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1. SILLANTARKASTUSTOIMINTA 

1.1 YLEISTÄ 

1.1.1 Suomen siHaston kehitys 

Vaikka sillanrakennustaito on tuhansia vuosia 
vanha, Suomen sillaston historia on lyhyt ja vaa-
timaton. 

Vanhimmat yleisillä teillä olleet sillat ovat nykyisin 
museosiltoja ja niiden hoito on tielaitoksen tai 
kuntien vastuulla. Suomen vanhin silta on Espoon 
kartanon kiviholvisilta, joka valmistuivuonna 1777. 
Terässilloista vanhin on Korian silta, joka valmis-
tui vuonna 1870 ja teräsbetonisilloista vanhin on 
Tönnön silta Orimattilassa, joka valmistui vuonna 
1911. 

Vuoden 1992 lopussa yleisillä teillä olevat sillat 
jakaantuivat iältään eri rakennusvuosikymmenille 
kuvan 1 ja rakennusmateriaalin mukaan kuvan 2 

1950- 1959 
1960 - 1969 (12,2%) 
(24,5%) 

1940 - 1949 
(5 5%) 

30-1939 

( 	
/ 7 <1929 - 

2,0%) 

\ / 	1990- 
/ 

p. 	
(6,6%) 

1970-1979 	' 	- 1980-1989 
(27,3%) (20,8%) 

Kuva 1. Yleisten teiden siltojen ikäjakaantuma vuoden 
1992 lopussa. 

(63,7%) Teräsbetofl 11  

(18,1%) Kivisillat 

(0,2%) Putkisillat 

(0,1%) Jännitetyt betonisil 
(14,3%) Terässillat 

(60,5%) Teräsbetonisillat 

(3,7%) Puusillat 

Kuva 2. Yleisten teiden siltojen rakennusmateriaalit vuosina 1950 ja 1992. 
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mukaisesti. Vertailun vuoksi kuvassa 2 on esitetty 
rakennusmaterjaalin mukainen jako vuonna 1950. 
Varhaisempina aikoina puu- ja kivisiltojen osuus 
on ollut vielä suurempi. 

Perusteellinen selvitys Suomen sillaston kehityk-
sestä on sitä käsittelevässä julkaisussa /1/. 

1.1.2 Siltojen suunnittelukuormat 

Ensimmäinen siltojen suunnittelua koskeva ohje 
on annettu kiertokirjeellä vuonna 1891 (tasainen 
kuorma 250-400 kg/m2 tai ajoneuvo 3000-
5000 kg). 

Ensimmäisetsiltojen suunnittelua ohjaavatteknil-
liset määräykset on annettu vuonna 1921. Niiden 
mukaan sillat suunniteltiin koko 1920-luvun ajan 
kuuden tonnin kuorma-autolle ja 400 kg:n tasan 
jakautuneelle kuormalle. 

Seuraavalla vuosikymmenellä otettiin käyttöön 
uusi suunnittelukuorma, jonka mukaan sillatsuun-
niteltiin kandelle 9 tonnin painoiselle kuorma- 
autolle tai yhdelle 9 tonnin kuorma-autolle sekä 
400 kg:ntasaiselle kuormalle. Jännemitan ylitettyä 
40 metriä tasan jakautunut kuorma laskettiin kaa-
vasta: p = 480 - 2 L, jossa L oli jännemitta. 

Msk/MAA 90 
1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

Akselikuormissa alettiin ottaa huomioon jänne- 
mitan mukaan määräytyvät sysäyslisät 40-10%. 

1950-luvulta lähtien on kehitys tapahtunut raken-
teiden kuormitusmääräysten (RKM); kuormitus- 
normien (RKN) ja pohjoismaisten kuormitusmää-
räysten (PKM) mukaan seuraavasti: 

1950 (A ll/RKM 1955): Akselikuorma 12 t 
(sysäyslisä 40%) sekä nauhakuorma 1 ,8-0,9 
tim (kolmen metrin kaistalle). Jos jännemitta 
(L) oli 15-75 m, laskettiin nauhakuorma (p) 
kaavasta 

p=1/4.(1+_-9.Q_ ).1,8t/m 
L+ 15 

—1953 (A l/RKM 1955): Akselikuorma l4tsekä 
nauhakuorma 2,4-1,2 tim. 

- 1960-luvulla otettiin käyttöön tarkistuskuormat 
(Telikuormat 1 ja II sekä Epk 10 t). 

- 1971 (PKM 71IRKM 1975): Kolme 21 tonnin 
akselia sekä tasainen kuorma 0,3 tim 2 . Tarkis-
tus tehdään erikoiskuormille (Ek 1 ja Ek II). 

Kuormitusten väliset suhteet ilmenevät kuvasta 3, 
jossa on esitetty yksiaukkoisen sillan mak-
simikenttämomenttien suhde eri jännemitoilla ja 
suu nnittelukuormilla ajoneuvoasetuksen (AA 90) 
sallittuun kuormaan verrattuna. 

LKI, PKM 7 

A0 

9T 

15 
	

20 
	

25 	Jm 

Kuva 3. Suunnittelukuormien suhde ajoneuvoasetuksen (AA9O) sallittuun kuormaan. 
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1.1.3 Siltojen tarkastustoiminnari kehitys 

Siltojen teknillisiä lopputarkastuksiaon tehty 1960- 
luvun alkupuolelta lähtien. 

Ensimmäinen yritys siltojen jatkuvan tarkastustoi-
minnan käynnistämiseksi tehtiin TVH:n toimesta 
vuonna 1966. Järjestelmällinen siltojen tarkas-
tustoiminta aloitettiin tie- ja vesirakennuslaitok-
sessa vuonna 1970 silloisen TVH:n siltaosaston 
toimeksiannosta. Yleisten teiden sillaston ensim-
mäinen tarkastuskierros (inventointi) vei aikaa yli 
15 vuotta. Piireittäin oli huomattavia eroja. Tar-
kastuksissa käytettiin apuna muistilistaa (sillan-
tarkastusselostus), joka oli TVH:n kirjeen liittee-
nä. 

Päävastuu siltojen kun nossapidosta kuuluu tiepii-
reille ja edelleen tiemestaripiireille. Tiemestarit 
ovat seuranneet siltojen kuntoa vaihtelevaDa tark-
kuudella. Käytäntöä pyrittiin yhdenmu kaistamaan 
koulutuksen avulla vuonna 1976. TVH:n kunnos-
sapitotoimisto laati siltojen kunnossapito-ohjeen 
vuonna 1982. Tiehallituksen siltayksikkö uusi 
ohjeen vuonna 1992 /2/. 

Tielaitoksen siltojen tarkastustoiminta kehittyi 
voimakkaasti 1980 ja -90 -lukujen vaihteessa 
siltojen hallintajärjestelmän (SIHA) kehittämisen 
yhteydessä. Painopiste siirtyi kuntotiedoista vau-
riotietoihin ja vuoden 1 986 sillantarkastusohjeen 
vaurioluokitusta täyden nettiin. 

Sillantarkastustietojen 1 uokittelu- ja kirjaamisoh-
jeet sisältävä si Ilantarkastuskäsikirja julkaistiin 
vuonna 1 990 ja uusittiin tarkistettuna vuonna 1992 
/3/. 

1.1.4 Sillantarkastusohjeiden käyttäalue 

Näitä sillantarkastusohjeita käytetään siltojen lop-
putarkastuksissa, yleistarkastuksissa ja 
tehostetussa tarkkailussa. Lisäksi ohjeet antavat 
lähtötietoja erikoistarkastuksia varten. 

Ohjeita sovelletaan tiemestaripii reissä tehtäviin 
vuositarkastuksiin ja jatkuvaan tarkkailuun. 

Ohjeita käytetään myös lauttalaitureitajasillakkeita 
tarkastettaessa. Siltojen koneistot ja sähkölait-
teet tarkastetaan erillisten ohjeiden mukaan. 

Lisäksi ohjeita voidaan soveltaa tarkastettaessa 
paalulaattoja, tukimuureja, johtotunneleita ja 
rumpuja. 

1.1.5 Muut si 1 lantarkastusohjeet 

Sillantarkastusohje on tarkastustoimi nnan perus-
ohje ja sitä täydentäviä ohjeita ovat 
- Sillantarkastuskäsikirja (TIEL 2230003) 
- Siltojen kunnossapito (TIEL 2230001) 
- Sillan kannen pintarakenteiden ja kansilaatan 

yläpinnan erikoistarkastusohjeet (TVH 731633) 
- Jännitettyjen siltojen käytönaikainen valvonta, 

alustavat ohjeet (VTT/B ET 312552) 
- Terässiltojen tarkastus- ja hoito-ohjeet (VTT! 

RAT) 
- Raudoitteiden korroosion erikoistarkastus-

ohjeet (VTT/BET 20 1/0/89) 
- Potentiaalimittaus raudoitteiden korroosion tut-

kimusmenetelmänä(VTT:n tiedotteita 978, Es-
poo 1989) 

- Testausmenetelmä siltabetonin puristuslujuu-
den mittaamiseksi kimmovasaralla (VTT-TEST 
371-90; SYT 3, liite 4) 

- Jänneterästen kunnon tarkastus (VTT/RAM, 
tutkimusselostus nro 1505/92). 
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1.2 TARKASTUSTOIMINNAN TAVOITTEET 

1.2.1 Tarkastustoiminnan päämäärä 

Siltojen tarkastustoiminnan päämääränä on 
1) taata liikenneturvallisuus, 
2) estää siltojen tarpeeton rappeutuminen sekä 
3) säilyttää rakenteiden ulkonäkö sopivalla tasol-

la. 

Liikenneturvallisuuden asettamista vaatimuksis-
ta ei voida tinkiä. Sillan käyttöaikaan ja kestoikään 
vaikuttaminen riippuu tiepoliittisista ratkaisuista, 
joita tehtäessä on tärkeätä, että sillaston kunnos-
taon riittävästi tietoja. Näitä tietoja voidaan saada 
vain järjestelmällisen siltojen tarkastustoiminnan 
avulla. Sillan ja siltapaikan ulkonäköön on kiinni-
tettävä huomiota niin, että ne ovat sillan maise-
mallisen arvon mukaisessa kunnossa. 

1.2.2 Tarkastustoiminnan tarkoitus 

Siltojen tarkastustoim innan tarkoituksena on 
1) sillan rakenteellisen turvallisuuden ja palvelu-

tason takaaminen niin, ettei sUlassa ole näitä 
vaarantavia vaurioita tai muodonm uutoksia, 

2) vaurioiden rekisteröinti niin, että tarvittavat kor-
jaukset voidaan tehdä oikeaan aikaan ja oikein 
mitoitettuna, 

3) rakenneosien kunnon ja muodonmuutosten 
seuraaminen niin, että vaurioiden kehittymi-
sestä voidaan tehdä oikeat johtopäätökset, 

4) rakenneosien toimivuuden seuraaminen niin, 
että niistä saadaan kokemukseen perustuvaa 
tietoa suunnittelijoille ja rakentajille huomioon 
otettavaksi, 

5) kuormitusolosuhteiden muutosten seuraami-
nen niin, että sillan kantavuudesta on oikea 
käsitys kuljetuksia suunniteltaessa ja valvot-
taessa, 

6) sillan kunnossapidon seuraaminen niin, että 
epäpuhtaudetja muut haittatekijät eivät pääse 
tarpeettomasti vahingoittamaan siltaa. 

Tältä pohjalta tapahtuva järjestelmällinen tarkas-
tustoiminta palvelee asetettuja päämääriä. 

Määrällisesti tarkastustoiminta painottuu sillan 
käyttöaikaan vaikuttavien tekijöiden tarkkailuun. 
Tarkastustoiminnan ja käyttöajan välillä onkin selvä 
riippuvuus. Käyttämällä hyväksi tarkastustoi min-
nasta saatavia tietoja voidaan saavuttaa huomat-
tavia kansantaloudellisia säästöjä. 

1.2.3 Optimaalinen käyttöaika 

Sillan tarkastustoiminnan ja sen perusteella teh-
tävien toimenpiteiden tavoitteena on taata sUlalle 
optimaalinen käyttöaika. Sillan optimaalinen käyt-
töaika tarkoittaa, että siltaa hoitamalla ja kun- 
nostamalla estetään tarpeeton rappeutuminen 
niin, että silta täyttää rakennusmateriaalille ja 
siltatyypille asetetut vaatimukset. Arvostelussa 
on otettava huomioon sillan kuormituksessa mah-
dollisesti tapahtuneet muutokset. 

Optimaalisen käyttöajan käsite tarkentuu vähitel-
len, kun tarkastustoiminnan avulla saadaan 
tarkentuvia tietoja vaurioista ja siltatyypeille omi-
naisista ongelmista. Näin ollen sillantarkastustoi-
minnan avulla voidaan vähitellen estää sopi-
mattomien materiaalien ja virheellisten ratkaisu-
jen käyttö. 

Siltatyyppien optimikustannuksia voidaan aika-
naan verrata toisiinsa, kun sillantarkastustoimin-
taan liittyvän kustannusseurannan avulla saa-
daan suunnittelu-, rakennus-, hoito-ja kunnostus- 
kustannusten summana kokonaiskustannukset. 

Kokonais - 
kustannukset 

Kä Itä 
kustonrkset 

Suunnittelu- •a 
cj, rakennus - 

kustannukset 

Optirni 
RAKENTEEN LAATU 

Kuva 4. Sillan optimikustannusten muodostumisperi-
aate. 
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1.3 TARKASTUSTOIMINNAN ORGANISOINTI 

1.3.1 Tarkastustolminta tienpidon osana 

Sillantarkastustoiminta liittyy tielaitoksen silta- ja 
lauttatoimintaan kuvan 5 mukaisesti. 

Sillantarkastustoiminnan pitää tukea niitä tavoit- 

teita ja toimia, jotka määritellään tieverkon hoi-
to-, ylläpito-ja kehittämissuunnitelmissa. Eri aika-
väleille tehtävät suunnitelmat ovat: 
- TIE 2010 (PTS), jonka aikajänne on vähintään 

10 vuotta ja joka laaditaan määrävälein. 
—Toiminta- ja taloussuunnitelmat, joiden aika- 

jänteet ovat 4 vuotta (KTS) ja jotka tarkistetaan 
joka vuosi. 

- Siltojen korjausohjelmat, joiden aikajänteet ovat 
1-3 vuotta. 

SILTOJEN 
UUDESTAAN 
RAKENTAMINEN 

1.3.2 Tarkastusorganisaatio 

Päävastuu siltojen kunnosta kuuluu tiepiireille. 
Käytännössä silta-asioiden hoito on niin monita-
hoinen ja usein asiantuntemusta vaativa, että 
vaikeahkossa tehtävässä onnistuminen edellyt-
tää rakentavaa yhteistoimintaa tiepiirin, tiemesta-
ripiirin ja siltakeskuksen kesken. Sillantarkastus-
toimintaan liittyvät tehtävät jakaantuvat eri osa-
puolille pääpiirteissään kuvan 6 mukaisesti. 

Tiepiirissä sillantarkastustoiminnan vastuuhenki-
lö on siltainsinööri. Siltainsinööri toimii eri organi-
saatiotasojen yhdyshenkilönä. Tiemestaripiirissä 
sillat tarkastaa tiemestari tai hänen määräämänsä 
apulaistiemestari. 

