7 	Kiantajärvi (Virtasalmen lossipaikka, Suomussalmen 

silta M) 
8 	Vuokkijärven reitti (Kovalan lossipalkka) 

5.6 	lijoen vesistö 

1 	 Ii - Pudasjärvi 
2 	Kostonjärvi ja Irninjärvi 
3 	Muut väylän osat 

5.7 	Kemijoen vesistö 

1 	 Peräxneri - Savukoski ja Kitinen 
2 	Muut väylän osat 

	

5,5 	 40 

	

3,0 
	

30 

	

5,0 
	

40 
5,0 
5,0 

	

6,0 
	

30 

	

6,0 	 30 

	

6,0 
	

20 

	

4,5 
	

20 

	

5,0 
	

30 

	

5,0 
	

30 

	

5,0 
	

30 

	

12,0 
	

50 

	

12,0 
	

30 

	

8,5 	 30 

	

6,0 
	

20 

	

6,0 
	

25 

	

6,0 
	

25 

	

3,0 	 35 

	

5,5 
	

50 
12,0 (A 5,5) 
	

50 

	

5,0 
	

40 

	

5,0 
	

40 

	

3,0 
	

40 

	

4,5 
	

50 

	

3,0 	 40 

	

3,5 	 30-80 

	

3,5 	 30-80 

	

2,0 	 - 

	

4,5 	 - 

	

2,0 	 - 

Vapaan korkeuden poikkeuksellinen arvo on merkitty sulkumerkkeihin. Se tulee kysymykseen, 
jos suosituksen toteuttaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. 

Väylien kohdalle on merkitty mandollisia sillanrakennuskohteita. 

5) 	Välillä Kerma - Vihovuonne vapaa leveys 25 m 
x 	 suluissa 16 m 
(A) 	vaihtoehtoisesti avattava silta 
M 	vapaata korkeutta määräävä rakennettu silta 
- 	ei ole katsottu aiheelliseksi esittää suositusta 

Vapaa korkeus sisävesistöissä= etäisyys rnitoitusvedenpinnasta (HWnav  tai MW) 
sillan alareunaan 
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5.8 	Yleisiä suosituksia 

Siltapaikoilla, joita edellä ei ole käsitelty, voidaan 

käyttää seuraavia silta-aukon mittoja: 

Soutuveneet ja pie- 
net perämoottoriveneet 

Katetut moottoriverieet 
sisävesillä 

Matkailulaivat ("vesibus-
sit") sekä katetut moot-
toriveneet merialueella 

vapaa korkeus 	vapaa leveys 

1,5 m (1,0 m) 
	

5m 

4 m (3 m) 
	

5-10 m 

5m 	10 m 

1,0 m:n vapaa korkeus tulee kysymykseen, jos paikalla on 

vain soutuveneiden tai pienten perämoottoriveneiden sattu-

manvaraista liikennettä. 

3,0 m:n vapaata korkeutta voidaan käyttää poikkeuksellisesti 

siinä tapauksessa, että sillan rakentaminen 4,0 m:n kor-

keuteen tulee kalliiksi paikalla liikkuvaan venekantaan 

nähden. 

Vapaa leveys suositetaan purjehduskauden aliveden korkeu-

delle, jonka alapuolella luiskat saavat kaventaa vene- ja 

matkailulaivalijkenteel le suunniteltua aukkoa. 

Mikäli muun liikenteen (esim. purjeveneet ja hinaajat) huc-

mioon ottaminen on tarpeen, sovelletaan kohdissa 5.1-5.7 

esitettyjä väylä- ja siltapaikkakohtaisja suosituksia, 



25(Al2,5-16) 

25(Al2,5-16) 

25(A8,5-13) 

25(A8,5-13) 
- ,, - 

25(A2,5-5,0) 

- ,, - 

- ,, - 

10(8,5, A2,5) 

25(A2,5-5,0) 

10 

10(A2,5) 

50 	50 

60 	50 

60 	42 

60 	42 

60 	42 

60 	50 

60 	50 

50 	42 

60 	50 

60 	42 

50 	42 

11,5 

12,5 

5,0 

14,0 

5,0 

12,5 

8,5 

8,5 (6,0)  

5-8,5 

5 

5 

10(8,5, A2,5) 

8,5(A 2,5) 

10(8,5, A2,5)X 

10(8,5, A2,5) 

5-8,5 

50 20-40 

20 20 

20 20 

60 50 

10 12 

40 42 

40 	42 

- 	20-40 

5-8,5 
	

50 	20-40 

5-8,5 
	

40 	20-40 

8,5 (A2,5) 
	

10 	12 

10(8,5, A2,5) 
	

40 
	

50 

25 (8,5, 	A 2,5-5) 60 50 

8,5 	(A2,5) 40 42 

8,5 	(A2,5) 10 1 	42 

5-8,5 40 40 

8,5 	(A2,5) 	xx) 40 42 

10(8,5, 	A2,5) 40 42 

4 - 

3 40 20 

10 

5-8,5 60 20-40 

10 

50 

8,5 	(A2,5) 60 12 

8,5 	1 60 50 
2 20 15 

10 	(8,5, 	A2,5)1 40 50 

5 40 40 

4 20 24 

4 40 142 

4 20 24 

Liite 1 

SUOSITUSTEN VERTAILU VESITEIDEN LUOKITTELUTOIMIKUNNAN MIETINTbN V. 1965 

Saimaan vesistii 
	

Vapaa korkeus (rri) 
	

VapRa leveys (m) 

Suositus 	1 Mietintö 1965 	Suos. 'M 1965 

8,5 

8,5 (6,0) 

8,5 (A) 

Pieni Haukivesi - Vahersalo - Hietavirta - 

otkaseik 	- -einves1 - Palokki (Hynnilänsalmen . 	 10,0(A6,5) 

10,5 m M. Vaaluvirta) 
Suvasvesi 	- Kuopio 	(Veimersa1mi) 14,0 

Varistaipale - Juojärvi - Kaavinkoski (0htaans.m) 12,5 
Kaavinkoskj - Kaavi 6,0 
Rikkavesi - Luikonlahti 8,5 	(6,0) 
Kuopio - Iisalmi 	(Akkolansairni) 12,5 (A6,5) 
Kuopio - Karjalankoski 12,5 

Karjalankoski - Atro (Lastukosken kanavaa. M) 5,0 
Puhos - Pyhajärvi 6,0 
Piikkeensalmen lossipaikka 3,0 

Orivesi - Onkisalmi - Viinijärvi (Onkisalmen s.M) 5,0 
Käsärnän lossipaikka 3,0 
Ihalansalmen lossipaikka 5,0 
Kivisalmen väylä 8,5 
Jänisselkä - Pyhäselkä 8,5 
Höytiälsen kanava 3,0 
Joensuu - Lieksa- Nurmes 	(Mnnjn lossipaikka) 12,5 
Koitereenjärvi 8,5 
Koitere - Pwnilo 5,0 
Luhtapohja - Paukkaja 8,5 
Koitajoki - Lylynkoski 5,0 

	

1 	Lauritsala - Lappeenranta (Pappilansalmi) 

	

2 	Lauritsala - Savonlinna (Puumalansalmi lev. 100 m 

	

3 	Suur-Saimaa - Kaukopaä 

	

4 	Suur-Saimaa - Ristiina 

	

5 	Vekaransalml - Punkaharju (Vekaransalmi) 

	

6 	Savonlinna - Verkaus 

	

7 	Varkaus - Kuopio (Puutossalmi) 

	

8 	Kuopio - Siilinjärvi (Kortesalmi) 

	

9 	Haukivesi - Joensuu (Arvinsalmi, Hanhivirta) 

	

10 	Haponlanden kanava 

	

11 	Orivesi - Puhos 

	

12 	Laurtsala - Revonlahti (Kuivinsaaren silta M) 

	

13 	Kutvele - Ukonsalmi 

	

14 	Ukonsalmi - Kaukopää (Ukonsalmi) 

	

15 	Parkonpää - Kaukopää (Kutveleen kanava lev. 70 

	

16 	Lauritsala - Tullisalmi - Ristiniemi (Tullisalmen 

8. M) 

	

17 	Mikkeli - Väätäinonsalmj - Lietvesi (Savilanden 

silta 8,5 m M) 

	

18 	Anttola - Siikakoski 

	

19 	Puumala - Kotosselkä - Tolvanse1k (mand. silta- 

hanke) 

	

20 	Saimaa - Orraintaipale 

	

21 	Haapase].kä - Hakovirta - Vekaransalmi (Hakovirta 

	

22 	Savonlinna - Moinsalmi - Puruvesi (Virtasalmi, 

Potkusalmi) 

Puruveden väylät 



8,5 tai 10,5 

11,5 

4,0 (2,0) 

4,0 

4,0 

5,0 

4,0 

11,5 

11,5 

4,0 

7,0 (A) 

12,5 

12,5 

12,5 

5,0 

12,5 

6,0 

12,5 

12,5 

3,0 

3,0 

14,0 

3,0 

12,5 

8,5 tai 10,5 

8,5 tai 10,5 

8,5 tai 10,5 

6,0 

6,0 

8,5 

8,5 

8,5 

4,0 

30_ 45x 

30-45 42 

1;: 
20 20-40 

30 20-40 

30 20-40 

40 20-40 

20 20-40 

30 20-40 

20 20-40 

80 

10 

10 

80 90 

- 20-40 

30- 

50 42 
30_45x 

40 42 

40 20 

40 20 

50 42 

50 42 

30 42 

6,5 

2-4 

4 

4 

4 

11,0 

11,0 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

11,0 

6,5 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

5 
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Vapaa korkeus (m) Vapaa leveys (m) 

Suositus Mietintö 1965 Sos, M 1965 

5,0 3 40 24-42 

2,0 3 20 24 

5,0 4 40 42 

3,0 50 

2,0 10 

12,5 	(8,5) 8,5 	(A2,5) 20 42 

Lylynkoski - Nuorajärvi - Tolvajoki 

Lieksanjokisuu - Pankajärvi (VR käMritsilta, ei 
avata M) 

Pankaj arvi 

Naarajoki (Naarajoen silta, suunniteltu M) 

Nurmes - Juuka (Paalasmaan itäinen) 

Nurmes - Juuka (Paalasmaan läntinen) 

Kymi joen vesistö 

Kymijoen kanavahanke 

Heinola - Kalkkinen (Kalkkisten lossipaikka) 

PyhäJärvi - Silkakoski 

Siikakoski - Tuustaipale 

Ryökasvesi - Puulavesi 

Puulaveden väylät 

Mäntyharju - Orraintaipale 

Lahti - Vääksy (Vaäksyn kanavas. 11,7 m M) 

Vaäksy - Pulkkilanharju (Karisalmen silta M) 

Käkisalmen kautta kulkeva väylä 

Harmoisten väylä (Kellosalmi) 

Kuhmoisten väylät itään ja kaakkoon 

Sysmän väylä 

Suopelto, Sysmä 

Liikalanlahti (KorkeasaarenSalmi) 

Luhangan väylä (Vuoksensalmi) 

Hopeasalmen väylä (Hopeasalmen silta M) 

Jäxnsän väylä, eteläinen haara 

Jämsän väylä, pohjoinen haara 

Jämsästä Edessalon ja Haukkasalon välissä oleva 

väylä) 

Pyhäpää - Paimenselkä - Suopelto (Toijensalon 

siltahanke) 

Pulkkilanharju - Haapakoski (Kärkistensalmi) 

Louhunsalmen väylä (Louhunsalmen silta M) 

Muuramen väylä 

Päijärine - Keitele kanavahanke 

Keitele - lisvesi 

Haukivesi - lisvesi kanavahanke 

Pielavesi - lisvesi 

Nilakka - Vuonamonlahti 

Konneveden väylä (Kivisalmen s. 7,6 m M) 

Keitele - Viitasaari 

Viitasaari - Keitelepohja 

Kivijärvi (Suurussalmen s. M) 

Keitele - Kivijärvi 



Vapaa korkeus (m) 	Vapaa leveys (aO 
Suositus 	Mietintö 1965 	Suos. 1 M 1955 

-3-. 

Kokernenjoen vesist 

	

1 	Meri - Pori (päuoma) (Porin lnsitie) 

	

2 	Pori - Harjavalta - Vammala 

	

3 	Vammala - Nokia (Kutalan lossipaikka) 

	

4 	Kyrösjärvi 

	

5 	Kulovesi - Hmeenkyr (Siuron silta h - 1,2 m M) 

	

6 	Nokia - Tampere 

	

7 	Tampere - Vanajavesi 

	

8 	Vanajavesi - Hnieenlinna 

	

9 	Hrneenhinna - KernaalariJrvi (Hopeaseppien s. 

h 	4,35 m M) 

	

10 	Rautaselk - Lnkipohja 

	

11 	Pälkärie - Joutsenselkä 

	

12 	Mallasvesi - Vihavuoden saha 

	

13 	Tampere - Murola 

	

14 	Murole - Virrat (Syvingin lossipaikka, Kautun s.M, 

	

15 	Toisvesi (Herraskosken kanavaa. h- 7,3-9,4 m, 
jm - 40 m M) 

	

16 	NMsijrvi - Viltapohja (Aunesilta h»6,3 m, 

va19,0 m) 

	

17 	Ruovesi - Viippula 

	

18 	MMnttM - Keuruu 

Oulujoen veslstö 

	

1 	Oulu - Vaala 

	

2 	Oulujärvi (Kaivannonsalmi) 

	

3 	Vaala - Paltamo - Kajaani (Alaasalmi, Toukansalmi 

	

4 	Kajaani - Kallioinen 

	

5 	Ontojärvi 

	

6 	Paltamo - Ämmäänsaari (Saunasalmen losaipaikka) 

	

7 	Klantajärvi (Virtasamen losaipaikka, Suomussal- 

men silta M) 

	

8 	Vuokki järven reitti (Kovalan lossipaikka) 

lijoen vesisti 

	

1 	Ii - Pudasjärvi 

	

2 	Kostonjärvi Ja Irninjrvi 

	

3 	Muut väylän osat 

Kemi Joen vesistb 

	

1. 	Permeri - Savukoski ja Kitinen 

	

2 	Muut vyln osat 

Vapaan korkeuden poikkeuksellinen arvo on merkitty eulkuxn 
toteuttaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. 