Koko maata koskevat sillantarkastustoi mintaan 
liittyvät asiat käsitellään tielaitoksen siltakeskuk-
sessa, johon on keskitetty myös kehittämistoi-
minta, ohjeiden laatiminen ja erikoisasiantunte-
mus. 

Piirin tarkastusorganisaatiota suunniteltaessa 
voidaan lähteä siitä, että päätoiminen tarkastaja 
tekee 100-200 tarkastusta vuodessa. Kun siltojen 
keskimääräinen tarkastusväli on 5 vuotta, tarvi-
taan vähintään yksi tarkastaja 500-1000 siltaa 
kohden. Toisaalta on otettava huomioon, ettei 
päätoimisuus ole yleensä mandollista eikä 
suositeltavaakaan. 

1.3.3 Siltojen tarkastusjärjestelmä 

Tarkastusjärjestelmä muodostuu seuraavista 
siltakohtaisista tarkastuksista: 

1. Sillan lopputarkastus 
2. Jatkuva tarkkailu ja vuositarkastukset 
3. Yleistarkastukset 
4. Erikoistarkastukset 
5. Tehostettu tarkkailu. 

Kuva 6. Tarkastusorganisaatio. 



Sil lantarkastusohje 
	

13 
SI LLANTARKASTUSTOIMINTA 

Riippu- ja vinoköysisilloissa tapahtuvia muodon- 
muutoksia ja rakenteiden vaurioitumista seura-
taan keskitetysti siltakeskuksen valvonnassa. 
Tätä varten tehdään noin 5 vuoden välein tark-
kuusmittauksia konsulttien toimesta ja tarvittaes-
sa rakennetutkimuksia tutkimuslaitosten toimes-
ta. 

Siltojen hallintajärjestelmään kuuluu ns. tarkkai-
lusiltaverkosto. Tarkkailusilloille tehdään 
perustarkastukset keskitetyn ohjelman mukaan. 
Niille ei ole tarpeen tehdä yleistarkastuksia. 

1.3.4 Sidosryhmät 

Silta sijaitsee sillä tiellä, joka menee toisen yli. 
Näin ollen vastuu siltarakenteiden tarkastamises-
ta on ylittävän tien tienpitäjällä. Tällöin siltaraken-
teiden tarkastusvastuu määräytyy seuraavasti: 

- ylikulkusillat; TIEL 
- alikulkusillat; VR 
- katusillat; kaupungit 
- kaavateiden sillat; kunnat 
- yksityisten teiden sillat; tiekunnat. 

Muiden yleisiin teihin liittyvien siltojen tienpito ja 
tarkastusvastuu kuuluu tielaitokselle, ellei toisin 
ole sovittu. 

Jos alittava väylä ei kuulu samalle tienpitäjälle, on 
luiskien, keilojen ja kuivatuslaitteiden hoidosta ja 
kunnostuksesta tehtävä kirjallinen sopimus. Pää-
sääntöisesti nämä rakenteet kuuluvat alittavan 
väylän kunnossapitäjälle. 

Erikoistarkastuksissa käytetään tarvittaessa tut-
kimuslaitoksia tai alaan perehtynyttä konsulttia. 

1.3.5 Tarvittavat luvat 

Yleiset tiet 

Jos tarkastustoi minta vaatii nopeusrajoituksen 
asettamista tielle, toimenpidettä varten on hankit-
tava tiepiirin päätös. 

Laivaväylät 

Jos vesistösillan alikulkukorkeutta rajoitetaan sil-
taa tarkastettaessa, tästä on tiedotettava paikalli-
selle luotsipiirille. 

Rautatiet 

Jos tarkastustoiminta ei ulotu VR:n alueella kol-
mea metriä lähemmäksi raiteen keskilinjaa, ei 
erityistä työskentelylupaa tarkastustoimenpiteitä 
varten vaadita. Jos sillantarkastajat tekevät vain 
ui konäköhavaintoja sillan kunnosta kolmen met-
rin rajan sisäpuolella tai ylittävät radan erityistä 
varovaisuutta noudattaen, ei lupaa myöskään 
vaadita. Ratakesku ksen ratapääl likön tai rata- 
alueen päällikön myöntämä lupa tarvitaan, jos 
tarkastus edellyttää varsinaista työskentelyä, mit-
tauksia, erikoistutkimuksia, näytteiden ottoa tai 
vastaavia toimenpiteitä kolmea metriä lähempä-
nä raiteen keskilinjaa. Lupa tarvitaan myös, jos 
tarkastustoiminta aiheuttaa vaaraa tai rajoituksia 
rautatieliikenteelle tai rautateiden henkilökunnal-
le. 

VR:n luvassa määritellään junaliikenteen edellyt-
tämät turvallisuusjärjestelyt, kuten 
- VR:n turvallisuusmiehen asettaminen tarvitta- 

essa työ kohteeseen ja hänen tehtävänsä 
- työn edellyttämät junaliikenteen järjestelyt ja 

niistä sopiminen 
- työkoneissa (esim. siltakurki) tarvittavat rajoit-

timet. 

Lupa on anottava viimeistään kolme viikkoa en-
nen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa. 

Säh köistetyllä radalla on tarvittaessa tehtävä jän-
nitekatkosopimus VR:n paikallisen sähköalueen 
päällikön kanssa. Sopimus tehdään kaavakkeelle 
3555. 

Liikenteen alaisen raiteen läheisyydessä työs-
ken neltäessä on noudatettava VR:n antamia ylei-
siä määräyksiä /4/. Jos työkone jossain työvai-
heessa ulottuu raiteen aukean tilan ulottumaan 
(ATU, kuva 16), tehdään raiteen tai junasuoritus-
välin varaaminen VR:n junaturvallisuussäännön 
mukaisesti. 
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1.4 TARKASTUSTOIMINNAN KÄYTTÖ 
TIENPIDOSSA 

1.4.1 Tarkastusperiaatteet 

Sillantarkastuksessa on lähdettävä siitä, että 
vauriosta selvitetään tyyppi, luokka, laajuus, kii-
reellisyys ja vaurion syy sekä määritetään korja-
ustoimenpide. 

Tarkastuksissa käytetään vaurioasteikkoa O-4. 
Vaurioaste 0 tarkoittaa tilannetta, jolloin raken-
teessa ei ole vaurioita ja vaurioaste 4 tilannetta, 
jolloin vauriot ovat pahoja. Väliarvoja 1-3 käyte-
tään ilmaistaessa ääriarvojen välisiä vaurioastei-
ta. Yleisimpien vaurioiden vaurioluokittelu on esi-
tetty sil lantarkastuskäsikirjassa /3/ tarkemmin. 

Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota myös sil-
lan kunnossapitoon. Puutteista tiedotetaan tie-
mestarille. 

1.4.2 Siltarekisterin tarkistus 

Tarkastuksissa tarkistetaan aina sillan ominais-
tiedot. Tiedot päivitetään mandollisimman pian 
siltarekisteriin /5/. Tämä on tärkeätä, jotta siltare-
kisteristä on saatavissa ajan tasalla olevat tiedot. 

Tarkastu ksista saatavi a vau rioti etoja käytetään 
tarvittavia toimenpiteitä korjaus-ja toi menpideoh-
jelmiin sijoitettaessa. 

Pääosa tarkastuksista saatavista tiedoista palve-
lee siltojen kunnostusta. Tietojen tarkkuustaso 
vaihtelee niin, että vähäiset kunnostustoimenpi-
teet voidaan tehdä vuosi- tai yleistarkastuksen 
perusteella, mutta sillan korjaamista varten on 
aina tehtävä erikoistarkastus. Tarkastu ksissa on 
aina pyrittävä selvittämään vaurion syy, koska 
vaurio yleensä uusiintuu, ellei syytä poisteta. 

Hyvä tarkastustoiminnan tietojärjestelmä antaa 
tarvittavat kuntotiedot, jotka otetaan huomioon 
kuljetuslupia myönnettäessä. 

Erittäin tärkeätä on tarkastuksista saatavien ko-
kemusten antaminen palautteena suunnittelijoille 
ja rakentajille. Näin estetään virheellisten materi-
aalien, rakenneratkaisujen ja työmenetelmien 
käyttö. Käytäntö on osoittanut, että eri osapuolten 
välinen rakentava yhteistoiminta on ollut tulok-
sellista ja kehittävää. Samalla saadaan myös 
viitteitä siihen, miten tutkimus- ja kehitystoimintaa 
pitää painottaa ja suunnata. Tätä ohjausta varten 
tarkastustoiminnan yhteydessä on pyrittävä ko-
koamaan tietoja rakennusmateriaaleille ja silta-
tyypeille ominaisista virheistä, jotta siltatuotantoa 
voidaan kehittää parempaan suuntaan. 

1.4.3 Siltojen ylläpito 

Siltojen ylläpitoon kuuluvat siltojen kunnostus ja 
ylläpitoinvestoinnit eli korjaaminen, osien uusimi-
nen, pinnoittaminen sekä huonokuntoisten ja 
painorajoitteisten siltojen uudestaanrakentaminen 
/6/. 

1.4.4 Kunnossapito 

Siltarakenteiden puhtaanapito ja huolto ehkäisee 
tehokkaasti vaurioiden syntymistä, jolloin voidaan 
saada aikaan kustann ussäästöjä. Tarkastusten 
yhteydessä on kiinnitettävä huomiota myös näi-
hin seikkoihin. 
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2. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 

2.1 SILTATYYPIT 

Siltatyyppejä käsitellään tarkemmin erillisissä 
ohjeissa /5 ja 7/. Siltatyyppi määritetään huolelli-
sesti ja ohjeiden mukaisesti uuden sillan suunni-
telmassa tai siltaa koskevia tietoja ensimmäistä 
kertaa siltarekisteriin vietäessä. Sillantarkastus-
ten yhteydessä on kuitenkin syytä varmistaa, että 
siltarekisteriin merkitty siltatyyppi on oikea. 

Sillat jaetaan jännemittojen summan perusteella 
seuraaviin ryhmiin: 
- pieni silta 	alle 20 m 
- keskisuuri silta 	20-60 m 
- suuri silta 	yli 60 m 

2.1.1 Betonisillat 

Teräsbetoni otettiin sillanrakennusmateriaalina 
käyttöön maassamme 1910-luvulla. Alkuvuosi-
kymmenille oli luonteenomaista siltatyyppien 
moninaisuus sekä monet rakenne- ja rakennus- 
teknilliset ratkaisut. Yleisten teiden silloista on yli 
60 % teräsbetonirakenteisia. Osa nuoremmista 
silloista on elementtirakenteisiaja osajännitettyjä. 

Suosituin siltatyyppi on teräsbetoninen laattasilta 
joko yksi- tai useampiaukkoisena (kuva 7). Teräs-
betonisilloista on yli 60 % laattasiltoja. Tätä silta- 
tyyppiä voidaankin pitää kansallisena siltatyyppi-
nä. 

Kuva 7. Laattasi/ta. 

Holvi on staattisesti ja esteettisesti edullisen muo-
tonsa ja perinteisyytensä vuoksi ollut myös suo-
sittu siltatyyppi (kuva 8). 

Kuva 8. Ho/visilta. 

Teräsbetoninen laattakehäsilta on tullut yleisesti 
käyttöön viime vuosikymmeninä, koska se on 
ollut rakennuskustannuksiltaan edullisempi kuin 
laattasilta (kuva 9). 

Kuva 9. Laattakehäsilta. 

Elementtirakentaminen, jännittäminen ja pyrki-
mys hoikkiin rakenteisiin näkyy 1960- ja 1970- 
lukujen siltatuotannossa. Teräsbetonisia palk-
kisiltoja on tehty runsaasti elementtirakenteisina 
(kuva 10). 

Kuva 10. Elementtirakente/nen jännitetty betoninen 
palkkisilta. 
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Poikkileikkaukseltaan edellisten sovellutuksia ovat 
kotelopalkkisillat ja ontelolaattasillat. 

Jos silta on jännitetty, se ilmaistaan esimerkiksi 
seuraavasti: jännitetty betoninen palkkisilta. 

2.1.2 Terässillat 

Sillanrakennustaito tuli maahamme rautateiden 
rakentamisen myötä. Maanteille 1800-luvun lop-
pupuolella rakennetutterässillaton purettu Korian 
siltaa lukuunottamatta. Osa silloista tuhoutui soti-
en aikana. 

Yleisin siltatyyppi on teräksinen palkkisilta (kuva 
11). Kansirakenteena on käytetty betonia tai 
puuta.Teräspalkit on tehty niittaamalla, hitsaamalla 
tai muototeräksestä. 
Suuret sillat on yleensä rakennettu terässiltoina. 
Käytetyimmät siltatyypit ovat ristikko-, riippu- ja 
kaarisiltat. Viime aikoina rakennetut terässillat 
ovat palkki- ja vinoköysisiltoja. 

Kuva 1 1. Teräksinen palkkisilta. 

Teräsputkirakenteita on käytetty melko runsaasti 
1960-luvulta lähtien sekä rumpuina että ali-
kulkukäytävinä (kuva 12). Sillastosta on noin 20 % 
näitä rakenteita. 
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Kuva 12. Teräksinen putkisilta. 

Vesiteiden yli johtavia avattavia siltoja on noin 25 
kappaletta. Siltatyyppejä ovat kääntö-, läppä- ja 
nostosillat. Yleisin rakennusmateriaali on teräs. 

2.1.3 Puusillat 

Puu on vanhin sillanrakennusmateriaali, mutta 
puusillat ovat tuhoutuneet lahoamisen vuoksi 
nopeasti. Painekyllästetty puu kestää melko pit-
kään ja sopii pienten siltojen rakennusmateriaa-
liksi alempiluokkaisilla teillä. Uudemmat sillat on 
tehty liimapuusta. 

Yleisin puusiltatyyppi on palkkisilta (kuva 13): 
Puu- ja teräspalkkisiltoja on lähes yhtä paljon. 

Kuva 13. Puinen palkkisilta. 

2.1.4 Kivisillat 

Kivi on puun ohella vanhin sillanrakennusmateri-
aali ja ainoa todella kestävä materiaali. Vanhim-
mat käytössä olevat sillat ovat kivisiltoja. 

Historiallinen siltatyyppi on holvi (kuva 14). Kivi-
holvisiltoja on yleisillä teillä lähes 200 kappaletta. 
Holvi kestää, elleivät perustukset vaurioidu. 

Kivisiltojen museoarvo on aina otettava huomi-
00 n. 

Kuva 14. Kivinen holvisilta. 
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2.2 SILLAN PÄÄMITAT 

2.2.1 Lii kennetekni II i nen m itoitus 

Sillan liikenneteknillinen mitoitus tarkistetaan tar-
vittaessa Tielaitoksen suu nn itteluohjeiden /8/ tai 
VR:n ratateknillisten ohjeiden /9/ mukaan (kuvat 
15 ja 16). Vesiuoman ja aukkomittojen tulee täyt-
tää mandollisessa vesioikeuden luvassa määrä-
tyt mitat. 

Sillan liikenneteknilliset mitat esitetään suunnitel-
mia käsittelevän Tielaitoksen ohjeen /10/ mallipii-
rustuksen IX 4.3-liite 43 mukaan. 

2.2.2 Aukkomitat 

Sil lantarkastuksissa on kiinnitettävä huomiota 
seuraaviin aukkomittoihin (kuva 17): 
1. Jännemitat ovat sillan keskilinjaa pitkin mitatut 

etäisyydet päällysrakenteen tuki linjalta tuki lin-
jalle. 

2. Vapaa-aukko on maatu kien, maatuen ja välitu-
en tai välitukien välinen, sillan keskilinjaa pitkin 
mitattu vapaa etäisyys. 

3. Sillan kokonaispituus on samalla puolella tie- 
linjaa olevien siipimuurien äärimmäisten päi-
den välinen etäisyys. 

4. Al ikulkukorkeus on vesistösilloissa etäisyys 
HW-pinnasta päällysrakenteen alapintaan, 
ylikulkusilloissa rautatien tai raitiotien kiskon 
selästä sillan päällysrakenteen alapintaan sekä 
muissa silloissa alittavan tien sallittu kulkukor-
keus. 

5. Sillan sallittu kulkukorkeus on sillalle rakentei-
den vaurioitumisen välttämiseksi määrätty suu-
rin sallittu kuljetuksen korkeus. 

i•d JflH 
PyuritI. 	Ajarara 	JaIkayt 

- - - Likenn.tilan raja 

- Vapaon ilon raja 

Nopeus -  [kaVh) 100 80 ,O 
- 

60 
- 

50 
- 

Matelu- 
rajoitas 

A eI u 0 0 8 A B A 5 0 Äjotapa 

0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

O auto 1.35 0.9 0.9 0.55 0.7 0.4 0.55 0.3 0.4 0.2 0.1 

pyÖnäiiijO 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 

kohdalla 0.35 0.2 0.35 0.2 0.35 0.2 0.35 0.2 0.35 0.2 0.2 

o henkilÖauto- 
jen sekä 1.40 1.1 1.15 0.8 1.0 0.7 0.85 0.6 0.7 0.5 0.35 
bank kl000tnn 
ja kuoroa- 
auton VIljo- 

toinen ajo- 
neuvo pyouh- 1.30 1.0 1.05 0.7 0.9 0.6 0.75 0.5 0.6 0.4 0.35 
tynyt 

tojen neItI 1.75 1.5 1.5 1.2 1.3 1.0 1.15 0.05 1.0 0.7 0.0 
P0003011 jO1- 
den ja auto- 
jen vnluila 

toinen ajo- 
ee100 pynah -  1.55 1.3 1.3 1.0 0.1 0.8 0.95 0.65 0.8 0.5 0.4 
tynyn 

o py5800idyn ajon000on ja paa010steeo reunan/r000000eu Valmet eI aoayys CI 
liikkuvan aioneu000 ja paaolvatean rauoao/reu0060eovdmuoen luikkUoni avata On] 
kanden 0001aavan tai 0010iaan 0101taoao a000eu000va110en liikkuoniSvero 

I ,l 	 _ 

__ oOj0n]eu 

Kot000ninen pysahlyveet Ir]o-oolot 1000nilO 	0 Oflder OIO ,!0 VIOfltOOVVCt 0  otullumoa 

Kuva 15. Liikennetila ja vapaa tila ja liikennetilan pe-
rusarvot (tielaitos). 

Kuva 16. Aukean tilan ulotturiia (VR). 
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SaIiftu kukukorkeus r äratiän iikenneminsto 
riö n päätöksessä an nettujen määräysten mukaan 
niin, että mitattu vapaa alikulkukorkeus pyöris-
tetään alaspäin lähimpään 0,1 metriin ja tästä 
vähennetään 0,1 m /11/. Todellinen vapaa alikul-
kukorkeus on aina mitattava ja verrattava sitä 
mandolliseen liikennemerkin sallimaan kulkukor-
keuteen. 

Siltaa kutsutaan vinoksi, jos sillan päällysraken-
teen tukilinjat päätytuilla eivät ole kohtisuorassa 
sillan keskilinjaa vastaan. Sillan vinous on sillan 
päällysrakenteen tukilinjan ja sillan keskilinjan 
normaalin välinen kulma. Jos silta on vino, on 
vapaa-aukko mitattava myös kohtisuoraan alit-
tavan väylän linjaan nähden. Sillan vinous ilmoite-
taan gooneina. 

Jännemitat ja vapaa-aukot mitataan 0,01 metrin 
tarkkuudella sekä sillan kokonaispituus ja alikul-
kukorkeus 0,1 metrin tarkkuudella. Tarkemmat 
ohjeet on annettu siltarekisterin käyttöohjeessa 
/5/. Käsitteet ilmenevät kuvasta 17. 

2.2.3 Leveysmitat 

Sillantarkastuksen yhteydessä m itattavilla leve-
ysmitoilla tarkoitetaan seuraavia päällysraken-
teen yläpuolisia mittoja (kuva 17): 

1. Hyödyllinen leveys on johteiden kohtisuora etäi-
syys. 

2. Kokonaisleveys on kantavan päällysrakenteen 
ulkoreunojen kohtisuora etäisyys. 

Jos sillalla on kevyen liikenteen väyliä, ilmoite-
taan niiden leveydet erikseen. 

Hyödyllinen leveys mitataan 0,01 metrin tarkkuu-
della ja kokonaisleveys 0,1 metrin tarkkuudella. 
Hyödyllisen leveyden ja alikulkukorkeuden arvok-
si otetaan pienin mittaustulos. Yksityiskohtaiset 
mittausohjeet on annettu siltarekisterin käyttö-
ohjeessa /5/. 

Kuva 17. Sillan aukko-ja leveysmitat. 
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2.3 ALUSRAKENNE 

Reuna- 
ukko 

1 
 Sivuaukko 	Kesk/aukko (ku/kuaukko) 	Reuna -aukko 

- 	... 
Vö/,fuk/ 	 'II  

kitkön-
polku 

- 
' 

/ 
/ 	

1 	

/ 

Kuva 18. Sillan alusrakenteetja siltapaikan rakenteet. 

Sillan alusrakenteita ovat 
- maatuet 
- välituet 
- holvisiltojen kantamuurit 
- riippusiltojen ankkurointirakenteet. 

Sillan alusrakenteisiin verrattavia ovat lauttapaik-
kojen lauttalaiturit. 

Sillan yleisimmät alusrakenteet sekä siltapaikan 
rakenteet on esitetty kuvassa 1 8. 

2.3.1 Maatuet 

Maatuet luokitellaan siltarekisterin käyttöohjeessa 
/5/ seuraavasti: 

1. Puinen paalutuki 
2. Puinen arkku 
3. Kivinen muuri (myös holvisillan kantamuuri) 
4. Kivinen ja teräsbetoninen maatuki 
5. Teräsbetoninen maatuki (massiivinen, paikal-

leenvalettu sekä myös holvin kantamuuri ja 
laattake hän jalka) 

6.Teräsbetoninen elementtirakenteinen varsinai-
nen maatuki 

7. Teräsbetoniset paalut ja/tai pilarit 
8. Teräsbetoninen penkereen varainen laatta tai 

palkki (voi olla myös elementtirakenteinen). 

Jos maatuki ei kuulu näihin luokkiin, maatuen 
rakenne on selostettava yksityiskohtaisesti. Uloke-
silloissa ei ole maatukia lainkaan. Luokittelua ei 
pidä erehtyä tekemään verhousmateriaalin mu-
kaan. 

Yleisimmän teräsbetonisen maatuen rakenneosat 
on esitetty kuvassa 19. Maatukea vahventavia 
rakenneosia ovat rivat ja vetotangot. Pilari- tai 

paalutuen yläosassa on laakeripalkki, jonka pääl-
lä päällysrakenne lepää. 

Kuva 19. Betonirakenteisen maatuen osat. 

____ir'.__ 

__ ___- 
_______ 	___ ___IJL- 
___ 	-- 
_____ .-- 1 - 	- 
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_ 

Kuva 20. Puurakenteisen maatuen osat. 

Yleisimmän puisen paalutuen rakenneosat on 
esitetty kuvassa 20. Maatukea vahventavia ra-
kenneosia ovat erilaiset pönkät, vetotangot ja 
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tukipaalujen eteen lyödyt vinopaalut. Niska voi 
olla myös teräsrakenteinen. Liitoksissa käytettä-
viätarvikkeita ovat kuusioruuvi (pultti), hakkupultti, 
aluslaatta ja vaarna. Puurakenteen mandollinen 
lahosuojausmenetelmä on aina mainittava. 

Kivirakenteisen maatuen rakenneosat ovat sa-
mat kuin betonirakenteisen maatuen. 

Maatukii n ve rrattavia alusrakenteita ovat riippu-
ja vinoköysisiltojen ankkurikammiot tai ankkurit 
sekä lautta- ja lossilaiturit. 

Riippuköydet kiinnitetään vastapainoon tai kalli-
oon ankkurointiteräksillä, joihin köysi kiinnittyy 
istukan avulla. Laitureihin liittyviä rakenteita ovat 
kelkkalaituri tai ponttonikalturi, jotka kiinnittyvät 
laiturin maatukeen laakeriterästen avulla. 

2.3.2 Välituet 

Sillan välituet luokitellaan siltarekisterin käyt-
töohjeessa /5/ seuraavasti: 

1. Puinen paalutuki 
2. Puinen arkku 
3. Kivinen muuri 
4. Kivinen ja teräsbetoninen välituki 
5. Teräsbetoninen välituki (massiivinen) 
6. Teräsbetoninen elementtirakenteinen välituki 
7. Teräsbetoniset paalut ja/tai pilarit 
8. Teräsrakenteinen välituki. 

Useimmiten välituet on tehty pilari- tai seinä-
rakenteena (kuva 21). Jos välituki on tehty 
teräsbetonipaaluista, sitä on usein vahvennettu 
vedenpinnan vaikutusalueelle tehdyllä manttelilla. 
Vesiuomassa oleva välituki on virtapilari. 

Teräsrakenteisen välituen rakenneosat seloste-
taan aina tarkemmin mieluimmin piirroksen avul-
la. Teräsrakenteisen välituen rakenneosia ovat 
pystysauvat, vi nosauvat, vaakasauvat, nurkkale-
vytja peitelevyt. Liitokset on tehty niitti-, ruuvi- tai 
hitsausliitoksina. 

Puinen välituki on useimmiten tehty paalutukena, 
jonka rakenneosat on esitetty kuvassa 22. Kiinni-
tystarvikkeet on selostettu maatukia käsitteleväs-
sä kohdassa. Puisen arkun rakenneosia ovat 
seinäpuut, sidepuut ja mandollinen kivitäyte. Pui-
sen arkun nurkkaliitosten tekotapoja ovat 5mk-
kaliitos ja ristiliitos. 

Holvisillan rakenneosat on esitetty kuvassa 23. 
Kiviholveja on vahvennettu kantamuurien ympä-
rille valetuillamantteleillajaholvien päälle valetuilla 
teräsbetonirakenteilla. Kiviä on sidottu toisiinsa 
kivihaoilla. 

.fl. 
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Kuva 22. Puurakenteisen välituen osat. 

Perus/aatto 	 Perus/aot 

Kuva 21. Betonirakenteisen välituen osat. 

Sivumuur, 	 Maatdyte 

- Ho/v,n laki - 

iuuitzii - - --

Kuva 23. Kiviholvin osat. 
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2.4 PÄÄLLYSRAKENNE 

Siltatyyppi määräytyy päällysrakenteen perusteel-
la erillisen ohjeen /7/ mukaan. Päätyypit ovat: 
laatta, palkki, kehä, kaari, ristikko ja holvi. 

Samassa sulassa saattaa olla siltatyypiltään eri-
laisia silta-aukkoja. Jopa samassa aukossa saat-
taa olla kaksi erilaista sultatyyppiä. 

Jos viereisten aukkojen pääl lysrakenteet toimivat 
yhdessä, silta on jatkuva. Tämä on aina mainitta-
va siltatyyppiä määritettäessä. 

2.4.1 Betonisillat 

Teräsbetonisen laattasillan ja palkkisillan raken-
neosat on esitetty kuvissa 24 ja 25. 

Normaalista laattasillasta kehitettyjä si Itatyyppejä 
ovat ulokelaatta ja ontelolaatta sekä uloke-
ontelolaatta. Laatan ontelot on tehty kevennys-
putkilla. Vastaavasti palkkisillasta kehitettyjä tyyp-
pejä ovat ulokepalkki ja nivelpalkki sekä jäykistetty 
palkki. Kotelopalkkisillan rakenneosat on esitetty 
kuvassa 26. 

Laattakehä-ja palkkikehäsilloissa kehänjalatovat 
osa maatukiraken netta. Vinojalkaisissa laattake-
hä- ja palkkikehäsilloissa muodostavat jalat alus- 
rakenteen. 

Holvin leveys on vähintään viisi kertaa laen pak-
suus. Kapeammat rakenteet ovat kaaria. Kaarisil-
lan rakenteet on esitetty kuvassa 27. 

Pintorakenteet 
/ 	L 	 uflqPornkl 

Kuva 24. Teräsbetoninen laattasilta. Kuva 26. Teräsbetoninen kotelopalkkisilta. 

Koide 

Reunopalkki 	Pintorakenteet 

Uloke 	 Kansi/aatto 

Kuva 25. Teräsbetoninen palkkisilta. 

1... 

_______T ' - 

Kuva 27. Teräsbetoninen kaarisilta. 
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Teräsbetonisen sillan kannen pintarakenteet kuu-
luvat yleensä johonkin seuraavista vaihtoehdois-
ta: 

1. asfalttibetoni 
sora tai murskesora 
vedeneristys 

2. asfalttibetoni tai valuastaltti 
asfalttibetoni 
suojabetoni 
vedeneristys 

3. asfalttibetoni tai valuastaltti 
astalttibetoni 
suojakerros 
vedeneristys 

4. betoninen ajotielaatta 
vedeneristys. 

Tarkastuksessa on otettava huomioon, että pääl-
lystekerroksia on saatettu lisätä vanhoja pois-
tamatta. 

Sillan reunan rakenteet on esitetty kuvassa 28. - 

Jos jatkuvassa sUlassa ei ole liikuntasaumalaitetta, 
sillan pääty on yleensä tehty kuvan 29 mukaisesti. 
Tyyppipiirustuksen mukaisissa kehäsilloissa on 
si i rtymälaatat. 

rs 

Osomuuri 
Efumuuri 

Kuva 29 Alus-ja päällysrakenteen osia sillan päässä. 

Kuva 28. Teräsbetonisen sillan reunan rakenteita. 
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2.4.2 Terässillat 

Teräksisen palkkisil lan rakenneosat on esitetty 
kuvassa 30. Vanhemmat levypalkit on tehty 
niittaamalla ja uudemmat hitsaamalla tai kitka-
ruuviliitoksin. 

Jos teräspalkit ja teräsbetonikansi on liitetty toi-
siinsa vaarnatapeilla, kysymyksessä on liitto-
palkkisilta. Myös ortotrooppinen teräskansi toimii 
päällysrakenteen osana. 

Poikki kannottaJp 	Kansi/aatto 

Pöökannottaja 	 Sekundäorinen pituuskannattaa 

Kuva 30. Teräksinen palkkisilta. 