Väylien kohdalle on merkitty mandollisia sillanrakennuskol 

	

5) 	välil1 Kerma - Vihovuonne vapaa leveys 25 m 
x) 	suluissa 16 m 
xx) 	osalla väylM 25 m 
(A) 	vaihtoehtoisesti avattava silta 
M 	vapaata korkeutta määrMvä rakennettu silta 

	

- 	ei ole katsottu aiheelliseksi esittää suositust 

Vapaa korkeus sisävesistöissä=etäisyys mitoitusvedenpinna 

5,5 40 

3,0 3 30 30 

5,0 4 40 42 

5,0 3 - 

5,0 - 

6,0 6 30 42-90 

6,0 6 30 32 

6,0 6 20 32 

4,5 4 20 24 

5,0 5 30 32 
5,0 5 30 24 

5,0 5 30 24 

12,0 7 t 	50 42 
12,0 7 30 32 
8,5 7 30 24 

6,0 5 20 24 

6,0 4 25 24 

6,0 25 

3,0 3 35 24 

5,5 5 50 42 

12,0 (A5,5) 5 50 42 

5,0 5 40 40 

5,0 3 40 24 

3,0 3 40 24-40 

4,5 3 50 40 

3,0 3 40 40 

3,5 2 30-80 25-50 
3,5 3 30-80 

2,0 2 - 

4,5 3-4 - 

2,0 - 

,rkkeihin. Se tulee kysymykseen, jos suosiuksen 

teita. 

;ta (HWnaV  tai HW) stllam alareunaan 



Yleisiä suosituksia 

Siltapaikoilla, joita edellä ei ole käsitelty, voidaan 

käyttää seuraavia silta-aukon mittoja: 

vapaa korkeus (m) 	vapaa leveys (m) 

suositus mietintö 	suositus mietintb 
1965 	1965 

Soutuveneet ja pie-
net perärnoottori-
veneet 

Katetut moottori-
veneet sisävesillä 

Matkailulaivat ("ve-
sibussit") sekä ka-
tetut moottoriveneet 
rn e r ja lue eila 

	

1.5(1.0)1 1,0-1.5 	5 	- 

4 (3) 	2-2.5 	5-10 	- 

5 	- 	10 	- 

1,0 m:n vapaa korkeus tulee kysymykseen, jos paikalla on 

vain soutuveneiden tai pienten perämoottoriveneiden sattuman-

varaista liikennettä. 

Vapaa leveys suositetaan purjehduskauden aliveden korkeu-

delle, jonka alapuolella luiskat saavat kaventaa vene- ja 

matkailulaivaliikenteelle suunniteltua aukkoa. 

iikäli muun liikenteen (esim. purjeveneet ja hinaajat) 

mioon ottaminen on tarpeen, sovelletaan kohdissa 5.1- 

esitettyjä väylä- ja siltapaikkakohtaisia suosituksi 

Vesiteiden luokittelutoimikunnan mietinnössä v. 1965 ei ole 



-1- 	 LIITE 2 

LUETTELO KÄSITELTYJÄ VÄYLIÄ RISTEÄVISTÄ SILLOISTA JA LAUTOISTA 

MERIALUE 

A 

V5paa leveys Siltatyyppi 
(jännemitta) m - 	

- 

7,5 tb-laattasilta 

7,0 puupalkkimilta 

16,2 tb-ulokelaattaej ita 

8,5 tb-ulokelaattasllta 

3,8 puupalkkisilta 

14,2+48,5+15,0+ teräksinen riatikko- 
2xl8,3+2x17,9+18,3+ ,ja tb-palkkisilta 
15,0 

1950 0,6 4,7 tb-laattasilta 

2,8 19,2 teräksinen palkkisilta 

6,0 31,0+31,0 teräksinen ristikkos. 

4,0 30,2 teräksinen ristikkos. 

6,1 30,8+30,5 teräksinen rietikkos, 

1974 3.5 12,0+16,0+12,0 tb-kotelopalkkisilta 

4,4 14,2 teräkainen palkkieilta 

4,6 16,0 tb-palkkisilta 

4,0 16,0 puupalkkisilta 

1957 1,4 6,9 tb-laattasilta 

1957 4,0 26,1 tb-kaarisilta 

1969 3,7 2x16,1+29,2+13,2 teräksinen palkki- ja 

riatikkosjlta 

1958 5,0 8,6+11,0+8,7 tb-laattasilta 

1967 2,8 29,0 teräksinen riatikkos. 

1968 2.0 8,0 tb-laattasilta 

1979 1,6 16,8 jb-palkkisilta 

298 

1975 2,6 27,1+8x32,8+l8,7 jb-palkkisilta 

1957 3,5 17,0+21,7+17,0 tb-kotelopalkkieilta 

1957 7,5 28,9+33,3+34,3+33,3+ teräkeinen palkkis. 

29,1 ^34,1 ^ 39,3+41,3^ 

39,3^33,9 

1963 4,6 15,6^2x18,2+18,4+ jb-laatts- ja pslkkis, 

15,2^28,0+36,0+22,0. 

15,2+l8,4+2x18,2+ 

2x18,4+15,2 

1970 5,1 (35,6^ 56,6^56,0^56,6^ teraksinen läppä- 

56,0+56,6) ja palkkisj1t 

1965 6,8 98,7+3x1l7,5+92,7 teräksinen kotelopalkkia 

1949 1,5 7,0 tb-laattaailta 

1961 2,5 19,1 tb-ulokelaattasjlta 

1930 1,5 5,5 tb-laattakehäailt 

1956 3,5 (27,0+36,0+27,0) tb-kotelopalkkiajlta 

Tie nrc Sillan 	Nimi ja kunta 
nro 

14688 Ky-440 Viinlemen silta, Vehkalahti 

kaup, 	Pappilansaaren silta, Hamina 

kaup. 	Välisalmen silta, Vehkalahti 

kaup. 	Leppkarin silta, Hamina 

kunta 
	

Ristiniemen silta, Vehkalahti 

	

7 	Ky-71 
	

Tervasaaren silta, Hamina 

	

7 	Xy-39O Kotiaaaren.almen silta, Hamina 

VE 	Haminansalmen ratasilta, Hamina 

kaup. 	Karhunsalmen silta, Kotka 

VR 	Pikku-Pöytisen ratasilta, Kotka 

VR 	Karhusalmen ratesilta, Kotka 

	

15 	Ky-799 Kivisalmen silta, Kotka 

VR 	Kiviaalmen ratasilta, Kotka 

VR 	f Kivisalmen dljysataman radan silta, 

Kotka 

kaup. 	Kevyen liikenteen silta, Kotka 

14630 Ky-688 Nokosen silta, Kotka 

14630 Ky-689 Maijansalmen silta, Kotka 

14532 Ky-745 Keihässalmen silta, Pyhtää 

11927 0-670 	Jomalsundin silta, Loviisa 

11877 0-973 	Kärppäsundin silta, Pernaja 

1551 0-1048 Hummelsundin silta, Porvoon mik 

11813 1 0-1338 Kjallsundin silta, Porvoon mlk 

154 U-L-1 	Emäsalon lautta, Porvoon mlk 

7 	'J-1250 Sipoonlanden silta, Sipoo 

katu 	0-1382 Naurissalmen silta, Helsinki 

	

katu 	0-1386 Kulosaaren silta, Helsinki 

	

katu 	0-1388 Hakaniemen silta, Helsinki 

	

katu 	kaup. 	Lauttasaaren silta, Helsinki 

51 	0-930 	Lapinlanden silta, Helsinki 

	

katu 	0-1367 Paciuksenkadun silta, Helsinki 

	

40911 	0-1354 Kuusisaarentien silta, Helsinki 

	

40911 	0-1355 Lehtisaari-Kuusjsaarj vesistds., Hel- 

sinki 

	

11391 	0-676 	Otaniemen-Lehtjsaaren silta, Espoo 

Avatta- Rak. 	Vapaa 
va 8. 	vuosi 

1952 
	

2,0 

1948 
	

1,7 

1981 
	

2,4 

1974 
	

2,2 

1950 
	

2,4 

1946 
	

6,0 



1 0-607 Huopalanden silta, Espoo 1960 

51 0-1055 Koivusaaren silta, }telsinki 1963 

51 0-878 Hanasalmen jalankulkusilta, Espoo 1963 

51 0-1054 Hanasalmen silta, Espoo 1963 

51 0-117 Otsolanden silta, Espoo 1963 

51 0-882 Otsolanden jalankulkusilta, Espoo 1963 

11329 0-1350 Bosundin silta, Espoo 1979 

11329 11-1268 Svinösundin silta, Espoo 1976 

11328 0-286 Espoonlanden silta, Kirkkonuinnii 1937 

51 0-1081 Espoonlanden silta, Espoo 1969 

11245 0-669 Vrnäsin silta, Kirkkonummi 1948 

	

11247 0-1159 	Lillknnisskogin silta, Kirkkonununi 

1114 	11-194 	Kirkkosilta, mk00 

	

1104 U-967 	Lkigbron silta, Inkoo 

	

1104 1)- 	Korssundin silta, Inkoo 

	

11051 0-1127 	Sandsundin silta, Tenhola 

	

11047 0-1193 	Sundsbackan silta, Tenhola 

	

11041 11-861 	RAströmin silta, Tammisaari 

	

11043 11-686 	Kanavan silta, Tanunisaari 

	

11039 :U-947 	Knipnäsin silta, Tainmisaari 

11039 0.4-3 	Skldön lautta, Tammieaari 

	

11038 11-134 	Pohjan silta 1, Tammisaari 

53 	0-1161 	Pohjanlanden itäisen salmen silta, 

Tammisaari 

53 	0-1151 	Pohjanlanden läntisen salmen silta, 

Tamrnisaari 

VR 	Pohjan itäisen salmen ratasilta, 

Tammisaari 

VR 	Pohjan läntisen salmen ratasilta, 

Tammisaari 

	

11015 0-859 	Gennarby dammbro, Tenhola 

	

11029 U-679 	Trollshovdan silta, Tenhola 

1823 	T-93 	Särkisslon silta, Särkisalo 

183 	tT-1269 	Hälsundin silta, Dragsfjärd 

183 	T-l267 	Hundh1en silta, Dragsfjärd 

183 	T-L.-14 	Ldvön lautta, Dragsfjärd 

183 	T-l609 	Strömman läppäsilta, lCemi 

183 	T-1624 	Strdmman kiinteä silta, Pernid 

183 	T-88 	Strömman kääntt$silta, Perni 

1972 

920-29 

1965 

1982 

1971 

1973 

1969 

1950 

1965 

A 	1933 

1972 

A 	l972 

A 

1957 

1962 

1964 

1964 

A 	1968 

1969 

A 	1897 
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Tie nro Sillan 	 Nimi ja kunta 	 Avatta- Rak. Vapaa 	Vapaa leveys 	 Siltatyyppi 

	

nro 	 va 5. 	vuoai korkeus (jännesitta) m 

1,1 9,3 tb-laattasilta 

1,6 15,2 jb-laattasilte 

3,9 22,9+30,8+23,0 tb-kotelopalkkieilta 

3,8 22,9+31,0+22,9 tb-kotelopalkkisilta 

3,0 12,0+15,1+12,0 tb-laattasilta 

2,8 12,1+15,2+12,0 tb-lasttaeilta 

2,5 15,0 tb-ulokelaattasilte 

3,8 11,9+15,2+12,0 tb-laattasilta 

3,4 38,2+49,8+38,2 teräksinen palkkisilta 

4,6 38,8+50,5+38,8 terliksinen palkkisilta 

2,4 0,8+1,7+2x1,6+6x1,5 puupalkkisilta 

+2x1,1+2x1,4.1,3 

3,1 5,0 tb-laattakehäeilta 

1,5 6,3 teräksinen palkkisilta 

2,0 6,6 tb-laattasilta 

3,6 26,0+68,9+26,0 teräksinen palkkis. 

2,4 11,0 teräksinen palkkisiita 

2,8 2,5.11,0+2,6 tb-ulokelaattasilta 

4,4 8,1 tb-laattasilta 

4,5 7,1 tb-holvieilta 

3,1 18,5 terksinen palkkisilta 

459 

2,3 7,5+6xl1,5+l2.3,l2,4+ teräksinen palkki- ja 
10,4 käMnt$silta 

2,0 24,2+30,6+23,9 teräksinen palkkisilta 

3,0 25,0+35,0.35,0+26,0 teräksinen palkki- ja 

läppäsilta 

4,8 23,6+15,5+15,6.24,8+ teräksinen palkkiailta 
24,9+24,8 

3,4 24,7.25,0+24,9+25,4+ teraksinen palkkis- ja 
22,0+20,5 kääntösilta 

2,1 4,2 tb-laattasilta 

1,3 2,1 kiviholvisilta 

3,3 8,7+11,0+8,7 tb-laattasilta 

1,6 7,0 tb-laattaailta 

1,8 8,0 tb-laattasilta 

396 

3,5 33.5 teräksinen läppäailta 

2,1 28,9 jb-palkkisilta 

2,1 17,0 teräksinen käntsilta 
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Tie rtro Sillan 	Nimi ja kunta 

nro 

180 	T-L-1 	Kokkilan lautta, Halikko 

181 	1-1690 	Rungonsalmen silta, Sauvo 

12023 1-1644 	Kirjaisten silta, Nauvo 

12023 T-1643 	Sommarösundin silta, Nauvo 

12019 T-L-23 	Högsarin lautta, Nauvo 

l2Ö22 T-L-25 	Biskopsöri lautta, Nauvo 

12029 T-1510 	Liliholmenin silta, Parainen 

12027 T-L-20 	VAnön lautta, Parainen 

12027 T-L-21 	Atun lautta, Parainen 

12037 1-159 	Björnsundin silta, Psrainen 

12195 1.4-15 	Harvaluodon lautta, Piikkiö 

12003 T-l293 	Karesundin silta, Houtskari 

12003 T-L-18 	Mossalan lautta, Houtskär 

12003 1.4-17 	Kivimon lautta, HoutskMr 

12005 T-L-24 	Saverkeitin lautta, Houtskär 

180 	T-163 	Rödh11sundin silta, Parainen 

180 	T-l62 	Abborsundin 8llta, Parainen 

180 	1-161 	Sattmarkin silta, Parainen 

180 	1-157 	Kirkkosalmen silta, Parainen 

180 	1-156 	Hessundinsalmen silta, Parainen 

180 	T-155 	Kirjalanmalmen silta, Kaarina ja Pa- 

rainen 

180 	T-l54 	Kuusistonsalman silta, Kaarina 

180 	T-L-3 	Parainen - Nauvon lautta, Parainen ja 

Nauvo 

180 
	

T-L-4 	Vikomin lautta, Nauvo 

180 
	

T-L-5 	Retaisen lautta, Korppoo ja Nauvo 

180 
	

T-L-6 	Korppoo-Houtskär lautta, Korppoo ja 

Houtekär 

12012 
	

1.4-26 	Wattkamtin lautta, Korppoo 

1821 
	

1-1804 	Salmelansalmen silta, Turku 

1821 
	

1-1116 	Satavan ponttoonisilta, Turku 

1821 
	

T-l73 	Toijaisten silta, Turku 

VR 	Satamaradan silta, Turku 

Vfi 	Raisionlanden ratasilta, Turku 

189 
	

1-1121 	Sattisilta, Rymttyl 

189 
	

1-1664 	Srk.nsalmen silta, Naantali ja Meri- 

inasku 

189 	1-1991 	Ukko-Pekan eilta, Naantali 

189 	T-260 	Naantalinealmen silta, Naantali  

Avatta- Rak. 	Vapaa 1 	Vapaa leveys 

va s. 	vuosi jrkeu 	(jnnemitta) m 

616,0 

1972 	16,0 62,8+2x79,5+62,8 

1969 	1,8 	5,0 

1969 	1,6 	4,0 

319 

148 

A 1982 1,7 7,1+ 40,3 

249 

160 

1969 	3,0 9,7+2x12,4+9,7 

258 

1964 1,5 6,0 

354 

169 

428 

1954 	2,4 	6,7 

1953 1 	2,6 	6,5 

1960 	14.,O 	68,6 

2,0 	7,3 

1937 	15,0 	80,7 

1963 	12,6 22,8+217,0+22,8 

1958 	4,5 7,9+10,6+2x14,2+10,6+ 

7,9 

2853 

590 

793 

8800 

169 

2,6 
	

22,8 

1963 
	

1,8 
	

3,1 

1965 
	

3,0 
	

15x4 , 9 

1,9 
	

13,6 

2,3 
	

8,0 

1982 
	

2,0 
	

18,5 

1970 	.5.5 
	

33,6+48,4+53,4+48,3+ 1  

33,6 

1937 
	

7,8 
	

44,4 

1937 
	

L2 , 0 
	

29,4  

Siltatyyppi 

terbksinen palkkisilta 

tb-laattasilta 

tb-laattasilta 

terksinen läppM- ja 

tb-ponttoonisilta 

terNksinen psikkisilta 1 

tb-laattasilt* 

tb-laattasilta 

tb-laattasilta 

tb-holvisilta 

tb-laattasilta 

tb-kaarieilta 

teräkeinen riippusilta 

tb-laatt&eilta 

jb-palkklsilta 

terkeinen ponttoonis. 

ter.ksinen palkkisilta 

terMksinen palkkisilta 

terkainen palkkisilta 

terkinen palkkiailta 

terWcainen palkkisilta 

tb-holvisilta 

tb-holvisilta 



Avatta- Rak. 	Vapaa 	Vapaa leveys 

va s. 	vuosi korkeus 	(jMnnemitta) 15 

1935 	1,8 

1952 	3,9 

1982 	14,0 

1966 
	

2,0 

1965 
	

3,7 

1958 
	

1,0 

1982 
	

2,0 

1982 
	

2,0 

1967 
	

2,7 

1965 
	2,4 

1979 2,0 

1961 1,8 

1932 1,9 

2.3 

2,8 

A 1956 5,0 

339 

320 

150 

14,5+14,0+14,5 

239 

21 ,0+2x25,8+21 ,0 

58,0+78,0+2x88,O+ 

78,0+58,0 

953 

6,0 

10,6 

5,0 

11,5+13,5+11,5 

10,0+13,5+9,5 

9,0 

6,3+4,3 

4.3 

4,0 

1,6+2,6+1,6 

6,3 

7,0 

16,0+34.0+45,5+34,0 

8,1+10,0+8,1 

21,0+23,0+25,5+21,5 

23,0 

14,3 

11, 9+11,2 

15,0+15,0 

8,0 

13,3 

12,6 

13,0 

15.8+20,5+15,8 

9,0 

1166 

32,8+36,1+32,8 

10, 9+10, 9 

16,0 

1954 
	

2,9 

A 
	 4,0 

1977 

1845 

1969 

1970 

1912 

1967 

1957 

1973 

3,0 

2,0 

1,9 

1,5 

1,3 

2,0 

4,2 

0,6 

2,2 

1,2 

1975 
	

2,5 

2,5 

1980 
	

2,0 

2654 	1-666 
	Kappelinaalmen silta, Pori 

;VR 
	Tahkoluodon ratasulta, Pori 

!VR 

	

13023 	1-1744 

	

662 	V-367 

	

667 	V-l291 

	

667 	V-1317 

	

676 	V-366 

VR 

	

673 	V-1262 

	

6732 	V-679 

	

6732 	V-134l 

	

6732 	V-L-2 

	

17731 	V-1359 

VR 

	

724 	V-1446 

Kappelinsalmen ratasilta, Pori 

Sainion silta, Pori 

Kaupungin silta, Kriatuinankaupunki 

Hundholmenin gilta. Närpi 

Xorsgrundin silta, NMrpiö 

Slussbro, Kaakinen 

Kaskistensalmen ratasilta, Kaskinen 

Nässkatfjrdenin silta, Nrpid 

Molpestömsbro, Korsns 

8rckskärin silta, Korn.e 

Bergn lautta, Korans 

Sundomin silta, Vaasa 

Vaskiluodon ratasilta, Vaasa 

Grntikin silta, Muataaaari 

-14- 

	

Tie 	Sillan 	 Nimi ja kunta 

	

nro 	nro 

	

189 	T-L-7 	lcirvemnrauman lautta, Rym&ttyl& 

	

189 	T-L-8 	Hammarnsalmen lautta, Rymtty1ä 

	

193 	T-L-ll 	Merimaskun lautta, Merimasku 

	

1931 	1-315 	Vangenrauman silta, Askainen 

12241 	T-L.-22 	Pinopern lautta, Taivassalo 

	

192 	1-276 	Vehmassalmen auta, Vehmas ja Taivas- 

salo 

	

192 	T-1885 	Kaitaisten silta, Taivassalo 

	

192 	T-L-10 	Vartaalan lautta, Kustavi 

	

1924 	T-293 	Siikarauman silta, Kustavi 

	

1924 	T-294 	Hägholminrauman silta, Kustavi 

12239 	1-1610 	Jrviluodonsalmen silta, Kustavi 

12359 	1-1464 	Kariritaari silta, Vehmaa 

12359 	T-l463 	Ristinkyln silta, Vehmaa 

12473 	1-1596 	NisärMistenreuman silta, Uusikaupunki 

12473 	T-l548 	Velloveden sännöste1ypato, Uusi- 

kaupunki 

	

1974 	1-1817 	Vinterinrauman silta, Uusikaupunki 

	

1974 	1-411 	Pilkorauman silta, Uusikaupunki 

	

1973 	1-410 	Katarauman silta, Uusikaupunki 

VR 	Kemiran ratasilta, Uusikaupunki 

VR 	Rauman kanavan ratasilta, Rauma 

	

2654 	1-665 	Reposaaren silta, Pori  

Siltatyyppi 

terMkainen palkkisilta 

terksinen palkkisulta 1 

terMkeinen p.lkicisilta 

tb-1&attasilta 

tb-laattaailta 

tb-laattaailta 

liimapuupalkkisilta 

li jmapuupalkkjsjlta 

tb-laattasilta 

tb-laattasilta 

tb-laattakehei ita 

tb-laattasilta 

terksinen palkkisilta 

tb-laattasilta 

terksinen palkkisilta 

terksinen 1ppM- ja 

tb-kotelopalkkisi ita 

tb-laattasi ita 

terWeinen pa1kI-ja 

kb..ntöei1ta 

jb-ulokepalkkisilta 

liimapuupalkkiailta 

terksinen palkkisi ita 

tb-laattasilta 

tb-laattaailta 

terMksinen palkkisilta 

ter.ksinen palkkisilta 

tb-laattasilta 

terUksinen palkkisilta 

tb-laattaei ita 

jb-palkkiailta 

teräksinen palkkisilta 

tb-ulokelaattaailta 



Vapaa leveys 	 Siltatyyppi 

(jWnnemitta) si 

	

Tie 	Sillan 

	

nro 	nro 

--- 

724 V-1351 

724 V-L-1 

17867 V-887 

724 V-876 

724 V-875 

17822 V-1398 

17822 V-1399 

17822 V-1400 

8 V.-838 

7263 V-1234 

7263 V-529 

7263 V-526 

7263 V-527 

7263 V-528 

749 V-608 

749 V-609 

749 V-610 

749 V-600 

749 V-271 

749 V-1373 

749 V-1382 

816 0-L-1 

	

18702 	0-988 

VR 

VR 

VR 

920 L-1087 

9201 L-1624 

Nimi ja kunta 

Alskatin silta, Mustasaari 

Raippaluodon lautta, Mustasaari 

Klobbströmsbro, Mustasaari 

Vargbro, Mustasaari 

Skaldrfjärdin silta, Mustasaari 

BrandtbAdans bro, Mustasaari 

Stekh&lets bro, Mustasaari 

Svartskatas trömmens bro 

Vaasorin silta, Mustasaari 

Hl1näs bro, Vöyri 

Hummelnässundsbron, Maksamaa 

Rgholmssundsbron, Maksamaa 

Abborgrundsbron, Maksamaa 

Vestermundsbron, Maksamaa 

F.rholmsbro 1, Luoto 

F.rholmsbro II, Luoto 

Storströmsbro, Luoto 

Gertrudsbro, Luoto 

Äktsstrdmin silta, Kokkola 

Björkholmin silta, Kokkola 

Metsolan silta, Kokkola 

Hailuodon lautta, Oulunsalo ja 

Hailuoto 

Toppilansalmen silta, Oulu 

Toppilansalmen ratasilta, Oulu 

Kraaselinsalmen rataailta, Kemi 

Rivirikarin ratasilta, Kemi 

Kraelinaalmen silta, Kemi 

Rivinkarin silta, Kemi 

-5- 

Avatta- Rak. Vapaa 

va s. 	vuosi korkeus 

1974 	2,9 

1963 	2,0 

1951 	1,2 

1954 	2,2 

1974 	2,3 

1975 	1,8 

1975 	1,4 

1956 	0,6 

1965 	3,6 

1955 	1,5 

1959 	1,8 

1962 	3,0 

1962 	2,0 

1958 	5,6 

1958 	1,8 

:1958 	1,8 

1955 	1,6 

1931 	1,5 

1976 	1,5 

1976 	1,6 

1952 	3,2 

3,5 

6,2 

6,1 

1953 	4,8 

953/82j 5,8 

jb-ulokepalkkisilta 

tb-lasttasilta 

tb-laattasilta 

terMksinen palkkiailta 

terksinen palkkimilta 

tb-laattasilta 

tb-laattse ilta 

tb-palkkieilta 

terksinen kaarisilta 

tb-laattasilta 

tb-laattaeilta 

terksinen palkkisilta 

tb-laattasilta 

terksinen ristikkos. 

tb-kotelopalkkiailta 

tb-kotelopalkkioilts 

tb-palkkisilta 

tb-ulokepalkkieilta 

tb-ulokelaattaei lta 

tb-lasttaeilta 

terksinen ristikkos. 

teräksinen ristikkos. 

teräksinen ristikkos. 

teräksinen rietikkoa. 

teräksinen ristikkos. 

teräkainen ristikko+ 
tb-laattaailta 

5,5+26,6+5,5 

769 

7,0 

4,0 

15,8+20,5+15,8 

18,0 

6,0 

5,0 

8,2 

55,0 

6,0 

7,3 

20,3 

6,0 

59,0 

15,2 

15,2 

11,0+14,5+11,0 

12,9 

22,0 

8,0 

6856 

29,8 

29,8 

46,7 

43,8 

44,2 

7,3+43,8+7,3 

Merialueella on vapaa korkeus ilmoitettu useissa kohteissa yliveden (HW) pinnasta, 

eikä keskiveden (MW) pinnasta, kuten tässä suositukseege on esitetty. 



Vyl.n Sillan 

	

firo 	nro 

	

1 	Ky-L-3 

	

2 	M-L-12 

	

2 	M-L-2 

	

2 	M-L-11 

	

2 	M-L-3 

	

2 	M-638 

Nimi ja kunta 

Pappilansalmen lautta, Lappeenranta 

Hätinvirran lautta, Puumala 

Puumalansalmen lautta, Puumala 

Kietvälanvirran lautta, Puumala 

Vekarensalmen lautta, Sulkava 

Kyrnsalmen silta, Savonlinna 

2 	VR 	Kyrönsalmen rautatiesilta, Savonlinna 

7 	VR 	Taipaleen kanavan silta, Varkaus 

7 	Ku-20 	Taipaleen kanavan läppsilta 1, Varkaue 

7 	Ku.-791 	Komminse1.n silta, Varkaus 

7 	Ku-663 	Leppävirran silta, Leppvirta 

7 	Ku-L-1 	Puutossalmen lautta, Kuopio ja Vehniez'- 

salmi 

8 	KUL..6 	Kortesalmen lautta, Kuopio 

8 	Ku 169 	JMnnevirran silta, Kuopio ja Suun- 

järvi 

9 	4-L-4 	Tappuvirran lautta, Rantasalmi ja 

Kangaslampi 

9 	?l-L-5 	Hanhivirran lautta, Enonkoski 

(M_600) 	Vuokalanvirran silta, Savonranta 

9 	M-596 	Orivirran silta, Savonranta 

9 	M-637 	Vihtekannan silta, Savonranta 

9 	PK-L-1 	Arvinsalmen lautta, Rääkky1 ja Liperi 

10 	M-618 	Haponlanden kanavaailta, Savonlinna 

12 	Ky-683 	Kuivinsaaren silta, Taipalsaari 

13 	yksit. 	Hrskiänsaaren lautta, Ruokolahti 

14 	Ky-L-2 	Ukonsalmen lautta, Ruokolahti 

14 	Ky-732 	Kaljaniemen kanavasilta, Ruokolahti 

15 	Ky-L-7 	Ky1niemen lautta, Ruokolahti ja 

Taipalsaari 

16 	Yksit. f Tullisalmen silta, Taipalsaari 
17 M- 	Savilanden silta, Mikkeli 

17 M-635 	Kirkonvarkauden silta, Mikkeli 

17 M-204 	Juurisalmen silta, Ristiina 

17 M-695 	Vtmönsalsen silta, Anttola 

-6- 

SAIMAAN VESIST 

A 

215 

1966 4,5 23,4+29 ,6+23,4 tb-kotalopalkkisilta 

1965 14,6 7,4+9,5+4,5+57,0+4,5+ tb-holvi- ja palkki- 

9,5+7,4 silta 

1968 1 4,7 114,4+19,7+19,8+14,4 teräksinen kMntösilta 

458 

1959 14,1 O5+Z 452.8+1c1510,5) tb-holvi- ja palkkisa 

1963 11,5 1 	51,4 tb-holvieilta 

2: 

1968 3,0 8,4 tb-laattasilta 

479 

1978 : 5,0 12,0 liimapuusilta 

1982 8,5 21,0+36,0+36,0+21,0 jb-kotelopalkkisilta 

1968 14,5 (30,0+140,0+25,0) teräksinen riippus. 