Pienimmät teräksiset palkkisillat on tehty muoto- 
teräksistä (kuva 31). Kansirakenne on tehty puus-
ta, teräsbetonista tai teräsprofiilista. Pääkannat-
tajien ja kansirakenteen liitostapa on aina mainit-
tava. Kansirakenteen kii nn ityksessä on käytetty 
ruuveja, puukapuloita (klosseja), jousipultteja ja 
koukkupultteja. 

Teräksisen ristikkosillan rakenneosat on esitetty 
kuvassa 32. Sillan pääkannattaja on sauvoista 
koostuva ristikko. Sillan kansirakenne on tehty 
teräsbetonista taikka puusta, jonka päällysteenä 
saattaa olla astaltti tai teräslevyt. Liitokset on 
yleensä tehty nhittaamalla, mutta ruuviliitoksiakin 

saattaa esiintyä, varsinkin u usituissa rakenne- 
osissa. Liitosten tekotapa on aina mainittava. 

Teräksisen riippusillan rakenneosat on esitetty 
kuvassa 33. Reunajänteet ovat yleensä yksiauk-
koisia teräksisiä palkkisiltoja. Riippu- ja vino-
köysisillassa päällysrakenne on ripustettu pylonin 
varaan. Teräksisen Langer-palkkisillan päällysra-
kenne on puolestaan ripustettu ajoradan ylä-
puolisten teräskaarien varaan. 

Kuva 32. Teräksinen ristikkosilta. 

Muita terässiltatyyppejä ovat kotelopalkki-ja kaa-
risillat. 
Teräsputken muoto ilmaistaan jollakin seuraavis-
ta käsitteistä: pyöreä, elliptinen, vaakaelliptinen, 
matalarakenteinen tai alikulkukäytävän poikkileik-
kausmuoto. 

Teräsrakenteen pintakäsittelymenetelmä on aina 
mainittava, ellei teräs ole ns. säänkestävää laa-
tua. 

Kuva 31. Teräksinen palkkisilta, puukantinen. 	 Kuva 33. Teräksinen riippusilta. 
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2.4.3 Puusillat 

Puisen tukiansassillan rakenneosat on esitetty 
kuvassa 34. Muissa puusilloissa käytetään samo-
ja käsitteitä. 

Puusillan kansirakenne voi olla naulattu tai ele-
menttirakenteinen. Vanhimmissa silloissa 
kulutuslankutus naulattiin vinoon (sulkamainen 
muoto). Myöhemmin on erillinen kulutus- ja 
kantavalankutus korvattu naulatulla syrjälankku-
kannella tai liimapuisella elementtikannella. Pui-
sen kansirakenteen päällysteenä käytettyjä ma-
teriaaleja ovat: asfaltti, ohutkerrospäällyste, te-
räslevy ja kumilevy. 

Puurakenteiden liittimiä ovat naula, naulalevy, 
ruuvi, kansiruuvi, hakkupultti, haka, rengasvaarna 
ja hammasvaarna. Liitostapoja ovat puskuliitos, 
loviliitos ja hammasliitos. 

Liimatun palkkisillan rakenneosat on esitetty ku-
vassa 35. Poikkisiteitä käytetään pitemmissä 
jänteissä. Pystysuorat poikkisiteet asennetaan 
vinojen lisäksi jänteen kolmannespisteisiin. Te-
räsbetonielementeistä tai -paaluista tehtyjen 
maatukien yhteydessä ei käytetä niskapalkkia. 

2.4.4 Kivisillat 

Kivisillan rakenneosat on esitetty kuvassa 23. 

gnnttaj 

Kuhitus/ankutus 

Kantava lankutus 

/ [Satu/opuu 
Niska 

/-hrsiarkku 

Kuva 34. Puinen tukiansassilta. 	 Kuva 35. Puisen liimatun palkkisillan pääty puupaaluille 
perustettuna. 
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2.5 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 

2.5.1 Kulvatuslaitteet 

Kuivatuslaitteet on määritelty sillan ja siltapaikan 
kuivatusta käsittelevässä yleisohjeessa /12/. 

2.5.2 Saumarakenteet 

Sillan liikuntasauman rakenneosat on esitetty 
kuvassa 36. 

Liikuntasaumalaite on sauman päälle kiinnitetty 
teräs-, kumi- tai muovirakenteinen tarvike, joka 
estää liikuntasaumaan kohdistuvien voimien siir-
tymisen rakenneosasta toiseen ja sallii rakenne- 
osien liikkeen. Liikuntasaumalaite voi olla avoin 
tai vesitiivis. 

Massaliikuntasauma valmistetaan sekoittamalla 
kuuma sideaine kuumennettuun kiviainekseen. 
Rakenne pystyy ottamaan vastaan saumaan koh-
distuvan liikkeen ja on vesitiivis. 

Kutistumis- ja liikuntasaumoissa käytetään poly-
meeristä tai polymeeribitumista valmistettuja 
massoja, joilla sauma tiivistetään. Sauma-
usmassat ovat käyttötarkoituksen mukaan elas-
tisia tai plastisia. 

2.5.3 Kaiteet 

Kaiteiden rakenneosat on esitetty kuvassa 37. 
Sillan kaide voi olla korkea tai matala. Korkea 
kaide voi olla tyypiltään harva, tiheä tai sälekaide. 

Kaiteen runko on kaidepylväiden ja yläjohteen 
muodostama kokonaisuus. Luku ntajatkos on pääl-
lysrakenteen liikkeen liikuntasau man kohdalla tai 
määrävälein johteissa salliva rakenne. Kaiteen 
liikuntapituus saa olla korkeintaan 50 m. 

Jos sillan kaiderakenne poikkeaaoleellisestityyp-
pipiirustusten mu kaisista, kaiteesta otetaan valo-
kuva tai piirretään luonnos sillantarkastuksen yh-
teydessä. Tällaisia ovat mm. betonikaiteetja kivi- 
siltojen kaiteet. 

Kuva 36. Liikuntasauman rakenteita. 

mm 

Kuva 37 Kaiteiden rakenteita. 
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2.5.4 Laakerit 

Sillan laakerit ovat kiinteitä tai liikkuvia. Laakerin 
toimintatapa ja toimivuus on todettava sillantar-
kastuksen yhteydessä. Myös materiaali on mai-
nittava (teräs, lyijy tms.). Yleisimpien teräs-
laakerien rakenneosat on esitetty kuvassa 38. 
Harvinainen teräslaakeri on kalottilaakeri. 

Teräsrakenteisten laakerien lisäksi on käytössä 
kumilevylaakereita /13/ja kumipesälaakereita. 

Jos laakerin rakenne poikkeaa yleisesti käytössä 
olevista, laakerin raken ne esitetään piirroksel la. 

Nivel toimii kiinteän laakerin tavoin. Nivelen mate-
riaali määritetään mandollisuuksien mukaan (te-
räs, lyijy tms.). 

2.5.5 Muut varusteet ja laitteet 

Jos valaisinpylvään kiinnitys ei ole tyyppipiirus-
tuksen mukainen, rakenne esitetään piirroksella 
tai otetaan valokuva. Pylvään kiinnityslaite voi olla 
upotettu tai asennettu pintaan. 

Kaapelihyllyon siltaan kaapeleita ja johtaja varten 
kiinnitetty varuste. 

Suojaputki on siltaan kaapeleita tai johtaja varten 
asennettu putki. 

Kiinnike on kaapelihyllyn, suojaputken tai kaape-
lin siltarakenteisiin kiinnittämistä varten tarvittava 
varuste. 

Muihin varusteisiin ja laitteisiin kuuluvista raken-
neosista käytetään piirustu ksissa esiintyviä tai 
muuten yleisesti käytössä olevia nimityksiä. Täl-
laisia varusteita ja laitteita ovat 
- avattavan sillan osat 
- sähköratojen kosketussuojat 
- hoitosillat ja -sillakkeet 
- kulkuaukot, kulkuesteet, portaat ja tikkaat 
- sähkönjakolaitteet 
- vesiliikennettä varten tarvittavat laitteet 
- törmäyspalkit ja muut ylikorkeilta kuormilta sil-

toja suojaavat rakenteet 
panostilat, panoskiirinikkeet ja panoskaivot 

- kontaktitapit ja tarkkailupisteet. 

Ylölaaifa 
- - - - Ylä/aatto 

D 
Ohjauskisko 

Soi a/ev 

Laokeritoso Laakeritaso 

Kuva 38. Laakerien rakenteifa. 



SH lantarkastusohje 

KÄSITTEET JA MAARITELMÄT 

2.6 SILTAPAIKAN RAKENTEET 

Siltapaikan rakenteista käytetään siltapaikan vii-
meistelyä käsittelevän yleisohjeen /14/ mukaisia 
käsitteitä ja määritelmiä. 
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3. TARKASTUSJÄRJESTELMÄ 

3.1 YLEISTÄ 
5. Vuositarkastuksessa havaitut vauriot saate- 

Siltakohtainen tarkastusjärjestelmä ja vastuuta- 	taan siltainsinöörin tietoon yleistarkastukses- 
sot on esitetty kuvassa 39. Kuvan numerosymbo- 	sa huomioon otettavaksi. 
lit tarkoittavat seuraavaa: 	 6. Pahat vauriot siirretään tutkittavaksi erikois- 

tarkastuksessa tai silta asetetaan tehostettu un 
1. Lopputarkastuspyyntö käynnistää sillan tar- 	tarkkailuun. 

kastustoiminnan. 	 7. Yleistarkastus on pohjana seuraavalle yleis- 
2. Lopputarkastus käynnistää vuositarkastukset. 	tarkastukselle sekä määrää hoito- ja kunnos- 
3. Lopputarkastuksessa kerätään tarkastustoi- 	tustoimenpiteet. 

minnan lähtäasiakirjat ja määrätään ensim- 	8. Tarkastuksista saadaan lähtätiedot toiminnan- 
mäisen yleistarkastuksen ajankohta. 	 suunnittelua tai korjaussuunnitelman laatimis- 

4. Vuositarkastuksessa määrätään kunnossapi- 	ta varten. 
totoimenpiteet ja tehdään havainnot rakenne- 	9. Tarkkailusillan perustarkastus korvaa yleistar- 
osien kunnosta. 	 kastuksen. 

VUOSI- 

VUOSI-

VUOSl- 
TARKASTUS 4 TARKASTUS 	TARKASTUS TVUOSI ARKASTUS _ 

6 

__________________ TEHOSTETTU 	1 '1J7 TARKKAILU [ SILTAINSINÖÖRI '1J 1 1 
___________ 6 

LOPPU- LOPPU- YLEIS- 1 YLEIS 
TARKASTUS 1 TARKASTUS TARKASTUS 7 1 TARKASTUS 	7 
PYYNTÖ 

6 	6 8 

KORJAUSTYÖN 	1 
ERIKOIS- TAI UUDESTAAN 1 
TARKASTUS 8 	RAKENTAMISEN 1 

[IMUAOI 
OHJELMOINTI 

6 

TARKKAILU- F7AILU- 
SILTOJEN 1 SILTOJEN 	r\ 
SEURANTA 

Kuva 39. Siltojen tarkastusjärjestelmä. 
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3.2 SILLAN LOPPUTARKASTUS muut mandolliset tiedo 
sesta 

Sillan lopputarkastu ksen tarkoituksena on 

1) sillan rakennustyön tai peruskorjauksen arvi-
ointi ja vertaaminen suunnitelmaan, 

2) virheiden ja vaurioiden kirjaaminen sekä korja-
ustoimenpiteiden määrääminen, 

3) palautteen hankkiminen suunnittelijoille ja ra-
kentajil le, 

4) tiemestarin perehdyttäminen sillan kunnossa- 
pidon erityiskysymyksiin, 

5) takuukatselmuksen avustaminen tarvittaessa. 

Sillan lopputarkastus on samalla sillan ensimmäi-
nen kuntotarkastus. 

JäI kitarkastus pidetään, jos tarkastaja katsoo tar-
peelliseksi todeta, että lopputarkastuksessa ha-
vaitut keskeneräiset työt, viat tai puutteellisuudet 
tulevat korjatuiksi asianmukaisesti. Lisäksi jälki- 
tarkastuksessa tulee ratkaista ja sopia eri osa-
puolten esille ottamat keskeneräiset asiat. Loppu- 
tarkastuksessa sovitaan jälkitarkastuksen pitäjä. 

3.2.1 Tarkastuksen valmistelu 

Jos sillan laaturaporttia (kelpoisuuskirjaa) laadit-
taessa ei ole selvitetty seuraavia seikkoja, raken-
nustyömaan päällikkö tekee ennen lopputarkas-
tusta ennakkotarkastuksen, jossa 
- verrataan mittaamalla rakenteiden päämittoja 

suunnitelmaan 
- merkitään rakenteissa olevat halkeamat ja 

paikallistetaan muut vau riokohdat 
- mitataan laakerien asennot ja saumojen 

leveydet 
- mitataan betonirakenteiden raudoituksen 

betonipeitteet 
- mitataan teräsrakenteiden pi nnoitepaksu udet. 

Varsinkin suurten siltojen ennakkotarkastuksissa 
tulee olla mukana suunnittelurakennusmestari ja 
tiemestari. 

Mittaustulokset merkitään siltasuunnitelman piirus-
tuksiin. 
Rakentaja toimittaa piirin siltainsinöörille kaikkien 
siltojen osalta ainakin seuraavat asiakirjat: 
- sillan toteutumapiirustukset, joihin on merkitty 

rakentamisen aikana tapahtuneet muutokset 
- työmaapäiväkirja sekä työmaakokousten ja 

urakkaa koskevien kokousten, katselmusten 
ja tarkastusten pöytäkirjat 

- laaturaportti (kelpoisuuskirja), pintakäsittely-
kortit sekä paalutus- ja betonointipöytäkirjat ja 

- panostilakortti 
- vaaitus- ja muut tarkistusmittaustiedot kunto-

pisteineen 
- selostus rakennustyön aikaisista tapahtumis- 

ta, joilla saattaa olla vaikutusta sillan ylläpitoon 
- rakennustyön aikana otetut valokuvat ja sillan 

valmistuttua tehdyt ilmoitukset 
- tarvittaessa harauspöytäkirja /14/. 

Asiakirjat muodostavat si Itatietoarkisto n perus-
aineiston. Tarkastajan on huolehdittava, että al-
kuperäisiin piirustuksiin merkitään rakennustyön 
aikana tehdyt muutokset. 

3.2.2 Tarkastajat 

Sillan lopputarkastu ksen tekee siltainsinööri. 

Tarkastuksessa pitää olla mukana edustajat piirin 
suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitoaloilta. 

3.2.3 Tarkastuksen ajankohta 

Sillan lopputarkastus tehdään ennen takuutar-
kastusta ja raportti liitetään takuutarkastuksen 
asiakirjoihin. 

Rake ntajan pitää toi mittaa tarkastuksessa tarvit-
tavat asiakirjat piirin siltainsinöörille hyvissä ajoin 
ennen haluttua tarkastusajankohtaa. 

3.2.4 Tarkastus 

Tarkastus tehdään pääasiassa silmämääräisesti 
rakenteita suunnitelmaan vertaamalla. Erityistä 
huomiota kiinnitetään mandollisessa ennakkotar-
kastuksessa todettuihin seikkoihin. 