1961 13,0 (6,7+7,5+7,5+70,0+ tb-kaari- ja palkki- 

7,5+7,5+6,7) silta 

l979f 13,0 (40,0+65,0+45,0) teräksinen liitto- 

palkkisilta 

	

Avat- 	Rak. 	Vapaa 
	

Vapaa leveys 	Siltatyyppi 

	

tava e. vuosi korke 
	

(jMnnemitta) m 

223 

212 

258 

540 

278 

	

A 	1968 	12,2 37,5+115,5+106,5+52,5+ terksinen kotelo- 

	

40,5+37,5) 	palkki- ja läppa. 

	

A 	1908 	10,0 33,0+18,0+20,0+20,0+ terksinen ristikko- 

	

104,0+9,0) 	ja kaMntösilta 

	

A 
	

1 1935 
	

6,0 
	

16,8+8,4 	terksinen kaMntös. 

	

A 
	

1967 
	

4,5 
	

16,9 	terksinen läppMs. 

	

1972 
	

25,0 6,5+48+5x53,5+48+36,5; ter.ksinen palkkia. 

	

1965 
	

25,4 
	

85,0 	tb-kearisilta 

482 

215 

	

A 
	

19510 
	

2,5 .(20,0+l9,5+21,7+l6,0+ 
	terksinen langerpalk- 

:100,0+20,3+20,3) 
	

ki- ja k(Mntösilta 

331 



221 

(16+21,8+16,2) 
	

tb-palkkisilta 

9,5+11,8+9,5 	ii irnapuupalkkisi 1 ta 

12,6 

208 

10,4+10,4 

157 

(43,0+53,0+43,0) 

(24,0+60.0+24,0) 

(15,0+21,0+15,0) 

(15,0+21,0+15,0) 

136 

23,1+29,7+29,5+23,3 

57,8 

(32,0+64,0+53,0) 

teräksinen palkkisilta 1 

puinen kääntösilta 

jb-kotelopalkkisilta 

teräksinen kaari- ja 
palkkisilta 

tb-kotelopalkkisi ita 

tb-kotelopalkkisilta 

teräksinen palkkisilta 

teräksinen ristikkos. 

jb-kotelopalkkisilta 

-7-. 

	

Väylan Sillan 	 Nimi ja kunta 
nro 	nro 

17 	M-L-1 	Lietveden lautta, Puumala ja Juva 

19 	M-581 	Leukoinsalmen silta, Puumala 

20 	M-683 	Mustalansalmen silta, Ristiina ja 

Suomennieai 

20 	(Ky_750) Orraintaipaleen silta, Savitaipale 

21 	M-L-7 	Hakovirran lautta, Sulkava 

22 	M-461 	Virtasalmen silta, Savonlinna 

22 	M.-L-lO Potkusalmen lautta, Punkaharju 

23 	M-67l 	Punkaalrnen silta, Punkaharju 

23 	Vfi 	Punkasalmen rautatiesilta, Punkaharju 

23 1(M 676t  Tuunaansalmen silta, Punkaharju 

23 	(VR) 	Tuunaansalmen ratasilta, Punkaharju 

25 	M-L-9 	Vaaluvirran lautta, Heinävesi 

25 	M-688 	Hynnilänsalmen silta, Heinävesi 

25 	VR 	Vääräkosken rautatiesilta, Heinävesi 

25 	M-647 	Karvion silta, Heinävesi 

26 	Ku-L-2 Vehmersalmen lautta, Vehmersalmi 

27 	M-368 	Varistaipaleen kanavan kääntösilta, 

Heinävesi 

27 	Ku-437 Ohtaansalmen silta, Tuuniemi 

28 	Ku-794 Kaavinkosken silta, Tuusniemi ja Kaavi 

30 	Ku-163 Päivärannan läppäsilta 1 ja II, Kuopio 

30 	VR 	j Päivärannan ratasilta, Kuopio 

30 (Ku_164 Suosaaren silta 1 ja II, Kuopio 

30 	(VR) 	Suosaaren ratasilta, Kuopio 

30 	(Ku-165) Tikkalansaaren silta 1 ja II, Kuopio 

30 	(Ku-166) Sorsasalon silta 1 ja II, Kuopio 

30 	(Ku-167) Virtasalmen silta 1 ja II, Kuopio 

30 Ku-8l8 	Mustanvirran silta, Maaninka 

30 Ku-684 	Ahkiolanden kanavan silta, Maaninka 

30 Ku- 	Ahkiolanden silta, Maaninka 

30 Ku-L-5 	Akkalansalmen lautta, Lapinlahti 

30 Ku-288 	Nerkoonkanavan kääntösilta, Lapinlahti 

30 Ku-234' Peltosalmen kääntösilta, Iisalmi 

31 	Ku-359 	Miiurutvirran silta, Juankoski 

32 Ku-200 	Pitäjän silta, Juankoski 

32 Ku-201 	Uittokanavan silta, Juankoski 

32 VR 	Virraosken ratasilta, Juankoeki 

32 (Ku-.l96) Lastukosken silta, Nilsiä 

32 Ku-197 	Lastukosken kanavan silta, Nilsiä 

Avat- 	Rak. 	Vapaa 	Vapaa leveys 	 Siltatyyppi 
tava s.vuosi korkeus 	(jännemitta) m 

1969 6,0 

1977 3,3 

1969 4,0 

A 1 	1960 	1 2,0 

1975 	5,0 

1976 	5,0 

1976 	2,5 

1974 	2,3 

1978 
	

10,5 

1938 
	

13,5 

1969 
	

10,0 

221 

1915/80 1,6 8,9 teräkainen palkkisilta 

k958 13,5 (9,0+9,5+9,5+60,0+9,5+ jb-kaarisilta 

9,5+9,0) 

1972 6,1 (10,0+35,0+10,0) jb-kotelopalkkisilta 

1965 1,9 15,4 teräksinen läppäsilta 

1963 1,7 15,0 teräksinen läppäsilta 

1 	1965 1,4 42,8 jb-palkkisilta 

1976 1,4 42,8 teräksinen riatikkogilta 

1964 1,1 (35,0+35,0) jb-kotelopalkkisilta 

1964 1,5 (15,0+15,0) tb-laattasilta 

1962 1,6 14,2+14,2 tb-laattaajlta 

1975 12,5 (50+60+50) jb+kotelopalkkisilta 

1968 12,0 (19+28,0+19,0) tb-palkkisjlta 

akent. 12,7 (25,6+32,0+25,6) jb-palkkisjlta 

181 

1959 1  2,0 7,6 teräksinen palkkisilta 

956/8d 2,7 18,6+68,4+18,4+20,2+ teräksinen kaari- ja 
6,1 palkkisilta 

1960 14,0 (10,5+10,5+52,8+10,5+ tb-holvi- ja palkkis, 
10,5) 

1 	1973 1,0 (20,0+25,0+2Ø,0) tb-ontelolaattasjlta 

1973 2,1 15,2 laattakehäsilta 

1968 6,5 58,4 teräksinen ristikkos. 

933/77 4,4 23,8 tb-holviejlta 

934/77 4,9 1,2+8,9+10,0+8,8+1,2 tb-ulokelaattaailta 

A 

A 

A 

A 

A 



19E 
	

9,0 

l9 
	

3,4 

19 
	

3,2 

19 
	

4,1 

A 	19 
	

3,0 

A 	19] 
	

2,7 

A 	19 

A 
	

1962 	3,5 

A 
	

1972 	2,8 

A 
	

l910/7 	3,4 

1961 	12,5 

1955 	4,0 

1954 	6,0 

1959 	4,8 

1961 	5,0 

1966 	4,5 

910/72 	1,6 

1965 	4,5 

1962 	4,7 

uunnit. 	3,0 

40,6 

31,0+42,1+31,0 

15,6 

292 

(50,0+65,0+50,0) 

207 

329 

32+70+32 

(13,5+18,0+13,5) 

38,0 

(20,5) 

16,0 

26,0+32,0+13,0+13,0+ 

32,0+26,0 

16,0 

230 

16,3+17,3+22,5+28,0+ 

28,0+22,5 

(13,0+52,0+18,0) 

50,0+15,0 

40,0+51,0+40,0 

4,4+28,4+4,4 

24,5 

15,4+19,5+15,4 

26,5+40,0+26,5 

(12,0+50,0+12,0) 

34 , 9+34 , 9+10 

(33,0+50,0+33,0) 

(15,0+26,5+15,0) 

(37,5+54,0+37,5) 

451 

421 

-8- 

Avat- 	Rak. Vapaa 
tava s, vuosi korkeus 

1967 	11,4 

1959 	6,0 

1956 	3,6 

1975 
	

5,0 

Vapaa leveys 	Siltatyyppi 
(jännemitta) m 

teräksinen palkkis. 

tb-kotelopalkkisi ita 

tö-holvisilta 

)-kotelopalkkisilts 	1 

jb-palkkisilta 

tb-laattaeilta 

teräksinen ristikkos. 

tb-ulokelaattasi ita 

teräksinen läppäsilta 

teräksinen ristikkos. 

teräksinen läppäsilta 

tb-kotelopalkkisilta ja 

teräksinen kääntöailta 

teräksinen palkki- ja 

läppäsilta 

tb-palkki+terMksinen 

ristikko- ja läppäs. 

tb-kotelopalkkisilta 

teräksinen palkkisilta 

teräksinen palkkisilta 

teräkainen palkkisilta 

tb-kotelopalkkisi ita 

teräksinen palkki-. ja 

ristikkosilta 

teräksinen palkki- ja 

riat ikkos ilta 

jb-palkkiailta 

jb-palkkisilta 

teräkeinen palkkisilta 

	

Väyln Sillan 	Nimi ja kunta 
nro 	nro 

33 	VR 	Syrjsalmen rautatiesilta, Kitee 

33 	Pk-1 	Syrjäsalmen silta, Kitee 

33 	Pk-15 	Puhoksenkosken silta, Kitee 

34 	Pk-L-.9 Piikkeensalmen lautta, Kesälahti 

35 	Pk-655 Onkisalmen silta, Liperi 

36 	Pk-L-3 Käsämän lautta, Liperi 

37 	Pk-L-7 Ihalansalmen lautta, Rääkkylä 

38 	Pk-702 Kivisalmen silta, Rääkkylä 

40 	Pk-427 Höytiälsen kanavasilta, Joensuu 

40 	VR 	Höytiäisen kanavan rautatiesilta, 

Joensuu 

40 	Pk-53 	Onttolan silta, Kontiolahti 

41 	Pk-12 	Joensuun kanavasilta, Joensuu 

41 	VR 	Pielisjoen rautatiesilta, Joensuu 

41 	Pk-630 Kuuman kanavan läppäsilta, Kontiolahti 

41 	Pk-L-5 Mönnin lautta, Kontiolahti 

41 	Pk-219 Kaltimonkosken silta, Eno 

41 	Pk-l48 Uimasalmen silta, Eno 

41 	VR 	Oimasalmen rautatiesilta, Eno 

41 	Pk-134 Ahvenisen silta, Eno 

43 	Pk-253 Hiiskosken silta 1, Ilomantsi 

43 	Pk-481 Yläkanavan silta, Ilomantsi 

46 	Pk-25]. 	Lylykosken silta, Ilomantsi 

46 	Pk-267 Kallioniemen silta, Ilomantsi 

46 	Pk-243 Oinassalmen silta, Ilomantsi 

47 	VR 	Lieksan,joen rautatiesilta, Lieksa 

47 	Pk-546 Lieksanjoen silta, Lieksa 

47 	Pk-672 Pankakosken silta, Lieksa 

49 	Pk- 	Naarajoen silta, Lieksa 

50 	Pk-!,.11 Paalasmaan lautta, Juuka 

51 Pk-L-10, Hirvisalmen lautta, Juuka 



1 Ky-751 Heli1n moottoritiesilta, Kotka 

1 Ky-8 He1il.n silta, Kotka 

1 Ky-43 Korkeakoaken silta, Kotka 

1 	VR Osolankosken ratasilta, Anjalankoeki 

1 	Ky-26l Inkeroisten silta, Anjalankoski 

1 Ky-91 Keskikoaken silta 1, Anjalankeski 

1 VE Korian ratasilta, ElimMki ja Kuusankoski 

1 	Ky-236 1  Korian silta, Elimki ja Kuusankoski 

1 	Ky-766 j Keltin silta, Kuusankoski 

1 	Ky-888 Kuusankosken silta, Kuusankoski 

1 	VR Rapakosken ratasilta, Kuusankoski 

1 	'R 	Pessankosken ratasilta, Kuusankoeki 

1 	Ky-296 Voikkaan silta, Kuusankoski 

1 	(Ky-290) Kupparinojan silta, litti (Urajrven 

linjalla) 

42,00 jb-kotelopalkkisilta 

10,7+27,4+10,7 tb-nivelpalkkisilta 

3x14,0 tb-palkkisilta 

20,0 teräkainen palkkisilta 

37,1+64,4+37,1 terkainen palkkisilta 

10,0+50,1+10,0 terksinen kaarisilta 

(69,1) tb-kaarisilta 

17,7+61,1+17,7 teräksinen ristikkos. 

33,4+58,0.58,0+33,4 taräksinen palkkisilta 

40,8+50,6+40,8 teräksinen palkkisilta 

(2x27,0+50,0+ 3x27,0) teräksinen palkki- ja 

ristikkosilta 

(2x27,0+50,0+27,0) teräksinen paikki- ja 

riatikkosilta 

60,6+67,3+60,6 teräksinen ristikkos. 

7,3 teräsbetoninen palkkis. 

1970 	5,3 

1937 	6,0 

1928 	1,0 

1927 	1,0 

1939/80 1,5 

1954 8,5 

1925 14,6 

1870 6,3 

1972 20,4 

1981 	2,6 

1964 	6,5 

1963 	7,8 

1939 	1,5 

1938 	0,7 

1966 	3,3 

1966 	2,6 

1966 	2,5 

1932 	15,7 

1968 	7,0 

1968 	5,6 

1964 	10,2 

1958 	1,6 

897/27 0,1 

1962 	1,9 

1926 	1,7 

1899 	2,5 

1931 	1,7 

1937 	4,2 

1925 	1,5 

1980 	2,2 

1959 	4,1 

1978 	3,0 

1936 	1,4 

1978 	4,8 

1965 	4,1 

1982 	5,0 

49,0 

10,4+13,3+10,4 

(10,0+13,5+10,0) 

63,0 

21,8+27,4+21,8 

41,5+52,6+30,0 

220 

15,4+20,0+15,4 

20,9+28,6+20,9 

2,8+3,5+2,9 

3,60+7,3+3,6 

4,0+3x13,0+4,0 

14,0+8,1 

18,2+18,2 

34,0 

9,2+8,6 

6,5+6,1+6,5 

18,8+68,7+18,8 

10,7+10,7 

4,0 

4,8+30,9+4,8 

32,0 

(73+38,0+7,3) 

teraksinen ristikkoa. 

teräsbetoninen laattas. 

teräsbetoninen laattaa. 

teräksinen palkki- ja 

kaarisilta 

tb-kotelopalkkisj 1 ts 

jb-kotelopalkkisjlta 

tb-palkkisjlta 

teräkajnen palkkisilta 

kiviholvjmjlta 

puupalkkisjita 

tb-nivelpalkkisi ita 

tb-holvisilta 

teräksinen palkkisilta 

teräksinen ristikkos. 

teräksinen psikkisilta 

tb-elementtjsj lta 

teräksinen kaari- ja 

palkkisilta 

jb-elementtisi 1 ta 

tb-laattasilta 

jb-ulokepalkkiailta 

jb-palkkisiita 

jb-ulokepnlkkmfl ta 

-0- 
-d 

KYMIJOEN VESISTÖ 

	

Vy1n Sillan 	Nimi ja kunta 	Avat- 	Rak. Vapaa 	Vapaa leveys 	Siltatyyppi 

nro 	nro 	 tava a. vuosit korkeus 	(jnnemitta) m 

	

1 	Ky-7l0 

	

1 	Ky-709 

1 

	

1-2 	VR 

	

1-2 	04-639) 

	

1-2 	14-640 

2 

	

2 	H-933 

	

3 	Ky-305 

	

3 	Ky-302 

Ky-632 

	

3 	(Ky-153) 

	

3 	(Ky-773 

	

4 	14-84 

	

4 	14-82 

	

4 	M77 

	

4 	14-78 

	

4 	M602I 

	

4 	(14-15) 

	

4 	(14-16) 

	

5 	14-690 

	

5 	M-l06 

	

6 	(M-122) 

Kimolanlanden Bilta, Jasla 

Kimolan silta, Jaala 

Kimolan kanavan tilustiesilta, litti 

JyrängSn ratasilta, Heinola 

Jyrngdn silta 1, Heinola 

JyrMngön silta II, Heinola 

Kalkkisten lautta, Asikkala 

Kalkkisten kanavan silta, Aikkala 

Lammin silta, Valkeala ja Jaala 

Myllysilta, Jaala 

Kantokoekensilta, Jaala 

Puolakan silta, Jaala ja Valkeala 

Verlan silta, Valkeala ja Jaala 

Voikoaken silta, Mntyharju ja Valkeala 

Virransalmen silta, Mntyharju 

Miekankosken silta 1, Mäntyharju 

Miekankosken silta II, Mntyharju 

Vihantasalmen silta, M.ntyharju 

Tuumtaipaleen silta, MMntyharju 

Myllysilta, Mntyharju 

Hirvenaalmen silta, Hirvensalmi 

Suonsalmen silta, Hirvensalmi 

Kortemalmen silta, Kangasniemi ja 

Joutes 



	

19,60 
	

tb-holvisilta 

9,2+11,6+9,2 
	

tb-laattasilta 

2,7..3,0+5,0+3,1+3,2 puinen  pukki- ja tu- 

kiansassilta 

11.6+24,1+11,6 	tb-laattasilta 

	

8,9+8,4 	 tb-kehä- ja teräksinen 

läppäsilta 

9,3+4,7+46,0+7,4+8,3Jtb-holvi.- ja palkkis. 

13,7+17,0+13,7 	tb-laattasilta 

23,6+122,3+23,6 	teräksinen riippus. 

11,9+15,0+11,9 	tb-laattasilta 

10,4+13,3+12,2+39,5+1 tb-palkki- ja kaaris. 

11, 0+12 , 6+13, 0+12 , 4+ 

10,4 

83 

127 

135 

19,0 
	

tb-laattakehäsilta, vin. 

514 

15,0+18,0+138,0 
	

teräksinen riippusilta 

6,8+10,9+6,8 
	

tb-laattaailta 

(5,5+15,0+5,5) 
	1 tb-ulokelaattasi ita 

	

39,0 
	

jb-palkkisilta 

19,6+45,2+19,6 
	

jb-kotelopalkkisiita 

(60,0+60,0) 
	

teräksinen ristikkos. 

teräkainen ristikkos. 

teräksinen palkkis. 

teräksinen palkkis. 

teräksinen ristikko- 

ja palkkisilta 

tb-kaarisilta 

tb-kehäsilta 

teräksinen ristikkos, 

tb-holvi-- ja palkkis. 

teräksinen langerpalkkis. 

tb-laattaailta 

jb-laattapalkkisilta 

jb-kotelopalkkisilta 

teräke. oalkkis. 

1965 	6,0 

58,4+29,0+29,0 

6,1 

230 

1933 	2,8 
	

24,6+24,6 

	

6,6 
	

58,0 

1952/6O 3,1 49,8 

1952/60 

1950 7,50 8,5+2x9,6+lO,0+ 
c280+ 10,6 

1966 6,0 64,0 

1968 6,9 11,9 

1969 6,0 15,4+29,5+21,4 

1973 5,5 34,4+48,5+34,4 

1936 2,0 25,0 

1957 	3,0 

1969 	2,7 

buunnits 1,5 

1969 	4,6 

1969 	6,1 

3,7 

1933 	3,9 

1933 	1,2 

1939 4,2 

1967 7,3 

1962 3,9 

1977 3,8 

A 1975 2,1 

1959 	11,5 

1976 	5,0 

1969 11,5 

1970 	2,1 

1940 11,7 

- 10 - 

Väylän Sillan 	 Nimi ja kunta 	 Avat- 	Rak. Vapaa 	 Vapaa leveys 	 Siltatyyppi 

nre 	nro 	 tava e. 	vuosi korkeus 	(jännemitta) m 

14-87 	Kiepin silta, Mäntyharju 

(M633) 	Honkataipaleen tukinkuljetusradan yli- 

kulkusilta, Ristiina 

Ky-6281 Kurkisalmen silta, Suomenniemi 

Ky-833I Kauriansalmen silta, Suomenniemi 

1 H-1179j Vääksyn kanavan silta, Asikkala 

H-684 Vaäksyn silta, Asikkala 

(H_1195j Väaksynjoen silta, Asikkala 

14-10971 Karisalmen silta, Asikkala 

(H-l100) Pulkkilansalmen silta, Asikkala 

(14-585). Käkisalmen silta, Asikkala 

H-L-3 	Kellosalmen ).autta, Padasjoki 

M-L-6 	Korkeasaarensalmen lautta, Sysmä 

Ks-L-3. Vuoksensalmen lautta, Luhanka 

I(s-776 Hopeasalmen silta, Luhanka 

Ks-L-1 Kärki stensalmen lautta,. Korpilahti 

Ks-666 Louhunsalmen silta, Säynätsalo 

O(s-878) Kinkosalmen silta, Säynätsalo 

(Ks-683) Lemmensilta, Säynätsalo 

(1(s-860) Naiskosken silta, Jyväskylän mlk 

1(5-859 Vaajakosken silta, Jyväskylän mlk 

VR 	Vaajakosken rautatiesilta, Jyväsky- 

län mlk 

1(5-175 Vuonteensalmen silta, Laukaa 

(1(8-174) Eeronsalrnen silta, Laukaa 

Ks-L-4 Kantolansalmen lautta, Laukaa 

1(8-160 Kuusaankosken silta, Laukaa 

VR 	Kuusaankosken ratasilta, Laukaa 

KS-295 Ison-Pörrin silta, Laukaa ja Äänekoski 

(1(5.296) Pikku-Pörrin silta, Laukaa ja Aänekoski 

VR 	Paatelanlanden ratasilta, Äanekoski 

(1(5-270) Äänekosken silta, Äänekoski 

Ka-786 Matilanvirran silta, Sumiainen 

Ks-833, Neiturintaipaleen kanavan silta, 

Konnevesi 

Ku-744 Kerkonkosken silta, Rautalampi 

Ku-804 Säynätsalmen silta, Rautalampi 

(Ku-369) 	Vaajasalmen silta, Rautalampi 

7 

7 

7 

7 

8-9 

8-9 

8-9 

9 

9 

10 

11 

15 

16 

17 

22 

23 

23 

23 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

26 

26 



- II - 

Vaylän Sillan 
	

Nimi ja kunta 	 Avat- 	Rak. 	Vapaa 	 Vapaa leveys 	 Siltatyyppi 

nro 	 nro 
	

tava s. vuosi korkeus 	(jnnemitta) m 

11973 1,3 3,9+5,6+4,6 puupalkkisjlta 

1968 3.8 12,0 tb-laattasilta 

1958 7,0 10,5 teräksinen palkkis. 

1932 1,6 8,8 terksinen palkkis. 

1976 2,0 22,1+22,1 tb-palkkisilta 

1972 2,7 7,5 tb-laattssilta 

1977 6,0 29.0+390+510+34.0 jb-kotelopalkkisilta 

1975 6,0 21,6+30,2+21,6 jb-palkkisilta 

1971 5,5 34,1+48,2+34,1 jb-kotelopalkkisilta 

1969 5,8 24,4+42+24,4 jb-kotelopalkkisilta 

1963 	1 7,6 18,7+,2+18,7 terksinen kaari- ja 

palkkisilta 

1962 0,9 5,0 tb-laattasilta 

1933 2,0 10,5 teräksinen palkkisi 

1963 5,1 12,5 tb-kehMailta, vinoj 

1962 1,4 5,5 tb-laattaailta 

1 1,3 10,0 teräksinen palkkis. 

1962 5,3 15,0+117,0+15,0 teräksinen riippus. 

1980 4,0 36,0 jb-ulokepalkkisilts 

167 

1956 1,8 15,1 teräksinen palkkis. 

1958 2,5 1 	3,0 tb-kehäsilta 

1927 1,3 3,1 teräksinen palkkis. 

1927 1,3 3,5 tb-laattasilta 

1927 1,3 9,5 terksinen palkkis. 

1927 0,9 6,0 teräksineri palkkis. 

1932 	1 1,1 10,8+11,0+10,9+10,9 teräksinen palkkis. 

	

27 	fku-812 Simolan silta, Suonenjoki 

	

27 	Ku-729 Suonenjoen silta, Suonenjoki 

	

27 	VR 	Suonenjoen ratasilta, Suonenjoki 

	

27 	;Ku-59 	Suonenjoen silta, Suonenjoki 

	

27 	(M-682) Suihkolansalmen silta, Jäppil 

	

27 	(Ku-395 Sorsakosken silta, LeppKvirta 

	

28 	{Ku-117 Tervonsalmen silta, Tervo 

	

28 	Ku-82l Kolun kanavan silta, Tervo 

	

28 	Ku-783 Svin kanavan silta, Pielaveai 

	

29 	Ku-762 Vuonamonsalmen silta, Keitele 

	

30 	Ks-498 Kivisalmen silta, Konnevesi ja Rauta- 

lampi 

	

30 	(Ku-599) Timosensalmen silta, Rautalampi 

	

30 	(Ku-75) 	Säkin silta, Rautalampi 

	

31-32 	KS-639 Miekkasalmen silta, Viitasaari 

31-32 (Ks-630) Haapasalmen silta, Viitaaaart 

	

31-32 	(Kunta) 	Haapasalmen käntösilta, Viitaari 
	

A 

	

31-32 	(Ks-362) Hännilnsalmen silta, Viitasaari 

	

33 	Ks-1021 Suurussalmen silta, Kannonkoski 

	

33 	Ks-L-2 Saarensalmen lautta, Kinnula 

	

34 	Ks-402 Hilson eli Kanavan silta, Kannonkoski 

	

34 	VR 	Känkrinjoen ratasilta, kannonkoski 

	

34 	Ks-374 Huopanarikosken silta, Viitasaari 

	

34 	Ks-375 Huopanankosken silta, Viitasaari 

	

34 	Ks-376 Huopanankosken silta, Viitasaari 

	

34 	Ks-377 Huopanankosken silta, Viitasaari 

	

34 	Ks-383 Keihärinkosken silta, Viitasaari 

.1 ts 



Rak. Vapaa 
	

Vapaa leveys 	Siltatyyppi 

vuoa korkeus 
	

(jännemitta) m 

956 	5,0 
	

16+34+45,5+34 
	

tb-kotelopalkki- ja 

teräksinen läppäsilta 

- 12 - 
KOKEMÄENJOEN VESISTÖ 

Vy1niSillan j 	Nimi ja kuntø 	Avat- 

nro 	nro 	 tava g, 

	

1 	T-665 	Reposaaren silta, Pori 	A 

	

1 	1-826 

	

1 	1-1720 

	

2 	VR 

	

2 	1-823 

	

2 	1-762 

	

2 	1-740 

	

2 	1-765 

	

2 	1-1210 

	

2 	1-1109 

	

2 	1-754 

	

2 	(VR) 

	

2 	VR 

	

2 	(T-1207) 

	

2 	1L-16. 