Tarkastusraportti laaditaan lomakkeelle TVH 
735604. 

Lopputarkastus aloitetaan suunnittelun ja raken-
tamisen yleisarvostelu Ila, jossa selvitetään: 
- vast aavatko rakenteet käyttötarkoitustaan 
- onko rakenteet tehty suunnitelman mukaan 
- sopiiko silta ympäristöönsä ja onko siltapaikka 

viimeistelty sillan maisemallisen arvon mukai- 
sesti. 

Kaikki normaalista poikkeavat havainnot merki-
tään muistiin, vaikka kysymyksessä ei olisikaan 
vaurio. Vesivuotoihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 

Lopputarkastuksessa määrätän ensimmäisen 
yleistarkastuksen ajankohta. 
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3.3 JATKUVA TARKKAILU JA 
VUOSITARKASTUS 

Sillan jatkuvan tarkkailun tarkoituksena on havai-
ta liikenneturvallisuutta vaarantavat tai liikenteen 
sujuvuutta haittaavat tekijät. 

Sillan vuositarkastuksessa kirjataan myös raken-
tee Iliset vau riot. Vu ositarkastukset täydentävät 
sillan yleistarkastuksia. 

3.3.1 Tarkastukset 

Sillaston jatkuva tarkkailu ja siltakohtaiset vuosi- 
tarkastukset tehdään siltojen kun nossapito-oh-
jeen mukaan /2/. 

Vuositarkastusraportti laaditaan lomakkeelle TI EL 
7000008. 

Tarkastukslsta huolehtivat tiemestaripiirit. 

3.3.2 Vaurloista Ilmoittaminen 

Jokainen tielaitoksen teknilliseen henkilöstöön 
kuuluva on velvollinen ilmoittamaan havait-
semastaan siltavauriosta tiemestarille. Ilmoitus-
velvollisuus koskee myös tien käyttäjiä. Tiemes-
tari harkitsee tarvittavat toimenpiteet. 

Seuraavista sillan liikenneturvallisuuteen vaikut-
tavista ja rakenteellisesti merkittävistä vaurioista 
on ilmoitettava välittömästi piiirin siltainsinöörille. 
- sillan tai sen osan sortuminen 
- perustusten siirtyminen sekä tästä johtuvat 

laakerivauriot ja vaaralliset laakerien siirtymät 
tai perustusten painuminen 

- holvin tai kaaren katkeaminen (halkeamat ja 
murtumat) 

- palkkirakenteen halkeamat 
- kansilaatan murtuminen tai puhkeaminen 
- riippusillan ankkurirakenteiden liikkuminen tai 

muut vauriot 
- riippusillan riippuköysien ja riipputankojen kaikki 

vauriot, mukaan luettuna solkien liukuminen 
- kaarisillan (Langer-palkki) riipputankojen kaik- 

ki vauriot 
- ristikkosillan sauvojen kaikki vauriot 
- repeämät hitsatuissa tai muissa teräsraken-

teissa 
- palovauriot 
- puurakenteiden poikkeuksellisiksi katsottavat 

lahoamisvauriot 
- betonirakenteiden poikkeuksellisiksi katsotta-

vat rapautumisvauriot 
- päällysteiden poikkeuksellisiksi katsottavat 

kulumis- ja purkautumisvauriot 
- liikuntasaumojen vauriot. 
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3.4 YLEISTARKASTUS 

Sillan yleistarkastuksen tarkoituksena on 

1) sillan ja sen rakenteiden kunnon seuranta niin, 
että tarpeeton rappeutuminen väItetään oike-
aan aikaan tehtävillä hoito- ja kunnostustoi-
menpiteillä, 

2) hoito- ja kunnostustoimenpiteiden määrittely, 
3) tehostetun tarkkailun tarpeen arvioiminen, 
4) kuntotietojen hankinta siltahankkeiden ohjel-

mointia varten, 
5) siltarekisterin tietojen tarkistaminen ja täyden-

täminen, 
6) sillan kunnon ja kantavuuden arviointi kuljetus- 

lupien käsittelyä varten, 
7) perustietojen hankinta suunnittelua varten, 
8) havainnollisen materiaalin hankinta sillaston 

esittelyä varten esimerkiksi piirin johtoryhmäl-
le. 

3.4.1 Tarkastajat 

Siltainsinöörin pitää tarkastaa henkilökohtaisesti 
mandollisimman suuri osa piirin silloista. Varsin-
kin suuria tai pahoin vaurioituneita siltoja tarkas-
tettaessa pitää siltainsinöörillä olla apulaisia. Tar-
kastustehtävään koulutetut apu laiset voivat yk-
sinkin tehdä pienten tai hyväkuntoisten keski-
suurten siltojen tarkastuksia, mutta siltainsinöörin 
on tehtävä mandollisuuksien mukaan joka kol-
mas tarkastus. 

Siltojen koneistot ja sähkölaitteet tarkastetaan 
piirin koneryhmän toimesta. 

VR tarkastaa sähköistetyn radan yliku Ikusiltaan 
liittyvät laitteet. 

3.4.2 Tarkastusväli 

Sillan yleistarkastus tehdään keskimäärin 5 vuo-
den välein. Tarkastaja määrittelee seuraavan tar-
kastuksen ajankohdan raportissaan. 

Avattavat sillat ja sähkölaitteet tarkastetaan kol-
men vuoden välein. 

Seuraavan vuoden tarkastusohjelma laaditaan 
edellisen vuoden loppuun mennessä. Ohjelma 
laaditaan alueellisesti mandollisimman suppeak-
sija lähetetään tiedoksi tiemestareille. 

3.4.3 Tarkastus 

Yleistarkastus tehdään järjestelmällisesti ja kaikki 
raken neosat perusteellisesti läpikäyden. Tarkas-
tus on pääasiassa silmämääräinen, mutta sitä 
voidaan täydentää yksinkertaisin kokein testaus- 
laitteilla ja käsityövälineillä. Havaintoja tarken-
netaan mittau ksin. Valokuvia otetaan vaurioista 
riittävästi,jotta aikaisempi tilanne voidaan helpos-
ti palauttaa mieleen. Tarkastus on valmisteitava 
huolella, jotta kaikki tarvittava aineisto ja välineet 
ovat mukana. 

Raportti yleistarkastuksesta laaditaan lomakkeille 
TIEL 7003406-7003408. 

Vau riot luokitellaan ja kirjataan sillantarkastuskä-
sikirjan/3/mukaan. Myös rakenteiden ja rakenne- 
osien yleiskunto arvioidaan. 

Ennen kuin tehdään lopullinen päätös korjauk-
sesta tai uudestaan rakentamisesta on selvitettä-
vä vaurioiden syyt ja niiden tuleva kehittyminen 
sekä arvioitava haitta liikenneturvallisuudelle. Aina 
on pyrittävä selvittämään syy, eikä vain hoideta 
seurausta. Ennakoivat toimenpiteet ja pienten 
vaurioiden korjaaminen on otettava huomioon, 
jos niin voidaan välttää seurausvaurioiden synty-
minen. Vaurion syyn arviointia tulee seurata 
parantamismandollisuuksien arviointi. Arvioinnin 
tulee olla teknillistaloudellista ja ottaa huomioon 
väyliin mandollisesti tulevat muutokset. 

Yleistarkastuksessa arvioitavia jatkotoimenpitei-
tä ovat 
- kunnossapitotoimenpiteet 
- sillan tehostettu tarkkailu 
- sillan painorajoitus 
- sillan tai sen osan erikoistarkastus, kuten 

• betonin karbonatisoitumisen määritys ja 
betonipeitteiden mittaus 

• kloridipitoisuuden määritys 
• potentiaalimittaus 
• teräsrakenteiden pinnoitepaksuuden 

mittaus 
• rakenteiden muodonmuutosten ja liikkei-

den seuraaminen mittauksin ja mandolli-
sesti koekuormituksin 

• rakenteiden lujuus-, jännitystila- ja 
materiaaliominaisuuksieri tutkiminen 

• vedenalaisten rakenteiden tutkiminen 
- ehdotus korjaus- ja hoitotoimenpiteiksi tai tar- 

vittaessa sillan uudestaanrakentamiseksi 
- seuraavan yleistarkastuksen ajankohta. 
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Tarkastuksen perusteella laaditaan piirin 1-3 
vuotinen korjausohjel ma. Tarvittaessa tarkastus- 
selostus lähetetään tiemestarille hoito-ja kunnos-
tustoimenpiteitä varten. 

Tarkastustulokset päivitetään siltarekisteriin. Va-
lokuvat ja muut mandolliset liitteet arkistoidaan 
siltatiedostoon. 

3.4.4 Tarkastettavat kohteet 

Yleistarkastuksessa tehdään havainnot tiestä ja 
vesistösillan uomasta sekä tarkastetaan sillan alus- 
rakenteet, päällysrakenne, varusteet ja laitteet sekä 
siltapaikan rakenteet. Seuraavaan luetteloon on 
pyritty keräämään yleisimmät ja seurausvaikutuk-
siltaan vaarallisimmat vauriot, joihin tarkastuksen 
yhteydessä on kiinnitettävä huomiota. 

Alusrakenteet 

Tarkastus käsittää perustukset, riippusiltojen 
ankkurointilaitteet, maatuet ja välituet. Tarkastuk-
sessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoi-
hin: 
- esiintyykö tiiissapainumia, siirtymiä, kaI listumia 

tai pullistumia 
- onko rakenteissa merkkejä poikkeuksellisista 

rasituksista, joita saattavat aiheuttaa maansiir-
tymä, routanousu, virtaava vesi tai jäidenlähtö 

- esiintyykö vesirajassa tai muualla pintavaurioi-
ta 

- esiintyykö rakenteissa pintahalkeamia tai ra-
kenteellisia halkeamia, jolloin on pyrittävä sel-
vittämään halkeaman syy: painuminen, taipu-
minen tai kutistuminen 

- onko laakeritasolfla, laakerikorokkeissa tai 
maatukien otsamuureissa syöpymiä, halkea-
miatai muitavaurioita, jolloin samalla on tarkis-
tettava, toim iiko laakeritasojen kuivatus 

- onko ankkurikammioissa kosteutta, jolloin on 
selvitettävä tuuletuksessa olevat puutteet 

- onko laakeritasoilla tai muilla alusrakenteiden 
pinnoilla maa-aineksiatai muita epäpuhtauksia 
taikka kasvillisuutta 

- ovatko puusiltojen maatuet liian korkeat, ovat-
ko niskapuut kallistuneet ja ovatko paalujen 
päät haljenneet 

- onko puupaaluissa, puuponttiseinissä, arinois-
sa tai kiviarkuissa lahovikoja, jotka aiheutuvat 
siitä, että rakenteet ovat ajoittain vedenpinnan 
yläpuolella 

- ovatko kivirakenteiden saumat auenneet taik-
ka kivet pudonneet pois, siirtyneet tai halkeil-
leet, ilmentäen näin rakenteiden liikkeitä? 

Päällysrakenne 

Tarkastus käsittää kaikki kantavaan päällysra-
kenteeseen kuuluvat rakenteet. Tarkastuksessa 
kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- onko päällysrakenteessa pysyviä taipumia 
- esiintyykö rakenteessa pintahalkeamia tai ra- 

kenteellisia halkeamia, jolloin pyritään selvittä- 
mään halkeamien syy: painuminen, kutistu- 
minen, lämpötilamuutokset tai ylikuormitus 

- onko reunapalkeissa tai muissa rakenteissa 
suolakorroosiota, jäätymisen aiheuttamia 
lohkeamia tai muita pintavaurioita 

- onko betonipinnoissa ruostetta tai muita merk-
kejä, joiden perusteella voidaan epäillä, että 
raudoituksen betonipeite ei ole riittävä 

- esi intyykö beton ipi nnoissa kalkkivuotoa, ruos- 
tevuotoa tai muita merkkejä vesivuodosta 

- onko päällysrakenteen alakulmissa törmäys-
jälkiä, jolloin on samalla tarkastettava, ovatko 
törmäyspalkit tai muut mandolliset korkeuden-
rajoittimet kunnossa 

- onko korotettujen jalkakäytävien sisäreunoissa 
korroosio- tai törmäysvaurioita 

- onko betonipinnoissa tai erityisesti pesube- 
tonipinnoissa merkkejä alkavasta korroosiosta 

- esiintyykä päällysteessä halkeamia, kulumis- 
uria, purkautumia, painanteita tai kupiimista 

- lammikoituuko vesi ajoradalle, jolloin on selvi- 
tettävä, ovatko pinnan kaltevuusolosuhteet vir- 
heelliset tai onko syöksytorvia liian vähän 

- ovatko päällysteen saumaukset irronneet tai 
muuten puutteellisia 

- onko päällysrakenteen pinnoilla kasvillisuutta 
tai epäpuhtauksia 

- opko kuivatuslaitteissa roskia, joista on haittaa 
kuivatukselle? 

Jos betoninen päällysrakenne on j ä n n i t e t t y, 
rakenteissa esiintyviin halkeamiin ja muihin vau-
noihin on suhtauduttava erityisen vakavasti. Kaik-
ki halkeamat merkitään rakenteeseen ja niistä 
tehdään karttapiirros tai ne valokuvataan. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- esiintyykö jännitysankkureiden läheisyydessä 

halkeamia tai vuotoja 
- esiintyykö rapautunutta tai muuten heikko-

laatuista betonia 
- onko kansilaatassa halkeamia välitukien koh-

dilla, jolloin on vaarana, että suolainen vesi 
saattaa valua kannen läpi 

- onko jännityskaapelien lähellä ruosteläiskiä; 
kaapelit sijaitsevat tukien kohdilla ylhäällä ja 
aukoissa alhaalla 

- onko rakenteissa törmäysvaunioita tai niitä 
ennakoivia raappeita 

- onko halkeilleissa rakenteissa taipumia tai 
painumia? 
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Teräsrakenteiden tarkastuksessa kiinnitetään 
lisäksi huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- esiintyykö pinnoitteissa ruoste- tai muita vauri-

aita 
- esiintyykö silmin nähtäviä murtumia, halkea-

mia tai syöpymiä 
- onko teräsrakenteissa yleensä taipumia tai 

muodonmuutoksia 
-- ovatko riipputangot epänormaalin kireällä tai 

löysällä sekä aiheuttavatko tuuli ja liikenne 
suuria heilanduksia 

- ovatko riippusillan soljet liukuneet 
- ovatko köysien kittaukset ja läpivientien tiivis-

teet irronneet tai puutteelliset 
ovatko ristikkosillan sauvat vääntyneet, 
löystyneet tai muuten joutuneet virheelliseen 
asemaan. 

- kerääntyykä umpinaisiin tiloihin kosteutta, jol-
loin on pyrittävä selvittämään tuuletuksessa 
olevat puutteet 

- kerääntyykö rakenteiden päälle vettä ja 
epäpuhtauksia, jolloin on samalla arvosteltava 
kuivauslaitteiden riittävyys? 

Jos sillan teräsrakenteissa esiintyy niin huomatta-
via ruostevaurioita, että niiden arvioidaan vaikut-
tavan kantavuuteen, otetaan yhteys tielaitoksen 
siltakeskukseen. 

Jos sillassa esiintyy voimakkaita heilanduksia tai 
epänormaaleja liikkeitä laakereissa, seurataan 
sillan käyttäytymistä kuormittamattomana ja lii-
kennekuorman alaisena, jonka jälkeen otetaan 
tarvittaessa yhteys siltakeskukseen. 

Puu rakenteiden tarkastuksessa kiinnitetään 
lisäksi huomiota seuraaviin seikkoihin: 

onko puurakenteissa lahovikojaja kerääntyykö 
rakenteiden päälle vettä 

- onko ruuvien pituus riittävä ja aluslevyt oikean 
kokoiset sekä ovatko mutterit riittävän kireällä 

- onko puukannen kiinnitys teräspalkkien 
laippoihin riittävä 

- ovatko kaiteet, kulmateräkset ja peitelevyt tyy-
dyttävässä kunnossa ja hyvin kiinnitettyjä 
onko kansilankutus harva taikka lii-
mapuuelementti kannen saumauksetirronneet 
tai muuten puutteelliset 

- esiintyykö liimapuupalkeissa läpimeneviä hal- 
keamiatai liimasaumoissa irtoamiatukialueella 

- onko puukannen mandollinen päällyste kulu- 
nut, halkeillut tai irronnut 

- onko sillan ja penkereen rajakohdassa kyn-
nysmuodostumaa 

- onko sillan kannella epäpuhtauksia tai kannen 
kulutuspinnassa vaurioita? 

Kivi siltojen tarkastuksessa kiinnitetään lisäksi 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- onko kivirakenteessa liikkeitä, joiden seurauk-

sena saumat ovat auenneet taikka kiviä on 
halkeillut, työntynyt ulos rakenteesta tai pu-
donnut pois 

- onko kivissä rapautumia tai muita huomattavia 
vaurioita 

- onko ajoradassa holvin päällä painumia tai 
ovatko sivumuurit pullistuneet ulospäin 

- ovatko kaiteet taipuneet, murtuneet tai irron- 
n eet 

- onko sivumuurien tai reunapalkkien päällä kas-
villisuutta tai epäpuhtauksia? 

Liikkuneet kivet merkitään maalilla. Liikkeiden 
suuruus mitataan ja silta asetetaan tarvittaessa 
tehostettuun tarkkailuun. 

Laakeritja liikunta-
saumalaitteet 

Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota seuraaviin 
seikkoihin: 
- onko liikkuvien laakereiden asento oikea ja 

vaadittu liikuntatila riittävä 
onko laakerirullissatailaakerilevyissäruostetta 
ja onko vierintäpinnat rasvattu ohjeiden mu-
kaan 

- onko laakerirakenteiden kosketus tasainen ja 
ovatko ruuvit muttereineen paikallaan ja riittä-
vän kireällä sekä onko asennuspultit poistettu 
onko laakereissa murtumia tai muita vaurioita 

- ovatko kumilaakerien lamellit painuneet epä-
normaalin vinoon tai pullistuneet ulos 

- onko liikuntasaumoissa riittävä liikuntavara ja 
ovatko peitelevyt tyydyttävässä kunnossa ja 
hyvin kiinnitetyt 

- esii ntyykä vesiti iviissä 1 iikuntasau malaitteessa 
vesivuotoja, jolloin on samalla selvitettävä, 
poistuuko vesi liikuntasaumalaitteen päältä 

- esiintyykö liikuntasaumalaitteen tukikaistoissa 
kulumista, halkeamia tai murtumia 

- aiheutuuko ajoneuvoista poikkeuksellisia is-
kuja liikuntasaumalaitteisiin taikka häiritsevää 
ääntä, jolloin on selvitettävä, onko aiheuttaja 
kynnysmuodostuma vai muu syy 

- valuuko vesi sillan reunoissa alapuolisten ra-
kenteiden päälle, jolloin on selvitettävä, onko 
vesitiivis liikuntasaumalaite tehty liian lyhyeksi 
taikka sauma reunapalkin osalla jätetty avoi-
meksi tai saumausmassa on irronnut 

- onko liikuntalaitteen riittämättämästä tukipin-
nasta aiheutunut vaurioita 

- onko laakerien ja liikuntalaitteiden pinnoilla 
maa-aineksia tai muita epäpuhtauksia? 
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Kaiteet 

Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota seuraaviin 
seikkoihin: 
- onko kaiteissa ruoste- tai törmäysvaurioita taik-

ka ajoneuvojen aiheuttamia naarmuja 
- onko hitsausjatkokset ja tiekaiteen johteen 

jatkokset tehty oikein 
- ovatko kaiteen liikuntajatkokset oikeissa pai-

koissa sekä onko jatkoksissa riittävästi tukeva-
raa ja toimivatko jatkokset 

- onko ukkopylväät turvallisuussyistä tarpeen 
poistaa ja tehdä tilalle vinot päätteet 

- onko kaidepylväiden juurikorokkeissa halkea-
mia tai pääseekö vesi muuten pylvään juureen 

- onko kaiteen ja tiekaliteen johteen tyyppi ja 
korkeusasema oikea sekä onko niiden kiinni-
tys riittävä 

- onko ruosteisia ruuveja ja aluslevyjä 
- onko puukaiteen jatkokset tehty oikein 
- onko sillan ja penkereen kaiteiden liitoskohta 

asianmukainen? 

Muut varusteet ja laitteet 

Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota myös seu-
raavien varusteiden ja laitteiden kuntoon ja 
vaurioihin: 
- avattavien siltojen koneistot ja niiden käyttötilat 
- laiva- ja uittojohteet sekä väylämerkit 
- liikennemerkit, törmäyspalkit ja muut korkeu-

denrajoittimet 
- panostilat ja panoskiinnikkeet 
- hoitosillat ja hoitosillakkeet 
- kulkuaukot, kulkuesteet, portaat ja tikkaat 
—valaistuslaitteiden kiinnikkeet ja johtojen 

suoj u kset 
- sähkö- ja puhelinjohtojen kiinnikkeet, suoja- 

putket ja kaapelihyllyt 
- kaukolämpöputkien kiinnitys ja ulkonäkö 
- rautatien sähköistykseen liittyvät kosketussuo-

jat ja maadoitus 
- lauttalaitureiden maatuet, kalturit, telakoin-

tilaitteet ja ponttonit. 

Teräsputket 

Silloiksi luettavat teräsputket tarkastetaan ja tar-
kastusselostukset laaditaan muiden siltojen ta-
paan. 

Teräsputkien tarkastuksessa kiinnitetään huomio-
ta seuraaviin seikkoihin: 
- onko putki painunut, kallistunut tai liikkunut 

sivuttai n 
- onko levyissä painumia, repeämiä, naarmuja 

tai hankautumia 
- onko pintakäsittelyssä ruostevaurioita 

ovatko pultit kireällä ja onko niiden rei'issä 
repeämiä tai muita vaurioita 

- onko putki koottu oikein jatoimiiko alikulkukäy-
tävän kuivatus sekä onko mandollinen valais-
tus kunnossa? 

Teräsputkia on käsitelty tarkemmin aallotettujen 
teräsputkien suunnittelu-, rakentamis- ja kunnos-
sapito-ohjeessa /15/. 

Siltapaikan rakenteet 

Tarkastus käsittää penkereet, keilat, luiskat, uo-
man tai auttavan väylän sekä siltaan oleellisesti 
liittyvän ympäristön. Tarkastuksessa kiinnitetään 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- onko pengerkaiteen pituus ja korkeus sopiva, 

onko päätteet tehty oikein ja varustettu su-
mupaaluilla sekä ovatko rakenteet kunnossa 

- ovatko sillan ja penkereiden liittymäkohdat 
kunnossa 

- onko kuivatuslaitteita riittävästi ja ovatko lait-
teet kunnossa 

- onko keiloissa haitallista kasvillisuutta tai vau- 
noita ja tukevatko keilat siipimuurien päitä 

—ovatko verhoukset mandollisine sauma- 
uksineen kunnossa 

- onko pientareilla, keiloissa ja luiskissa asfaltti- 
jätteitä, maa-aineksia tai muuta roskaa 

- ovatko portaatja muut rakenteet kunnossa tai 
onko tarvetta niiden rakentamiseen 

- onko uomassa tai luiskissa eroosiovaurioita 
- onko siltapaikka siisti ja sillan maisemallisen 

arvon mukaisessa kunnossa? 

Tien osalta tarkistetaan lisäksi, että näkemät ja 
muut liikenneturvallisuustekijät ovat kunnossa. 
Samalla kirjataan myös tien päällysteessä mah-
dollisesti tapahtuneet muutokset. 

Uoman osalta tarkistetaan, että uoma täyttää 
mandollisen vesioikeuden luvan vaatimukset. 
Uomassa ei saa olla vesiliikennettä tai veden 
virtausta vaikeuttavia esteitä. 

Jos tie- tai vesistöolosuhteet eivät ole turvalliset, 
tarpeellisten rajoitusten asettamista on harkitta-
va. Muutokset päivitetään siltarekisteriin ja niistä 
ilmoitetaan tarvittaessa muille viranomaisille. 

Siltapaikan rakenteita on käsitelty tarkemmin 
SILKO-ohjeissa/12 ja 14/. 

Sillan tarkastukseen liittyen on tarkistettava silta- 
paikalla mandollisesti olevien vanhojen rakentei-
den kuten syrjään jääneen sillan kunnossapidos-
ta tehdyt sopimukset ja valvottava niiden noudat-
tamista. Jos kunnossapito kuuluu tienpitäjälle, 
rakenteet tarkastetaan muihin siltapaikan raken-
teisiin kuuluvina. 
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3.5 ERIKOISTARKASTUKSET 

Erikoistarkastuksia joudutaan tekemään silloilla 
esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 

1) täydentämään yleistarkastusta, kun tarvitaan 
- erikoista asiantuntemusta 
- erikoista ammattitaitoa 
- erikoisia tutkimusvälineitä tai 
- näytteiden ottoa rakenteista, 

2) ryhdyttäessä laatimaan sillan korjaussuunnitel-
maa, jotta saadaan luotettava tieto 
- rakenteiden vaurioista, rakennemitoista ja 

sillan kantavuudesta sekä 
- rakenteiden kestoikään ja korjaus- 

toimenpiteiden onnistumiseen 
vaikuttavista seikoista, 

3) tutkittaessa tietyin välein teräsrakenteiden 
liitosten kuten ruuvien, niittien ja hitsausliitosten 
kunto erikoisvälinein, 

4) tutkittaessa harvinaisia ilmastollisia, vesistöllisiä 
ja geoteknillisiä vaikutuksia, 

5) tutkittaessa keskitetyn valvonnan alaisena tie-
tyin välein suurten siltojen ku nto ja muodonmuu-
tokset, 

6) tutkittaessa siltojen vedenalaisia rakenteita. 

3.5.1 Tarkastajat 

E rikoistarkastuksii n kerätään tapauskohtaisesti tar-
vittava asiantuntemus ja välineet. 
Tällöin tulevat piirin henkilöstön lisäksi kysymyk-
seen 
- tielaitoksen siltakeskuksen asiantuntijat 
- tutkimuslaitokset ja niiden laboratoriot 
- alaan perehtyneet konsultit. 

Erikoistarkastusten yhteyshen kilönä tiepiirissä toi-
mii siltainsinööri. 

3.5.2 Tarkastuksen ajankohta 

Erikoistarkastuksia tehdään tarvittaessa tai ohjel-
man mukaan. 

Riskialttiiden siltojen vedenalaiset rakenteet tar-
kastetaan 3-5 vuoden välein. 

Teräsbetonisten kotelopalkkisiltojen päällysraken-
teen taipumista seurataan 2-5 vuoden välein 
tehtävillä tarkkavaaitu ksil la. 

Suurten terässiltojen erikoistarkastukset tehdään 
15 vuoden välein. Väliaikana tehtävissä yleistar-
kastuksissa tehdään silmämääräisiä havaintoja ra-
kenteiden pinnoista sekä määräajoin niittien tar-
kastus. Suurten riippusiltojen muodonmuutokset 
tarkastetaan määräajoin, mutta tarkastusväli mää-
ritetään siltakohtaisesti. Yleensä se on 5 vuotta. 
Tielaitoksen tarkkailusiltaverkostoon valitut sillat 
tarkastetaan 5 vuoden välein. 

3.5.3 Tarkastukset 

Erikoistarkastuksissa on tärkeää, että vaurion syy 
saadaan selville. Tutkimukset pyritään tekemään 
ainetta rikkomattomilla menetelmillä, mutta varsin-
kin betonirakenteista joudutaan usein poraamaan 
näytteitä, jotta säilyvyyteen vaikuttavista tekijöistä 
saadaan riittävä käsitys. Työtä varten laaditaan 
tutkimussuunnitelma. 

Erikoistarkastukset on valmisteltava huolellisesti, 
koska yleensä joudutaan käyttämään kalliita laittei-
taja apuvälineitä,jolloin tarpeettomia kustannuksia 
on pyrittävä kaikin keinoin välttämään. Kaikki saa-
tavissa oleva siltakohtainen aineisto on kerättävä 
mandollisimman varhaisessa vaiheessa erikois-
tarkastuksen lähtöaineistoksi. Myös yleisiin asiaa 
käsitteleviin raportteihin on syytä tutustua. 

Erikoistarkastukset saattavat lisäksi vaatia tut-
kimusluonteisia lisätarkasteluja, koska silloista 
yleensä saatavana olevat tiedot ovat valitettavan 
niukat ja arvosteluperusteet luotettavien johtopää-
tösten tekemiseen jäävät usein epäselviksi. 

Erittäin tärkeän erikoistarkastusten ryhmän muo-
dostavat vede nalaiset tarkastu kset. Havaintojen 
välittämisessä ja tietojen tallentamisessa on suosi-
teltavaa käyttää erikoisvälineitä. Vedenalainen työs-
kentely vaatii koulutetun henkilöstön. Jokaisessa 
piirissä tulisi olla vähintään kaksi teknillisen koulu-
tuksen saanutta sukeltajaa. 

Erikoistarkastuksen tekemiselle ei ole mitään mää-
rättyä muotoa, koska tarkastuksen laajuus ja me-
nete lmät on ratkaistava jokaisessa yksittäistapa-
uksessa erikseen. Sama koskee raportointia. Silta- 
rekisteriin kuuluvat tiedot päivitetään. 
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3.6 TEHOSTETTU TARKKAILU 

Tehostetun tarkkailun tarkoituksena on mandol-
listaa sillan tai sen osan laskennallisen kantavuu-
den ylittäminen moottoriajoneuvoasetuksen salli-
man kuormituksen aiheuttamiin rasituksiin asti. 
Tehostettua tarkkailu sovelletaan useimmiten niis-
sä tapauksissa, jolloin silta tai sen osa kuuluu 
poistettavien kohteiden joukkoon. Tällöin sillan 
loppuunkuluminen nopeutuu, mutta hyötykuor-
man lisäyksen kautta voidaan saavuttaa paras 
mandollinen kansantaloudellinen hyöty. 

Silta asetetaan tehostettuun tarkkailuun esimer-
kiksi silloin, jos painorajoitus poistetaan vahven-
tamatta rakennetta. Tehostettua tarkkailua sovel-
letaan muulloinkin, esimerkiksi siltojen vauriota-
paustenyhteydessäjasillan kunnon huonontuessa 
kriittiseksi. 