	

2 	1-841: 

	

2 	1564: 

	

2-3 	T-573 

	

3 	(1-1803) 

	

3 	T-1533 

	

3 	(1-1813) 

	

3 	1-607 

	

3 	1.4-12 

	

3 	Kaup. 

	

3 	H-701 

Porin silta ,Pori 

L.innasilta, Pori 

Kokemenjoen rautatiesilta, Pori 

Koiviston silta, Ulvila 

Friitalan silta, Ulvila 

Arantilan silta, Nakkila 

Harjavalian silta, Harjavalta 

Vuolteen II silta, Kokemäki 

Vuolteen 1 silta, Kokemäki 

Kokemäenjoen silta, Kokemäki 

Kuivakoaken ratasilta, Kokemäki 

Pahakosken ratasilta, Kokemäki 

Kiettareen silta, Kokemäki 

Karhiniemen lossi, Huittinen 

Keikyän silta, Keikyä 

Mielanniemen silta, Kiikka 

Vammaskosken silta, Vammala 

Karkunkylän silta, Vammala 

Iliedan silta, Vammala 

Kiuralan silta, Vammala 

Ku1an 1ta, Vammala 

Kutalan lossi, Vammala 

Nokianvirran (pitäjän) silta, Nokia 

Nokianvirran silta, Nokia 

	

5 	VR 	Siuronkosken ratasilta, Nokia 

	

5 	H-l126 	Siuron silta, Nokia 

	

5 	14-1124 Murhasaaren silta, Nokia 

	

5 	1-958 	Laitilansalmen silta, Hameenkyrö 

	

6-7 	(14-1114) Pitkäniemen venesilta, Nokia 

	

6-7 	14-1147 Rajasalmen silta, Pirkkala 

	

7 	14-153 	Lempäälän kanavan silta, Lempäälä 

	

7 	VR 	Lempaälän kanavan rautatiesilta, 

Lempäälä 

	

7 	--1l76 Pyhävanan silta, Lempäälä 

1926 5,0 15,5+39,0+59,0+39,0 teräkminen riatikkos, 

1974 2,5 (29,5+58,0+80,0+58,0+ jb-kotelopalkkisjlta 

29,5) 

1930 2,7 54,0+54,0+54,0 teräksinen ristikkoa. 

1961 5,0 29,1+36,4+29,1 teräksinen palkkis. 

1953 4,5 29,8+36,6+29,8 teräksinen palkkis. 

1939 6,6 36,8+36,8+36,8 teräkainen ristikkos. 

rakent. 3,3 (30,0+50,0+50,0+30,0) jb-kotelopalkkisilta 

1963 3,4 (36,5+36,5) tb-kotelopalkkisilta 

1963 4,2 (13,9+13,9) tb-laattasilta 

• 	1918 6,1 23,8+24,7+24,9 tb-holvisilta 

1957 3,5 9,0 teräksinen palkkis. 

1918 5,8 (41,0+41,0) tb-holvisilta 

1958 6,0 79,3 teraksinen riippusilta 

211 

1980 	: 3,0 43,6+52,4+43,6 jb-palkkisilta 

1953 3,4 58,0 teräksinen ristikkos. 

1920 2,9 5xl5,4 kiviholvii1ta 

1979 2,0 24,6 jb-elementtisilta 

1965 5,0 16,5+16,3+16,2 teräksinen palkkis. 

1979 5,0 35,4+43,8+35,4 jb-kotelopallckisjlta 

1955 2,3 14,5.17,8+14,5 tb-palkkisilta 

182 

1957 11,7 ($,0+9,0+45,0+9,0+$,0) tb-holvisilta 

1960 6,6 : (27,0+52,o+38,o+12,o+ jb-kotelopalkkisilta 

12,0) 

1935 3,0 1 	22,7+22,7 teräksinen palkkis. 

1874 2,0 3x6,l5+3x8,20 kiviholvisilta 

1962 3,8 24,4+50,1+24,4 tb-kotelopalkkisilta 

1932 5,5 3x15,0 teräksinen palkkis. 

1972 1.8 29 jb-palkkimilta 

1973 6,0 (88+120+88) teräksinen ortot. 

kotelopalkkisilta 

1959 	6,3 
	

41,8 	jb-palkkisilta 

1952 	6,8 
	

16,4+16,4 	tb-holvisilta 

1975 	6,4 
	

(26^58+26) 	jb-kotelopalkkis. 



62,9 

3,0 

61,5 

5,0 

(25+155+25) 

17,9+32,8+17,0 

80 

26,6 

25,0+32,0+25,0 

29,2 

31, 3+41, 4+31,3 

(11,0+13,2+11,0) 

14,5+22,0+22,0+14,5 

15,0+20,0+15,0 

25, 0+31, 0+25,0 

5,0 

33,9 

8,0 

14,2 

20,5+31,8+20.5 

18, 2+25, 2+18, 2 

13,0+21,7+13,0 

(22.0+27,5+22,0) 

20,0 

7,6 

14,4+14,4+14,4 

(30+6x39^30+20) 

101 

14,0+14,0 

12,6+36,6+8,8 

17,0+20,4+17,0 

39,0 

(14,4+i8,o+i4,) 

42,0 

19,0 

1954 1 
	

6,3 

1954 
	

2,8 

1938 
	

4,5 

1962 
	

1,0 

1963 
	

6,3 

1970 
	

6,0 

11925/6d 
	

5,6 

1963 
	

4,4 

1965 
	

4,3 

1950 
	

6,2 

1962 
	

6,9 

1 1963 
	

5,5 

1976 

1963 

1957 

1957 

1982 

1981 

1915 

1970 

1968 

1966 

1974 

1939 

1977 

1905 

1982 

1953 

1980 

5,0 

5,8 

4,7 

1,6 

5,0 

1,1 

6,2 

5,0 

4,8 

4,9 

4,6 

1,9 

12,0 1 

1,3 

4,5 

A 

A 

1974 
	

3,1 

1975 
	

9,4 

19/4 
	

1,6 

1934 
	

12,6 

[899 
	

6,3 
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Väylän Sillan 	Nimi ja kunta 
	

Avat- 	Rak. Vapaa 	 Vapaa leveys 	Siltatyyppi 

nrO 	nro 	 tava s. vuosi korkeus 	(jännamitta) m 

	

7 	H-364 Konhonvuolteen silta, Valkeakoski 

	

7 	(H-363) Veneojan silta, Toijala 

	

7 	VR 	Konhonselän rautatiesilta, Toijala 

	

7 	(H-749 Venealikulkusilta, Valkeakoski 

	

7 	H-750 Sääksmäen silta, Valkeakoski 

	

8 	H-l10 Mierolanaalmen silta, Hattula 

	

8 	VR 	Vanajaveden silta, Hämeenlinna 

	

9 	Kaup. 	Vanajaveden silta, Hämeenlinna 

	

9 	H-103 Vanajan silta, Hämeenlinna 

	

9 	H-l43 Niiden silta, Janakkala 

	

10 	H-752 Isonvuolteen silta, Valkeakoski 

	

10 	(H-753) Pikkuvuolteen silta, Valkeakoski 

	

10 	H-373 Uusi silta, Valkeakoski 

	

10 	H-25 	Kaivannon silta, Kangasala 

	

10 	H-629 Pelisalmen silta, Kangasala 

	

10 	(H-628) Veneojansalmen silta, Kangasala 

	

10 	H-474 Rönninsalmen silta, Orivesi 

	

10 	(H-l35l) kuoresalmen silta, Orivesi 

	

11 	H-26 	Kostian silta, Pälköne 

	

11 	H-l102 Kostianvirran silta, Pälkäne 

	

12 	H-379 	Harhalansalmen silta, Palkäne 

	

12 	H-28 	Kyllön silta, Pälkäne 

	

12 	U-1163 Alvettulan silta, Hauho 

	

12 	H-118 	Vuolteen silta, Hauho 

	

13-14 	H-1214 Murolen kanavan kääntösilta, Ruovesi 

	

13-14 	(H-397) 	Murolekosken silta, Ruovesi 

14 H-189 	Kautun silta, Ruovesi 

14 H-L-1 	Syvinginsalmen lautta, Ruovesi 

14 '(H-531) 	Salonsalmen silta, Ruovesi 

14 H-1328 Visuveden silta, Ruovesj 

14 (H-1164 	Puaun silta, Ruovesi 

14-15 H-1178 Herraskosken kanavan silta, Virrat 

14-15 1(H-1162) Herraskosken silta, Virrat 

14-15 VR 	Keiturinsalmen rsutatiesilta, Virrat 

16 H-389 	Aunessilta, Tampere  

teräksinen ristikkos. 

tb-laattaailta 

teräksinen ristikkos, 

tb-laattasilta 

teräksinen riippus. 

tb-kotelopalkkisilta 

teräkainen ristikkos. 

tb-kotelopalkkisi 1 te 

jb-palkkisilta 

tb-holvisilta 

tb-kotelopalkkisi 1 ta 

tb-vinojalkainen 

laattakehäsilta 

jb-elementtisilta 

tb-laattakehäsj lta ,vino, 

teräksinen palkkisilta 

tb-laattaai lta 

jb-palkkisilta 

tb-laattagilta 

tb-kehäsilta 

tb-kotelopalkkjs ilta 

tb-palkkisilta 

tb-palkkisilta 

tb-laattasilta 

1 tb-holvisilta 
teräksinen kääntösilta 

kiviholviailta 

jb-palkkisilta 

tb-palkkisjlta 

teräksinen palkki- ja 

kääntösilta 

tb-laattasilta 

tb-holvisilta 

tb-laattasilta 

teräkainen ristikkos. 

kiviholvieilta 



1 
	

0-357 Oulujoen silta, Utajrvi 

1 0-1008 Utasen voimalaitoksen aillat, Utajrvi 

1 0-1137 Ahmaskoaken silta, UtajMrvi 

1 	Kn-12 Nuojuan voimalaitoksen silta, Vaala 

1 	Ykait. Jy1häsn voimalaitoksen silta, Vaala 

1 	Kn-6 Vaalankurkun silta, Vaala 

1 VR Vaalan rautatiesilta, Vaala 

11,8+29,2+11,8 tb- ja teräksinen 

palkkisilta 

voimalaitospato 

28,4+63,2+28,4 teräksinen palkkisilta 

3,8+14,1+14,1 tb-palkkisllta 

4,0+4,0+15,0115,0+4,1 tb-palkkisilta 

22,9+2x58,8+22,9 teräksinen palkkisilta 

l9,0+2x58,O+19,0 teräksinen ristikko- ja 

palkkisilta 

1956 	4,7 

1956 

1973 	7,0 

1953 	1,6 

1950 

1970 	5.3 

1929 	4.8 

14 
OULUJOEN VESISTÖ 

	

VMy1n Sillan 	 Nimi ja kunta 	 Avat- 	Rak. 	Vapaa 	Vapaa leveys 	 Siltatyyppi 

nro 	nro 	 tava s. Ivuosi  korkeus 	(jännemitta) m 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

VR 	Oulujoen rautatiesilta, Oulu 

0-902 Oulujoen uusi silta, Oulu 

O-L-2 : Sangin lautta, Oulu 

0-999 Laukan silta, Muhos 

Ol006l Montan voimalaitoksen sillat, Muhos 

0-417 Leppiniemen voimalaitoapato, Muhom 

0-1007 Pahin voimalaitoksen sillat, Utajrvi 

ja Muhos 

1964 	2,4 

1965 	2,5 

1969 	3,0 

1957 

1949 

1954 

47, 0+47,0 

34,8+52,5+34,6 

121 

46,8+2x58,4+46,8 

terksinen ristikkos. 

tb-laattapalkkisilta 

terKksinen palkkisilta 

voimalaitospato 

voimalaitospato 

voimalaitospato 

2 	Kn-L-4 Kaivannonsalmen lautta, Vaala 

3 	Kn-L-7 Alassalmen lautta, Vaala 

4 	Kn-83 Ammäkosken silta, Kajaani 

4 	Kn-84 Koivukoaken silta, Kajaani 

4 VB Petäisenkosken rautatiesilta, Kajaani 

4 Kn-229' Tikkalanaalmen silta, Sotkamo 

4 Vfi Tenetinsalmen rautatiesilta, Sotkamo 

4 VR Tenetinjoen rautatiesilta, Sotkamo 

4 Krt-l97 Kaitainsalmen silta, Sotkamo 

4-5 Kn-778 Uittokanavan silta, Kuhmo 

4-5 Kn-548 Katerman voimalaitospatosilta, Kuhmo 

6 VE Kiehimäjoen rautatiesilta, Paltamo 

6 Kn-23 Kiehimänjoen silta, Paltaino 

6 Kn-67E Leppikosken voimalaitossilta, Paltamo 

6 Kn-L- Saunasalaen lautta, Paltaino 

6 Kn-564 Koirasalmen silta, Ristijärvi 

6 Kn-99 Kalliokosken silta, Ristijärvi 

6 VR Kalliokosken rautatiesilta, Ristijärvi 

6 Kn-104 Ilikkajansalmen silta, Hyrynsalmi 

6-7 Kn-111 Ämmänkosken silta, Suomussalmi 

7 Kn- Suoaussalmen silta, Suomussalmi 

7 Kn-568 Linnansalmen silta, Suomussalmi 

7 Kn-L-9 Virtasalmen lautta, Suomussalmi 

7 Kn-695 Padon silta, Suomussalmi 

7 Kn-565 Haukiperän ailta, Suomussalmi 

8 Kn-110 Haapanivan Bilta, Suomussalmi 

8 Kn-L-5 Kovalan isutta, .uomussa1mi 

210 

733 

1937 4,0 17,3+17,2+17,2+11,0+ teräksinen palkkisilta 

17,2+17,2+17,3 

1960 0,9 23,0+29,0+23,0 tb-kotelopalkkisilta 

1920 6,0 45,0 tb-holvisilta 

1 1958 5,0 25,5+33,5+26,0 tb-kotelopalkkisilta 

1926 5,8 20,0 teräksinen palkkisilta 

1926 6,5 57,0 terakainen ristikkos. 

1959 4,5 58,8 teräksinen ristikkos. 

1969 2,0 7,2 tb-laattakehäsilta 

1947 5,3+5,3+2,0+5,3+5,3 tb-laattasilta 

1930/52 6,8 82,0 teräksinen ristikkos. 

1968 5,0 63,7 teräksinen langerpalkkim 

1963 6,8+11,8+11,7+3,2+ tb-laattasilta 

7,0+7,4 

323 

1968 3,5 26,7+40,5+26,7 tb-kotelopalkkisilta 

1939 3,5 46,0+46,0 teräksinen ristikkoa. 

1935 2,2 45,0+45,0 teräksinen ristikkos. 