Silta asetetaan tehostettu u n tarkkailu un piirin pää-
töksellä siltainsinöörin tekemän yleistarkastuk-
sen tai erikoistarkastuksen perusteella. 

3.6.1 Tarkastajat 

Jatkuva tehostettu tarkkailu tehdään siltainsinöö-
rin harkinnan mukaan joko tiemestarin tai siltain-
sinöörin toimesta. 

3.6.2 Tarkkailuvälit 

Sillan tehostettu tarkkailu tehdään mieluimmin 
tasaisin aikavälein. 

Jos sillan rakenteissa tapahtuu muodonmu utok-
sia tai vaurio on muuten huolestuttava, silta tar-
kastetaan 4-6 kertaa vuodessa. Muissa tapauk-
sissa sillat tarkastetaan aluksi kaksi kertaa vuo-
dessa. 

Kun siltainsinööri saa sillan kunnon muuttumises-
ta riittävästi tietoja, voidaan siirtyä pitempään 
tarkastusväl iin. Teh ostetussa tarkkai lussa olevat 
sillat on tarkastettava kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa. 

3.6.3 Tarkastus 

Tehostetun tarkkailun tavoitteena on määrittää 
sillan kunnon muutos aikayksikköä kohti. Näin 
ollen tehostettu tarkkailu eroaa normaalista 
ku ntotarkastu ksesta siinä, että ku ntotarkastus 
määrittelee sillan kunnon tarkastushetkellä ja kiin-
nittää huomiota myös kestoikään. 

Tarkastuksissa kiinnitetään päähuomio sillan kan-
tavuuteen vaikuttaviin seikkoihin ja erityisesti tark-
kailuun johtaneeseen syyhyn. Tarkastus keskit-
tyy näin ollen muodonmuutosten sekähalkeamien, 
murtumien ja syöpymien tarkkailuun. 

Terässiltojen ja jännitettyjen betonisiltojen vau-
noihin on suhtauduttava erityisen vakavasti, kos-
ka niiden kehittyminen murtumaksi voi olla yllättä-
vän nopeaa ja arvaamatonta. 

3.6.4 Johtopäätökset 

Kun peräkkäisiä tarkastustuloksia verrataan toi-
siinsa, voidaan periaatteessa päätyä kolmen-
laiseen tulokseen: 

1) Sillan vaurion tai muodonmuutoksen etenemi-
nen kiihtyy. 

2) Sillan vaurion tai muodonmuutoksen etenemi-
nen hidastuu tai pysähtyy johonkin raja-ar-
voon. 

3) Alkutilanteeseen verrattuna ei tapandu muu-
toksia. 

Ensimmäisen ryhmän vaurio on hälyttävä ja se 
vaatii yleensä nopeita toimenpiteitä sekä tarvitta-
essa uusia liikennerajoituksia. Tässä tilanteessa 
voidaan joutua muuttamaan jo vahvistettua työ- 
ohjelmaa kiirehtimällä vaurioituneen sillan korjaa-
mista tai uusimista. 

Toisen ryhmän vaurio ei välttämättä vaadi mitään 
välittömiä toimenpiteitä. Piiri päättää mandollisis-
ta toimenpiteistä ja kohteen ottamisesta johonkin 
myöhempään toimenpideohjelmaan. 

Kolmannen ryhmän vaurio ei aiheuta mitään eri-
tyisiä toimenpiteitä. Tässä tapauksessa voitaneen 
pidentää tarkastusvälejä tai luopua tehostetusta 
tarkkailusta kokonaan, kuitenkin aikaisintaan kol-
men vuoden kuluttua. 

Pitämällä tehostettua tarkkailua lähtökohtana piiri 
voi selvittää sillan viimeisen todennäköisen 
uusimisajankohdan, ottaen samalla huomioon lii-
kenneturvallisuuden vaatimukset. 

Jotta tarkkailutietoja voidaan hyödyntää, ne on 
esitettävä kirjallisessa muodossa. Raportti on 
päivättävä ja varmennettava tarkastajan alle-
kirjoituksella. Tiemestari toimittaa laatimansa ra-
portit siltainsinöörille. 
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4.1 .1 Tarkastajan perusvälineistö 

Sillantarkastajan varusteisiin pitää kuulua ainakin 
seuraavat välineet (kuva 40): 

Siltojen tarkastuksissa käytettäviä perusmen e-
telmiä ovat 
- näköhavainnot 
- mittaukset 
- pintatestaus 
- näytteiden otto ja laboratoriokokeet. 

Tarkastu kset aloitetaan tekemällä näköhavai nto-
ja, joiden perusteella päätetään muiden menetel-
mien käytöstä niin, että väItetään tarpeetonta 
rakenteiden rikkomista. 

Sillan lopputarkastu ksessa käytetään pääasias-
sa näköhavaintoja ja mittauksia, mutta poikkeuk-
sellisesti voidaan joutua käyttämään muitakin 
menetelmiä. 

Vuositarkastukset perustuvat n äköhavaintoih in 

Yleistarkastuksissa on usein tarpeen käyttää kaik-
kia menetelmiä. 

Erikoistarkastuksissaon yleensä kysymys erikois-
tutkimusten tekemisestä, jolloin tarkastus teh-
dään erikoislaitteilla tai rakenteesta otettujen näyt-
teiden avulla laboratoriossa. 

Tehostetussa tarkkai lussa käytetään m ittauksia 
ja näkähavaintoja. 

Tarkastuksissa on pyrittävä aina selvittämään 
vaurion syy. 

L L - __ 

Kuva 40. Sillantarkastusväiir;eistoa 

- sanelukone, muistiinpanovälineet ja taskulas-
ki n 

- kypärä, haalarit ja kumisaappaat 
- kamera ja salamalaite 
- kHkari 
- taskulamppu, otsalamppu ja varoitusvilkku 
- mittanauhat (3 m ja 20 m) ja mittaluoti 
- pajavasara, teräspiikki ja iso ruuvimeisseli 
- puukko ja raapeveitsi 
- tarkastuspeili (pitenevä varsi ja nivelpää) 
- mitta-asteikollavarustettu suurennuslasi (luppi) 
- kasvukaira 
- lämpö- ja kosteusmittarit 
- veden kestäviä väriliituja (eri värejä) 
- sillantarkastusohje ja -käsikirja ja vaurio-

luokitusten vertailukuvat. 

Lisäksi otetaan tarvittaessa mukaan 
- betonipeitemittari 
- maalikalvonpaksuusmittari 
- teleskooppisauva 
- kimmovasara 
- potentiaalimittari. 

Välineitä varten on syytä hankkia sopiva laukku, 
jotta välineet säilyvät samassa paikassa ja niiden 
kuljetus helpottuu. 
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4.1.2 Työskentely sähköistetyillä radoilla 

Kaikkien sähköradalla työskentelevien henkilöi-
den on tunnettava tehtäviensä edellyttämässä 
laajuudessa sähköturvallisuusmääräykset ja säh-
köratamääräykset/4/ja noudatettava niitä. Jänni-
te on 25000 V. Tarvittavasta sähköturvallisuus-
koulutuksesta on sovittava VR:n paikallisen säh-
köalueen päällikön kanssa. 

Työntekijöiden vähimmäisetäisyydet jännitteisis-
tä osista ja paluujohtimista ovat sivusuunnissa ja 
alaspäin kaksi metriä. Työkoneiden vastaava suo-
jaetäisyys on kolme metriä. Työkoneet ja laitteet 
on maadoitettava, kun jokin niiden osa voi joutua 
viittä metriä lähemmäksi sähköistetyn raiteen 
jännitteistä osaa. Maadoitus on tehtävä VR:n oh-
jeen mukaisesti raiteen paluuvirtakiskoon. 

Jos joudutaan työskentelemään lähempänä 
jännitteisiä osia, eikä käytetä erityisiäsuojaraken-
teita, anojan on tehtävä kirjallinen jännitekatko-
pyyntö paikalliselle sähköalueelle kolme viikkoa 
ennen toteutusajankohtaa. Raiteen jänn itekatko 
ei merkitse raiteen liikennekatkoa, ellei niin ole 
erikseen sovittu VR:n kanssa. VR perii jännite-
katkoista korvauksen. 

Anojan on tehtävä jokaisesta jännitekatkosta kir-
jallinen sopimus sähköraiteen työmaadoituksen 
asentajan kanssa. Jännitekatko alkaa ja työt saa 
aloittaa, kun työmaadoituksen asentaja antaa al-
lekirjoittamansa jännitekatkon sopimuskaavak-
keen anojan työstä vastaavalle henkilölle. 

Metalisten mittanauhojen sijasta on käytettävä 
muovinauhaa ohjaus- ja turvalaitevirtapiirien ja 
nauhaan indusoituneen sähkövirran vuoksi. 
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4.2 NÄKÖHAVAINNOT 

Siltojen tarkastaminen perustuu näköhavaintoi-
hin. Tarkemmista tutkimuksista päätetään näkö- 
havaintojen avulla (kuva 41). Siltakohtainen tar-
kastus aloitetaan aina tarkastelemalla siltaa ja 
sen rakenteita etäämmältä. 

Kuva 41. Näköhavainnot paljastavat piileviäkin 
vaurioita. 

Näköhavaintojen perusteella tehtäviä johtopää-
töksiä varten joudutaan yleensä tekemään myös 
mittauksia. Jotta vallitsevasta tilanteesta saadaan 
heti oikea kuva, tarkastajalla on oltava mukanaan 
tarpeelliset piirustukset ja muut asiakirjat. Muisti- 
tiedoista saattaa joskus olla erittäin paljon apua. 

Erityisesti isojen terässiltojen rakenteita joudu-
taan yleensä tarkastelemaan myös kaukaa, jol-
loin apuna on käytettävä kiikaria. 

Valokuvia on syytä ottaa runsaasti (kuva 42). 
Varsinkin värikuvan avulla on vauriosta saatavis-
sa havainnollinen käsitys ja vertailu aikaisemmin 
vallinneeseen tilanteeseen on helpompaa. Myös 
videon käyttö tulee joissain tapauksissa kysymyk-
seen. 

Kuva 42. Valokuvia on otettava runsaastL  

4.2.1 Betonirakenteet 

Betonipinnoissa esiintyy yleisesti korroosio-
vaurioita kuten rapautumia ja syöpymiä. Niiden 
vaurioaste määritetään käsikirjan /3/ taulukon 2 
avulla. 

Rakennusvaiheessa syntyneet pintaviat kuten 
huonosti tiivistetyt kohdat (rotanpesät) ja pinnan 
huokoisuus altistavat rakenteen korroosiolle. 
Betonipintojen tummuusaste-erot on syytä merki-
tä sillantarkastuslomakkeen kommenttikenttään, 
koska niissä tapahtuvista muutoksista voidaan 
myöhemmin tehdä johtopäätöksiä. Käytännössä 
on havaittu, että kloridipitoinen betoni pysyy kau-
emmin kosteana! 

Halkeamien suuntaja mandollinen verkkomaisuus 
määritetään silmämääräisesti. Jos rakenne on 
jännitetty, kaikki rakenteelliset halkeamat tutki-
taan tarkemmin. Ruostepilkkujen lisäksi kiinnite-
tään erityistä huomiota raudoituksen suuntaisiin 
ja ankkurointialueen halkeamiin. Normaalisti 
raudoitetun päällysrakenteen rakenteelliset hal-
keamat tutkitaan tarkemmin, jos halkeaman leve-
ys on yli 0,2 mm. Halkeamat merkitään (kuva 43). 
Jos halkeamat lisääntyvät, eri aikoina tehtävissä 
merkinn öissä käytetään eri värejä. 

Jos halutaan selvittää tapahtuuko halkeamassa 
edelleen liikkeitä, halkeaman päälle sivellään ohut 
kerros kipsilietettä. 

Kuva 43. Halkeamat merkitään betonipintaan. 

Halkeamia tarkastettaessa on muistettava, että 
raudoitustangon korroosio ilmenee aluksi hal-
keamana betonin pinnassa. Jos raudoitustankoja 
on näkyvissä tai pinnoissa on ruostepilkkuja, tar-
kemmat tutkimukset ovat tarpeen. 
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4.2.2 Teräsrakenteet 

Teräsrakenteiden maalattujen pintojen ruos-
tumisaste määritetään vertailukuvien /16/ avulla. 
Poikkeuksena ovat säänkestävästäteräksestä teh-
dyt rakenteet, joiden korroosionesto perustuu ta-
saiseen ruostekerrokseen. Jos tällaiselle pinnalle 
suuntautuu vesivuoto tai kerääntyy epäpuhtauksia 
ja suolaa, korroosiovaara on olemassa. 

Maalipinnan kupiimisen, halkeilun tai hilseilyn ase- 
maja laajuus selostetaan tarkastusraportissa. Tar-
vittaessa vaurio määritetään tarkemmin standardin 
SFS 3762 mukaan. 

4.2.3 Puurakenteet 

Puurakenteista todetaan lahoviat sekä kyllästetyn 
tai lakatun pinnan kunto. 

Puurakenteiden murtumat ja liitosten viat vaativat 
yleensä välittömiä korjaustoimenpiteitä. Myös 
taipumat on todettava ainakin silmämääräisesti. 

Puurakenteen läpimenevät halkeamat ja liima-
saumojen irtoamiset todetaan ja merkitään niiden 
päätepisteet. 

Jos vanhoissa puisissa pääkannattajissa on run-
saasti oksia, niiden vaikutus rakenteen kantavuu-
teen on arvioitava. 

4.2.4 Kivirakenteet 

Kivirakenteiden saumoissa mandollisesti tapahtu-
neisiin liikkeisiin on kiinnitettävä ensisijaisesti huo-
miota. Vesistösiltojen kivisten maatukien 
saumalinjoja verrataan vedenpintaan mandollisen 
epätasaisen pain u misen selvittämiseksi. 

Rakenteessa käytettyjen kivien työstötapa ilmais-
taan käsitteillä lohkottu, hakattu tai sahattu. Myös 
kiven halkeiluunvaikuttavaan lustaisuuteen on kiin-
nitettävä huomiota. 

4.2.5 Muut rakenteet 

Kaikkien rakenteiden osalla on kiinnitettävä huo-
miota vesivuotoihin. Samalla arvioidaan vesivuo-
don haitallisuus. Beton isen päällysrakenteen ala- 
pinnassa olevat kalkkiläiskät ja kalkkipuikot ilmai-
sevat, että sillan vedeneristys on vaurioitunut tai 
reunasauma vuotaa. Vedeneristykseen kohdistu-
via rasituksia voidaan arvioida päällysteen 
halkeamien ja kuluneisuuden perusteella. Päällys- 
teen verkkohalkeilu on merkkinä siitä, että vesi ei 
pääse pois vedeneristyksen päältä. 

Siltapaikan rakenteiden kunto 
määräisesti. Havaitut painumat, 
tumat tai taipumat johtavat yleensä tarkempiin tut-
kimuksiin. 