1969 1,2 34,8+43,6+34,8 teräksinen palkki 

1958 5,5 11,5+18,5+11,5 t. vinoj. kehäsi1' 

rakent 4,5 (32,0+52,0+32,0) teräksinen pa1kki 

1974 3,0 

1961 0.9 4,5+4,t+4,5+4,5 th-iaattaolt 

1976 3,0 80,3 teräksinen langer 

1959 3,0 21,0 tb-kote1one1kksit 

62 
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IIJOEN VESISTÖ 

	

Väylän Sillan 	Nimi ja kunta 	Avat- 	Rak. 	Vapaa 	Vapaa leveys 	Siltatyyppi 

nro 	nro 	 tava s. vuosi 
	

korkeus 	(jannemitta) m 	-- 

1 	0-200 	Iljoen silta, Ii 

1 	(0-201) 	lijoen silta, Ii 

1 	0-1065 Raasakan voimalaitoksen silta, Ii 

1 	0-228 	lijoen rautatie-. maantiesilta, Ii 

1 	0-1064 Yläkanavan silta, Ii 

1 	0-282 	Iljoen silta, Yli-Il 

1 	0-927 	Kipinän silta, Pudasjarvi 

1 	0-1171 	lijoen silta, Pudasjärvi 

2 	0-981 	Heikkisennivan silta, Kuusamo 

3 	0-235 	Siuruanjoen silta, Yli-li 

3 	0-291 	Tannhlan silta, Yli-li 

3 	0-894 	Sampilan silta, Pudasjärvi 

3 	0-1145 Siuruanjoen silta, Pudasjärvi 

3 	L-770 	Suuahon silta, Ranua 

3 	L-780 	Siuruanjoen silta, Ranu* 

3 	L-1543 Karsikkolammen silta, Ranua 

3 	L-775 	Saarijärven silta, Ranua 

3 	L-1529 Viinikan silta, Ranua 

3 	0-373 	Livojoen silta, Pudasjärvi 

3 	0-1206 	Nissin silta, Pudasjärvi 

3 	0-1009 Rytinkisalmen silta, Pudaajärvi 

3 	0-1104 	Livojoen silta, Pudasjärvi 

3 	0-1073 Sarakosken silta, Pudasjärvi 

3 	L-748 	Säikänsalmen silta, Posjo 

3 	0-1200 Parkkilan silta, Pudasjärvi 

3 	0-411 	Eskon silta, Pudasjärvi 

3 	0-140 	Iljoen silta 1, Taivalkoski 

3 	0-529 	Kostonjoen silta, Taivalkoaki 

3 	0-1026 Kapustan silta, Taivalkoski 

3 	0-1150 Taivalkosken silta, Taivalkoski 

3 	0-142 	lijoen silta II, Taivalkoski 

3 	VR 	Taivalkosken rautatiesilta, Taivalkoski 

3 	0-1011 Romppaisensalmen silta, Taivalkoaki 

3 	0-1029 	liviön silta, Taivalkoski 

3 	0-L-4 	Jongun lautta, Pudasjärvi 

0-1077 Paukkerinharjun silta, Pudasjärvi 

3 	0-985 	Korpijoen siivikon ailta, Pudasjärvi 

3 	0-898 	Holapanvirrari silta, Pudasjärvi 

1957 3,8 39,4+50,0+39,4 tb-kotelopalkkisilta 

1958 2,1 39,4+50,0+39,4 tb-kotelopalkkisilta 

1970 voimalaitoepato 

1949 4,0 77,5+77,5 teräksinen ristikkos. 

1969 0,8 17,4+23,4+17,4 tb-laattasilta 

1960 2,8 24,0+35,6+46,2+35,6+ tb-kotelopalkkisilta 

24,0 

1965 2,1 28,9+35,8+35,8+28,9 teräksinen palkkisilta 

1974 2,0 19,0^29,0+29,0+19,0 tb-kotelopalkkisilta 

1967 1,0 12,6+15,6+12,6 tb-laattasilta 

1949 2,8 24,8+31,4.31,4+24,8 jb-palkkjsjlta 

1958 1,4 15,0+18,7+15,0 tb-palkkisilta 

1966 1,1 (4x5,0+2x16,0+5x5,0) puupalkki- ja lautakan- 

nattajasilta 

1973 1,7 19,0+25,8+19,0 tb-laattasilta 

1971 1,3 16,0 tb-laattasilta 

1975 1,8 5,2+18,2+5,2 tb-ulokelaattasilta 

1969 1,0 11,8 teräkainen palkkisilta 

1961 0,7 7,2 tb-laattasilta 

1969 1,2 7,4 teräksinen palkkiailta 

1938 1,2 17,6+22,6+17,6 tb-kotelopalkkiailta 

1976 1,1 19,0+25,0+19.0 tb-laattaailta 

1969 2,2 13,0+16,1+13,0 tb-laattaailta 

1967 0,8 13,1+16,6+13,1 teräksinen palkkisilta 

1971 1,5 12,8+16,2+12,8 tb-laattasilta 

1972 2,0 13,1 tb-laattasilta 

1976 1,7 17,7+49,2+17,7 teräksinen palkki- 

ristikkoailta 

1962 2,4 25,0+31,3+25,0 tb-kotelopalkkisilta 

1962 2,2 19,4+25,8+19,4 tb-palkkisilta 

1964 1,0 14,9+18,8+18,8+14,9 tb-palkkisilta 

1970 2,0 8,4+17,6+8,4 tb-laattaailta 

1973 3,0 22.0 tb-palkkisilta 

1962 7,6 21,7+27,6+21,7 tb-kotelopalkkisilta 

1961 5,7 25,8+25,8 holvisilta 

1968 1,8 2,2+3x15,0+2,2 teräs- ja puupalkkis. 

1969 2,3 10,0+17,0+10,0 tb-laattasilta 

529 

1971 1,3 15,0+19,0+15,0 tb-laattasilta 

1967 0,3 14,6+19,0+14,6 tb-palkkisilta 

1965 0,6 15,0+19,1+15,0 teräksinen palkkisilta 
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KEMIJOEN VESISTÖ 

	

Väy1(n Sillan 	Nimi ja kunta 	Avat- 	Rak. 	Vapaa 
	

Vapaa lveys 	Siltatyyppi 

nro 	nro 	 tava e. vuosi korkeus 
	

(jännemitta) m 

37,6+47,3+80,3+ teräkmnen palkkisilta 

2x47,3+37,6 

26,6+33,6+26,6 tb-kotelopalkkisilta 

7,0 tb-laattaeilta 

6,9 teräkainen palkkisilta 

4,5 teräkainen palkkiailta 

(4x20,0+6x9,0) tb-laattaeilta 

46,0+54,0+62,0+70,0+ teräkainen palkkiailta 

70,0+64,0+54,0+46,0 

32,7+31,3+66,3+66,8+ teräksinen riatikkos. 

65,8+32,3 

32,8+3x66,0+27,3 teräkinen ristikkoa. 

225 

(2x16,0+2x20,3+13,0+ tb-laatta- ja kotelo- 

10,0+8,0+16,5+2x19,0) palkkisilta 

30,8+38,5+38,5+30,8 jb-palkkisilta 

11,0+92,9+11,0 teräksinen riippusilta 

67,3+2x81,2+67,3 teräksinen riatikkosilta 

206 

139 

26,7+34,6+26,7 tb-kotelopalkkiailta 

15,2+21,4+15,2 tb-palkkisilta 

4,6+5,5+7,3+7,2+5,544,6 puupalkkisilta 

26,6+36,3+26,6 tb-kotelopalkkisilta 

15,6+19,5+15,6 teräksinen palkkisilta 

148 

31,8+40,6+31,8 jb-kotelopalkkisilta 

21,8+3x27,0+21,8 teräkminen palkkisilta 

175 

17,3+3x21 ,6+17,3 tb-kotelopalkkisilta 

230 

16,9+2x21,3+16,9 tb-palkkiailta 

6,3+18,0+6,3 jb-elementtisJta 

34,6+80.2+34,6 teräksinen palkk 

3,2+12,4+3,2 tb-u1oIe1aattasilta 

6,0 tb-laattakehäailta 

11,0+13,8+11,0 tb-laattasilta 

4,8+14,8+4,8 teräkainen palkkisilta 

15,6+20,5+15,6 teräksinen palkkisilta 

57,8 teräkainen ristikkos. 

1 15,8+21,1+15,8 tb-palkkisilta 

48,5+68,0+68.0+48,5 	jb-palkki.ilts 

1 	L-1567 	Isohaaran silta, Kemi 

1 	(L-l566) Vahähaaran silta, Kemi 

1 	(L-1432) Pajusaaren silta, Kemi 

1 	(VR) 	Pajusaaren ratasilta, Kemi 

1 	(VR) 	Paltimohaaran ratasilta, Kemi 

1 	L-1527 	Isohaaran voimalaitoksen patosilta, Kem 

1 	L-1574 Tervolan silta, Tervola 

1 	L-405 	Ounaskosken rautatie- ja maantiesilta, 
Rovaniemi 

1 	L-1025 Suutarinkorvan rautatie- ja maantie- 

silta, Rovaniemi mik 

1 	L-L-3 	Sierilän lautta, Rovaniemi mik 

1 	L-1561 Vanttauskosken patoailta, Rovaniemi mlk 

1 	L-1575 Pirttikosken silta, Rovaniemi mlk 

1 	L.-1491 	Itärannan riippusilta, Kemijärvi 

1 	L-585 	Kemi järven rautatie- ja maantiesilta, 

Kemi järvi 

1 	L-L-29 Pelkosenniemen lautta, Pelkosenniemi 

1 	L-L-25 Savukosken lautta, Savukoski 

2. 	L-625 	Kemihaaran silta, Savukoaki 

2 	L-631 	Tenniöjoen silta, Saha 

2 	L-1106 	Tenniöjoen silta, Saha 

1 	L-619 	Kitisen silta, Pelkosenniemi 

2 	L-1020 	Kuolajoen silta, Salla 

1 	L-L-21 	Kairalan lautta, Pelkosenniemi 

2 	L-l563 Tanhuan silta, Savukoski 

1 	L-l076 Kokkosnivan silta, Pelkosenniemi 

1 	L-L-22 Suvannon lautta, Pelkosenniemi 

1 	L-497 	Kitisen silta, Sonkylä 

1 	L-L-20 Kersilön lautta, Sodankylä 

1 	L-458 	Peurakosken silta, Sodankylä 

2 	L-855 	Jeesiön silta, Sodankylä 

1 	L-1651 	Lehtosalmen silta, Kemijärvi 

2 	L-734 	Jumiskonjoen silta, Posio 

2 	L-l415 Jumiskonjoen patosilta, Posio 

2 	L-687 	Juotasjoen silta, Rovaniemen mlk 

2 	L-1506 Juotasluusuan silta, Ranua 

2 	L-909 	Raudanjoen silta, Rovaniemen mlk 

2 	VR 	Raudanjoen ratasilta, Rovaniemen mik 

2 	L-567 1 Korpikosken silta, Rovaniemen mlk 

2 	L-1493 Ounaejoen ei1t, Rovaniemi 

1975 
	

3.6 

1975 
	

3,7 

1957 
	

1,4 

1953 
	

0,4 

1952 
	

0,4 

1949 

1975 

1950 	4,1 

1950 	7,3 

1971 

1975 	2,3 

1961 	5,7 

1951 	2,3 

1968 	2,5 

1970 	2,1 

1960 	1,5 

1965 	2,7 

1969 	1,5 

1973 	1,8 

1957 	1,1 

1953 	1,2 

1962 	1,9 

1978 	1,2 

1980 	4,0 

1972 	2,8 

1962 	0,1 

1957 	1,5 

1963 	1,4 

1953 	1,8 

1934 	3,2 

1963 	1,5 

1967 	3,4 
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Avat. 	Rak. 	Vapaa 	Vapaa lveys 

tava s. vuosi korkeus 	(lännemitta) m 

1955 
	

1,1 

1952 
	

1,7 

1961 
	

1,8 

1979 
	

4,2 

1974 	1,6 

1968 	1,5 

1967 	1,5 

1972 	1,5 

1972 	1,5 

1972 	1,5 

1972 	0,8 

157 

30,8+38,4+38,5+30,8 

132 

22,1+27,7+22,1 

20,8+30,5+30,5+20,8 

22.6+31,7+21,0 

132 

123 

11,0+14,0+11,0 

23,0 

16, 1+20, 2+16, 1 

5, 5+8, 5+5, 5 

8,2 

12,9+17,6+12,9 

6,8+8,8+6,8 

	

Vaylän 	Sillan 	Nimi ja kunta 

	

nro 	nro 

	

2 	L-L-19 Tapionkylän lautta, Rovaniemen mik 

	

2 	L-374 	Markkasuvannon silta, Rovaniemen mik 

	

2 	L-L-9 	Lohinivan lautta, Rovaniemen mlk 

	

2 	L-339 	Kaukosen silta, Kittilä 

	

2 	L-396 	Ounasjoen salmen silta, Kittilä 

	

2 	L-1622 Könkäan silta, Kittilä 

	

2 	L-L-8 	Tepaston lautta, Kittilä 

	

2 	L-L-27 Ketomellan lautta, Enontekiö 

	

2 	L-311 	Marraskosken silta, Rovaniemen mik 

	

2 	L-1513 Meltausjoen silta, Rovaniemen mlk 

	

2 	L_323 1 Molkojoen silta, Rovaniemen mik 

	

2 	L-l351 	Kosansalmen silta, Kittilä 

	

2 	L-1352 	Molkojoen silta, Kittilä 

	

2 	L-1556 	Levisalmen silta, Kittilä 

	

2 	L-350 	Levijoen silta, Kittilä  

Siltatyyppi 

teräksinen palkkisilta 

teraksinen palkkisilta 

tb-kotelopalkkisil ta 

jb-palkkisilta 

tb-laattasilta 

tb-kotelopalkkisilta 

tb-palkkisilta 

tb-elementtisi lta 

tb.-elementtisilta 

tb-laattasilta 

tb-laattaeilta 

Sellaisten siltojen numero, jotka ylittävät pääväylältä aivusa olevan rinnakkaisväylän, 

on merkitty sulkuinerkkejhin. 



Liite 3 

Asetus 
kanavien liikennesälinnötj annetun asetuksen muUttamisesta. 

Annettu He1singiss 21 päivänä marraskuuta 1980. 

Liikennerninisterjrl esittelystä 
:.:'ufeta 	kanavien 	liikennesäiinnöstä 26 päivänä maaliskuuta 1976 annetun asetuksen .(2,8/76) 	13,.14, 37 ja 59 S:t sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä-toukokuuta 1978 annetussa aseruksessa (337/78) ja 

!irätää, aserukseen uusi liltekuva 22 a seuraavasti: 

13S. 
Sulkukanavilla saavat liikennöidä alukset ja kuitenkin ylävertailutasoa vastaavan vedenkor.. lautat, 	joiden 	ulottuvuudet 	alavertailutasoa keuden, aikana ovat seuraavassa mainitut tai vastaavan 	vedenkorkeuden, 	xnastonkorkeus niitä pienemmät: 

Suurin laliittu Alavertailutaso Yi5vertajiutaso 

SuikuJunavat Kunta 
pituus 

m 
leveys syviys 

maston. 
korkeus 

NN+xn NN+m 

Kokernlenjoen vesistö 
m g in aiakanavs yIiknava sbkanava yhikanavi 

Herraskosken kanava 
Lempailiin kanava 

Virrat 
empäälä 

35,0 
145.0 

7,3 
7,5 

1$ 
1,i 

7,0 
5,5 

95,40 97,30 96,75 98,50 
Muroleeri kanava Ruovesi 35,0 7,3 1,8 12,0 

76,60 
94,50 

78,80 
'95,40 

77,15 
95,55 

79,60 
96,55 Vaik-akoaken kanava Valkeakoski 145,0 7,5 1,8 5,0 78,80 83,30 79,60 84,30 

Kyrnijoen vesistö 
Katkkjsten kanava 
Kerkonkoskea kanava 

Asikkaja 
Rautaiampi 

450,0 
35,0 

10,0 
7,5 

2,4 
2,4 

11,0 
5,5 

76,80 77,70 77,65 78,80 
Kiesimän kanava Rautalampi 35,0 7,5 2,4 6,4 

97,20 
94,85 

100,45 
100,45 

98,20 
95,60 

101,00 
101,00 Kolun 	kanava 

Neiturin kanava 
Tervo 
Konnevesi 

70,0 
35,0 

7,5 
7,5 

2,4 
2,4 

5,5 
6,4 

97,20 
94,85 

101,75 
98,85 

98,20 
95,60 

102,70 
99,90 Väiksyn kanava Asikkala 35,0 8,3 2,4 11,0 77,70 81,05 78,80 81,65 

Vuoksen vesistö 
Ahkiolanden kanava 
Joensuun kanava 

Maaninka 
Joensuu 

31,2 
160,0 

7,1 
11,8 

2,4 
2,4 

12,0 81.25 &4,30 82,30 85,80 
Kaltimon kanava Eno 80,0 11 2,4 

12,0 
10,5 

75,10 
84,00 

75,45 
93,00 

76,60 
85,50 

77,15 
94,20 Karvion kanava 

Kerman kanava 
Heiriävesi 
Heinävesj 

31,2 
31,2 

7,1 
7,1 

1,8 
1,8 

9,5 
9,5 

79,45 
77,05 

8125 
79,45 

80,50 
78,20 

82,30 
80,50 Konnuksea kanava 

Kuuman kanava 
Leppävirta 
KoririoLihti 

160,0 
80.0 

11,8 
11,8 

4,2 
2,4 

24,5 
12,0 

81,10 81,25 81,40 82,30 
Lastukosken kanava Nilsiä 31,2 7,1 1,4 4,3 

75,80 
94,10 

83,80 
94,80 

78,60 
95,75 

84,20 
96,65 Nerkoori kanava 

Pilpan kanava 
Lapinlahti 
Heinävesi 

31,2 7,1 2,4 12,0 84,30 85,30 85,80 87,10 
Taipa!een kanava Varkaus 

31,2 
160,0 

7,1 
11,8 

1,8 
4,2 

9,5 
24,5 

75,10 
75,10 

76,05 
81,10 

76,60 
76,60 

77,00 
81,20 Taivaflanden kanava 

Varistaipaleen kanava 
Heinävesi 
Heinävesi 

31,2 
31,2 

7,1 
7,1 

1,8 
1,8 

9,5 95,45 100,40 95,60 101,05 
Vil,ovuonteen kanava Heinavesi 31,2 7,1 1,8 

9,5 
9,5 

81,25 
76,05 

95,45 
77,05 

82,30 
77,40 

95,60 
78,20 

Lautan suurin leveys saa edellä olevasta asetelmasta poiketen olla 
15,0 metriä, Konnuksen ja Taipairen kanavassa 12,5 	Kalkkisten metriä 

Joensuun, Kaltimon ja Kuuman kanavassa 
ja kanavassa 18,0 merriii. 

168001007A 



14 S. 
Avokariavilla tai avattavan sillan kautta saa-

vat liikennöidä alukset ja lautat, joiden ulottu-
vuudet alavertailu tasoa vastaavan vedenkorkeu.  

den, mastonkorkeus kuitenkin ylävertailutasoa 
vastaavan vederikorkeuden ja merenrannikolla 
keskiveden aikana ovat seuraavassa mainitut tai 
niitä pienemmät: 

Suurin 	sillinu 
At-okanavar ja avattav•t suu Kunta leveys syviys 

marton. 
korveuu 

)!aver. 
tailutaao 

YlSver- 
tailutaso 

Kokemaenjoet's vesistö m NN-+-m NN+m 

Apian kanava Valkeakoski 7,5 1,8 5,0 83,40 84,40 Kaivannon kanava Kangasala 7,5 1,8 4,5 83,40 84,40 Kaivannonsairnen kanava Pirkkala 7,5 1,8 5,5 76,60 77,15 Kautun kanava ja kliäntösilta Ruovesi 7,3 1,8 12,0 95,40 96,65 Visuveden kanava ja kiäntösilta Ruovesi 7,3 2,4 12,0 95,40 96,65 
Kymijoen vesstö 
Kellosalmen kanava Mikkelin mik 7,1 1,5 4,5 94,10 95,15 Kuttakosken kanava Karttula 6,5 1,4 3,6 97,30 98,20 Likaisten lanava Mikkelin mik 7,1 1,5 4,5 4,10 95,15 
Listonsairnen kanava Konginkangas 7,5 2,4 - 98,85 99,90 Sviiinvirran kanava Pielavesi 7,5 2,4 5,5 101,75 102,70 Siyndtsa1men kanava Rautalampi 7,5 2,4 5,5 97,20 98,20 
Vuoksen vesistä 
Alajärven kanava Varkaus 11,8 4,2 24,5 8110 81,20 
1-laponlanden kanava Savonlinna 11,8 2,4 13,6 75,10 76,60 
Jännevirrars kiiintösilta Kuopio 11,8 4,2 24,5 81,25 82,30 
Kaavinkosken kanava Kaavi-Tuusniemi 7,1 1,5 5,5 100,40 101,05 
Kaltimon käänrösilta Erio 11,8 2,4 12,0 93,00 94,20 
Kihlovirran kanava Iisalmi 7,0 1,4 5,5 85,30 87,10 
Kirkkotaipaleen kanava Ristiina 7,1 1,7 8,0 75,10 76,50 
Kivisalmen kanava Raäkkylä 8,0 2,4 8,0 75,10 76,60 
Kortekanrtaksen kanava Heinävesi- 11,8 2,4 9,5 81,25 82,30 Leppävirta 
Kortesalnaen kanava Kuopio 11,8 4,2 24,5 81,25 82,30 
Kurveleen kanava Ruokolahti- 11,8 2,4 12,0 75,10 76,50 

Taipalsaari 
Kyrönsalmen läppäsilta Savonlinna 11,8 4,2 24,5 75,10 76,60 
Muuraispuron kanava Leppävirta 11,8 4,2 24,5 8110 81,20 
Oravin kanava Savonlinna 8,0 2,4 11,5 75,10 76,60 
Peltosalxnen kääntösilta Iisalmi 7,1 2,4 12,0 85,30 87,10 
Piensaaren kanava Varkaus 7,1 1,8 5,5 8110 81,20 
Pirkäianniemen kanava Varkaus 11,8 4,2 24,5 8110 81,20 
Pussilantaipaleen kanava Varkaus 11,8 4,2 24,5 81,10 81,20 
Päiväranrian läppäsilta Kuopio 11,8 4,2 24,5 81,25 82,30 
Rahasalrnen kanava Leppävirta 11,8 4,2 24,5 81,10 81,40 
Siikasalmeri kanava Mikkelin mik 11,8 2,4 12,0 75,10 76,50 
Sitkoinleuvansalinen kanava Puumala 8,0 2,4 5,4 75,10 76,50 
Tikankaivannors kanava Lrpers 11,8 2,4 - 75,10 76,60 
Uiiriasaixneri läppäsilta Eno 11,8 2,4 12,0 93,00 94,50 
Varkaantaipaleen kanava Ristima 7,1 1,7 8,0 75,10 76,50 
Vihtakannan kanava ja kiiäntösilta Savonranta 11,8 4,2 24,5 75,10 76,60 
Virtasalmen kääntösilta Savonlinna 7,1 1,8 - 75,10 76,60 
Välikanava Eleinävesi 7,1 1,8 9,5 95,45 95,60 
Vääräkosken kanava Heiniivesi 7,1 1,8 9,5 76,05 77,40 
Väätämönsairnen kanava Anttola 11,8 2,4 12,0 75,10 76,50 

Merenrannikko 
Jomalvikin kanava Tammisaari 3,8 1,0 4,5 
Lemströmiri kanava ja kääntösilta Jornala-Lemland 10,0 3,6 
Pohjan läppäsilta Tarnmisaari 22,0 4,6 
Reposaaren läppäsilta Pori 12,0 3,5 
Strörnrnan kanava ja läppäsilta Kemiö 28,0 5,5 

Lautan suurin leveys saa asetelmasta poiketen olla Apian kanavalla 15 	ni, Kortekaanaksen, Siikasaimen, Visuve- 
den ja Viiiitämönsalmen kanavilla 20 m, Säviiinvirran, Siiyniitsalmert, Haponianderi ja Tikankaivarinon kanavi±la 
30 m, Kaivannonsalmeri, Alajarven, Kortesalmen, Muuraipuron, Pitkälänniemen, Pussilantaipaleen ja Rahasjl- 
man kanavilla 35 m, Listonsalmen kanavalla 45 m ja Kuveleen kanavalla 65 m. 
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	 LEsimerkki sillan vapaan korkeuden vaikutuksesta rakennuskustannuksiin 1 
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Yhteensä 3.73 Mmk 
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-1- 	LIITE 6 

PURJEVENEIDEN MASTON TILAPÄISESTÄ LYHENTÄMIS- TAI KAATO- 

MAHDOLLISUUDESTA SILTOJA ALITETTAESSA 

Purjeveneicien tarvitsemaa vapaata korkeutta käsiteltäes-

sä tulee ajoittain esiin ajatus muuttaa purjeveneiden 

mastot esim. nivelellä taittuviksi tai teleskooppimaisesti 

lyhennettäviksi. Tämäntyyppiseen ratkaisuun liittyvien 

vaikeuksien ymmärtämiseksi tulee jonkin verran tuntea 

purjeveneen maston toimintatapaa. 

Vain eräiden pienimpien purjejollien mastot on tuettu pel-

kästään jäykästi tyvestään. Tällaisen veneen masto on 

myös kevyt ja siten varsin helposti laiturissa tai ran-

nalla nostettavissa pois paikaltaan. Ongelmat vapaan kor-

keuden riittävyydestä eivät kuitenkaan koske näitä noin 

3-5 metrin korkeusluokkaa olevia veneitä. 

Kaikissa matkaveneissä ja myös useimmissa avoimissa kevyt-

veneissä mastot ovat tyvestään vain vapaasti tuettuja 

(kaatuisivat ilman muuta tukea) ja seisovat pystyssä ve-

neen pituussuuntaan (harukset) ja poikkisuuntaan (vantit) 

pingotettujen teräsköysien varassa. Lisäksi mastot jäy-

kistetään liiallisia taipumisia vastaan erilaisin apuvan-

tein ja vantinlevittimin. Keskikokoisen matkapurjeveneen 

peruspurjepinta-ala on n. 30-40 m 2 . Kovalla tuulella aal-

lokon antaessa vielä dynaamisen lisänsä, on tuulen puolei-

sissa vanteissa tuhansien kilopondien luokkaa oleva veto-

voima ja mastossa suunnilleen vastaavan suuruinen puris-

tusvoima. Purjeet sekä maston eri kohtiin kiinnitetyt tu-

kirakenteet aiheuttavat vääntörnornentteja mastoon. Jotta 

masto kestäisi kaikki siihen kohdistuvat rasitukset, on 

sen ja koko takilan täytettävä korkeat rakenteelliset vaa-

timukset. 

Yleiseen myyntiin valmistettavat veneet suunnitellaan yleen-

sä joko yhteispohjoismaiset pienveneiden tyyppihyväksymis-

säännöt tai jonkin kansainvälisen luokituslaitoksen raken-

n.evaatimukset täyttvi ksi. 

	

Sellaista toteuttamiskeiroista raKaJouu keskiuy 	tai 

suurten purjeveneiden mastokorkeuden tilapäiseen osittai-

seen alentamiseen, joka täyttioi lu'svaatimukset jo. 
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toimisi parin henkilön voimalla ilman koko maston sorturnis-

aaraa 	vanttien ja harusten löystyessä, ei ole löy- 

tynyt. Erityisen epätodennäköiseltä tuntuu nykyisiin ve-

neisiin sovellettavissa olevan ratkaisun kehittämisen 

onnistuminen. 

Ainoaksi alikulkukorkeuden tilapäiseksi alentarniskeinoksi 

korkeamastoisten purjeveneiden kohdalla jää koko maston 

kaataminen. Kaatoa ja pystytystä varten tarvittaisiin kui-

tenkin alikulkurajoitteisen sillan molemmin puolin laituri, 

johon vene voidaan kiinnittää, purjeet ja puomi irrottaa 

sekä tarvittava määrä vanttiruuveja avata (kannen läpi 

menevissä mastotyypeissä kaikki). Itse kaatoa ja pysty-

tystä varten tulisi laiturilla olla vähintään 6-7 m kor--

keuteen kiinnitetty talja; ilman apulaitteita onnistuu 

vain keveirnpien mastojen kaato, ja tällöinkin on vaaras- 

sa maston hallinnan menettäminen vanttien löystyessä. 

Eräs kotimainen veneenvalmistaja on kylläkin konstruoinut 

veneen kannelle asennettavan apulaitteen, jolla em. nos-

totalja voidaan korvata tietyissä takilatyypeissä. Kaato- 

toimenpide on tässäkin tapauksessa hankala ja suojaisen 

paikan vaativa. Lisäksi laite vie tilaa veneen kannella 

ja on kohtalaisen kallis (n. 5 000 mk). 

Purjeveneiden kannalta ei kaiken edellä esitetyn perus-

teella ole hyötyä korkeusvaatimusten osittaisesta huomioon 

ottamisesta. Veneet joko mahtuvat sellaisenaan siltojen 

alta tai sitten voidaan eräissä poikkeustapauksissa har-

kita koko maston kaatoa, jolloin hyvinkin vähäinen kor-

keus (2-3 m) riittää. Tällaisia poikkeustapauksia voisi-

vat olla esim, pääsy telakointialueelle (jossa masto jo-

ka tapauksessa poistetaan) tai pitkähkö kanavamatka, jo-

ka muutenkin joudutaan tekemään apumoottorin voimalla. 
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