4.2.6 Valokuvaus 

Jotta rakenteissa tapahtuvia muutoksia voidaan 
havainnollisesti verrata eri ajankohtina, silloista ote-
taan runsaasti valokuvia. Valokuvan tekstitys ja 
päivitys automaattisesti on suositeltavaa. Kame-
rassa on oltava salamavalolaitteet, koska valaistus 
siltojen alla ja rakenteiden sisällä on useimmiten 
riittämätön. 

Kuvamateriaalin päätarkoitus on vaurioiden esitte-
ly raportissa. Koska kuvia voidaan käyttää myös 
koulutuksessa, käytetään yleensä väridiafilmiä. 
Tarvittavat paperi kopiot valmistetaan kehystetyistä 
diakuvista. Jos kuvia on tarkoitus käyttää pai-
nettavan tai monistettavan tekstin yhteydessä, käy -
tetään mieluimmin mustavalkoista negatiivifilmiä. 

Sillasta otetaan yleiskuvat sivuilta ja tien suunnas-
sa sekä tarvittava määrä kuvia rakenteiden yksi-
tyiskohdista ja vaurioista. Kuva rajataan huolelli-
sesti niin, että vain oleelliset asiat tulevat kuvaan 
mukaan. Kuvattavaan kohteeseen voidaan aset-
taa vaaituslatta tai mittanau ha mittakaavaksi kuvan 
katsojalle. Astei kol la varustetun mitan puuttuessa 
voidaan kuvattavaan kohteeseen sijoittaa mitoil-
taan tunnettu esine kuten tulitikkulaatikko. 

Halkeam ien sijaintikaavio (halkeamakartta) voidaan 
tehdä valokuvasarjana. Valokuvat otetaan, kun 
kauttaaltaan kasteltu pinta on kuivunut niin, että 
halkeamat ovat selvästi näkyvissä. Mitattuja 
halkeamien leveyksiä merkitään valokuviin niin 
paljon, että vaurioluokitus käsikirjan /3/ taulukon 3 
avulla on mandollista. 

Sflloista otettujen valokuvien perusteella on syytä 
varoittaa seuraavista virheistä: 
- kuvaa ei pidä ottaa liian kaukaa 
- riittävästä valaistuksesta on huolehdittava 
- vastavaloon kuvaamista on vältettävä 
- kuvakulma on valittava niin, ettei kuvaan tule 

varjoja ja heijastuksia. 
Kuvat taltioidaan järjestelmällisesti. Parhaiten ku-
vat säilyvät kartonkitaskuissa. Muista materiaaleis-
ta tulevat kysymykseen polyeteeni ja selluloosa-
asetaatti. PVC-muovia ei saa käyttää. Kuviin mer-
kitään kohde, aihe ja päiväys. 

Valokuvia on syytä ottaa riittävästi, koska yksi 
kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Sopivia 
kuvakokoja ovat 9x13 ja 10x15. 
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4.3 MITTAUKSET 

Mittauksilla täydennetään näköhavaintoja. Ra-
kenteissa tapahtuvien muutosten tarkka seuranta 
voi perustua vain mittauksiin. 

Mittausten perusvaatimus on huolellisuus. Ha-
vaintotyössä saa käyttää vain ammattitaitoisia 
henkilöitä, joilla on kokemusta siltojen tarkastami-
sesta. Kojeet on tarkistettava yleisten periaattei-
den mukaan. 

Laajemmista töistä on laadittava mittaussuunni-
telma. Kaikki mittaustulokseton esitettävä yksikä-
sitteisesti ja mandollisimman havainnollisesti. 

4.3.1 Kunto- ja tarkkailupisteet 

Siltaan rakennetaan tarkkailupisteet yleisohjeen 
/17/ mukaan. 

Jos sillassa on ohjeiden mukaiset tarkkailupis-
teet, mittaus perustuu aikaisempaan mittausai-
neistoon. Tarkkailupisteiden kunto tarkistetaan 
aina sillantarkastuksen yhteydessä ja niitä kun-
nostetaan tai uusitaan tarvittaessa. Vanhoissa 
silloissa ei yleensä ole tarkkailupisteitä, jolloin 
niitä rakennetaan ruostu mattomasta teräksestä 
ja kiinnitetään joko juottamalla tai liimaamalla 
(kuva 44). 

Kiintopisteinä käytetään mandollisuuksien mu-
kaan maanmittaushallituksen pisteitä. Jos mo-
nikulmiopisteitä tai korkeuskiintopisteitä joudu-
taan rakentamaan, juotetaan ne kallioon tai muu-
hun liikkumattomaan alustaan juotoslaastilla (kuva 
45). 

Seuran nassa käytettävien kiintopisteide n ja tark-
kailupisteiden on oltava luotettavia ja niin sijoitet-
tuja, että niitä voidaan mandollisimman vaivatto-
masti käyttää havaintotyössä. 

4r I/_'__ 
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Kuva 45. Kiintopisteet kiinnitetään kutistumattomalla 
juo toslaastilla. 

4.3.2 Pituudenmittaus 

Sillantarkastuksissa yleisimmin käytettäviä pituu-
denmittausvälineitä ovat (kuvat 46 ja 47) 
- erilaiset mittanauhat (2-50 m) 
- teleskooppimitta (1-5 m). 

Sähköistetyillä radoilla on käytettävä muovinau-
haa. 

Mittan au haa käytetään, kun tarkistetaan sillan 
rakenteiden mittoja sekä sillan liikenneteknillisiä 
tai vesiaukkoon liittyviä mittoja. 

) 
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Kuva 44. Liimaamalla kiinnitetty tarkkailupiste. Kuva 46. Kaide välin mittaus mittanauhalla. 
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Näissä mittauksissa on mittaustarkkuus ±10 mm. 
Mittanauhan jännittimen käyttö ei näissä mittauk-
sissa ole tarpeen. Mittauksia voidaan joissain 
tapauksissa helpottaa luotilangan avulla. 

Teleskooppimitta tai ultraäänimittari sopii erikoi- 
sesti sillan aukkomittojen mittaamiseen (kuva 47). 

Saumojen leveydet ja muut vastaavat mitat (0- 
150 mm) sekäsyvennykset ja reiät voidaan mitata 

Kuva 47. Aliku/kukorkeuden mittaus teleskooppimitalla. 

työntömitalla, jonka mittaustarkkuus on ±0,1 mm 
(kuva 48). Mittauspisteet on aina merkittävä ra-
kenteisiin, esimerkiksi maalaamalla. Yleensä mit-
taus tehdään jonkin selvästi havaittavissa olevan 
särmän kohdalta. 

Halkeamien leveydet ja muut vastaavat mitat 
(0,1-20 mm) voidaan mitata mitta-asteikolla 
varustetulla suurennuslasilla eli lupilla (kuva 49). 
Luppeja on saatavana valaisimella varustettuna. 
Muussa tapauksessa on tarvittaessa käytettävä 
taskulamppua. 

Halkeamassa tai saumassa tapahtuvia liikkeitä 
voidaan mitata tarkasti deformetrilla demeg- 
nastojen avulla (kuva 50). Deformetreja on muu- 

/ 
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Kuva 49. Halkeaman mittaus lupilla. 

tamissa tiepiireissä ja tielaitoksen siltakeskuk-
sessa, joista laitteita voi lainata. Laitteen lukema- 
tarkkuus on ±1 ,6x10 -3  mm. 

Kuva 48. Liikuntasauman mittaus työntömitalla. 	Kuva 50. Venymämittaus deformetrilla. 
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Kuva 52. Teodoliitti. 
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4.3.3 Vaaitus ja kulmanmittaus 

Sillan rakenteiden painumista, taipumista tai kai- 
1 istum ista seurataan vaaituskojeella tehtävien 
korkeushavaintojen avulla (kuva 51). 

Kuva 51. Vaaituskoje. 

Vaaituksessa käytetään mikrometrillä varustet-
tua tarkkavaaituskojetta. Vaaituslatassa on olta-
va rasiatasain. 

Vaaituksen mittaustarkkuus on ±1 mm. Riippu-
jänteitä mitattaessa mittaustarkkuus on kuitenkin 
±5 mm. 

Likimääräisen käsityksen maatuen liikkeistä saa 
mittaamalla alus- ja päällysrakenteen välisten 
saumojen leveyksiä eri kohdista. Varsinkin pönk-
käävissä silloissa tukien liike näkyy ukkopylvään 
ja ensimmäisen kaidepylvään välisen raon levey-
den vaihteluna. 

Sillan rakenteiden kiertymistä ja muita vaakata-
sossa tapahtuvia liikkeitä seurataan teodoli itilla 
(kuva 52) tehtävien havaintojen avulla. Kulmaha-
vainnot tehdään sekuntiteodoliitilla. Pituudenmit-
taukset tehdään etäisyysmittarilla, jonka mittaus- 
tarkkuus on ±5 mm. Lyhyet etäisyydet voidaan 

mitata mittanauhalla, mutta mittaukset on tehtävä 
tarkku usmittausten vaatimalla tavalla. 
Suurimpien siltojen, joissa on yli 1 00 m:n jänteitä, 
mittaukset vaativat hyvää mittauskokemusta ja 
mittauksiin liittyy paljon siltakohtaisia erityispiirtei-
tä. Esimerkiksi riippu- ja vinoköysisiltojen muo-
donmuutosten tarkkailu tehdään tielaitoksen sil-
takeskuksen johdolla. 

Tarkoissa siitamittauksissa ollaan siirtymässä 
takymetrin käyttöön, jolloin kulma-, korkeus- ja 
etäisyyshavainnot tehdään samasta kojeasemas-
ta (kuva 53). Havaintotulokset tallennetaan tie-
donkeruulaitteella (logger). 

g;j!;J; 	4 

Kuva 53. Pakannattajien alapintoihin kiinnitetyt 
prismat (ylempi kuva) ja takymetri (alempi 
kuva). 



.] 

JT' 
. 

Sillantarkastusohje 
	 47 

TARKASTUSMENETELMÄT 

4.3.4 Muut mittaukset 

Jos sulassa on rullalaakerit, tukien kallistumista 
voidaan seurata mittaamalla laakerien asennot 
eri aikoina (kuva 54). Laakerit on asennettu siten, 
että niiden salpalevyjen pitäisi olla pystysuoras-
sa, kun siltaa kuormittaa pelkkä oma paino ja 
lämpötila on ±00C. Salpalevyn asento mitataan 
esimerkiksi vesivaa'an ja astelevyn avulla. Poik-
keama pystyasennosta ilmaistaan gooneina niin, 
että liike maatuen suuntaan merkitään positiivise-
na (^) ja sillan keskustan suuntaan negatiivisena 
(-). 

Raporttiin on syytä tehdä laakerista havain-
nollinen piirros. 

Päällysrakenteessa lämpöliikkeiden suhteen val-
litseva lämpötila on määriteltävä mandollisimman 
tarkoin mittaamalla ilman ja rakenneosien lämpö-
tiloja. Lämpöliikkeen suuruus saadaan kertomal-
la laakerin etäisyys kiinteästä laakerista tai muus-
ta liikkumattomasta sillan kohdasta lämpötilallaja 
luvulla 0,00001 eli lämpöliike on jokaista kym-
mentä metriä ja astetta kohden 0,1 mm. 

Jos laakerien asennot poikkeavat suuresti toisis-
taan, mittauksia on tehtävä useammastalaakerista 
ja pyrittävä selvittämään, onko kyseessä asen-
nusvirhe vai tuen kiertymä. 

Kumilevylaakerin liike mitataan laakerin yläpin-
nan siirtymisenä alalaattaan tai alapintaan näh-
den. Kumipesälaakerissa on useimmiten osoitin 
ja asteikko, josta liike on nähtävissä. 

Jos kiinnitysruuvien kireydeUe on asetettu vaati-
muksia, mittaukset tehdään määräajoin moment-
tiavaime 1 la. 

Jos veden virtausnopeus on tiedettävä tarkasti, 
mittaus tehdään siivikolla. 

Kosteus- ja lämpötilamittaukset tehdään tarvitta-
essa erilaisilla antureilla varustetulla mittarilla. 

Alusrakenteissa tapahtuvia liikkeitä voidaan seu-
rata rakenteisiiri kiirinitettävien merkkien avulla 
(kuva 55). 

Kuva 54. Rullalaakerin asennon mittaus. 	 Kuva 55. Alumiinhliuskat osoittavat maatuessa tapah- 
tuneen liikkeen. 
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4.4 PINTATESTAUS 

P1 ntatestau ksella tarkoitetaan ainetta ri kko-
mattomia testausmenetelmiä, joilla tutkitaan ra-
kenteen pintaa. Rakenteen koputtelua lukuunot-
tamatta pintatestaukset ovat täydentäviä tutki-
mu ksia. 

H uolellisella ja asiantuntevalla pintatestauksella 
on mandollista saada melko hyvä yleiskuva ra-
kenteesta, jolloin voidaan tarkentaa näköhavain-
tojen ja mandollisten laskelmien perusteella teh-
tyjä johtopäätöksiä. Lisäksi pintatestauksen avul-
la voidaan paikallistaa epäilyttävät, tarkempia tut-
kimuksia vaativat alueet. 

Yleisin pintatestausmenetelmäon iskukoe, jolloin 
iskun antaman äänen perusteella paikallistetaan 
rakenteen epäilyttävät kohdat. Koputtelu tehdään 
mieluimmin pajavasaralla (kuva 56). 

Kuva 57. Betonipeitemittari. 

Betonin likimääräinen puristuslujuus sekä raken-
teessa vallitsevat lujuuserot saadaan selville kim-
movasarallaja ultraäänen nopeusmittarilla (kuva 
58). 

Kuva 56. Paja vasara on pintatestaukson perus väline. 

Iskukokeella saadaan selville 
- pintakerroksen tartunta alustaan 
- irtonaisten betoniosien sijainti 
- teräsrakenteiden säröt 
- puurakenteiden lahot kohdat 
- lähellä pintaa olevat onkalot. 

4.4.1 Betonirakenteet 

Magneettisella betonipeitemittarifla (kuva 57) saa-
daan yleensä riittävällä tarkkuudella selville 
raudoitustangon sijainti rakenteen pinnan suun-
nassa, kun tanko on alle 100 mm:n syvyydessä. 

Peitekerrosmittari on syytä kalibroida ainakin laa-
jempia mittauksia aloitettaessa, tarkistamalla 
betonipeitteen paksuus mitattuun kohtaan pora-
tusta tai piikatusta reiästä. Peitekerrosm ittarin 
antamat tulokset ovat epävarmoja tiheästi rau-
doitetuissa kohdissa. 

Kuva 58. Kimmovasara ja ultraäänllaite. 

Kimmovasaran käyttö edellyttää, että betonipinnan 
kosteustila vakioidaan ennen mittausta pitämällä 
pinta kosteana 15 minuutin ajan. Mittaus tehdään 
VTT:n ohjeen /18/ mukaan. Kimmovasara sopii 
hyvin uuden betonin tutkimiseen, jos betonin lu-
juus on pienempi kuin K45. Karbonatisoituneesta 
betonipinnasta tehdyt mittaukset antavat todellis-
ta korkeampia puristuslujuusarvoja. Niitä voidaan- 
km käyttää lähinnä betonin lujuusvaihteluiden 
selvittämisessä. Tarkemmin puristuslujuus saa-
daan selville testaamalla rakenteesta porattu lieriö. 

4.4.2 Teräsrakenteet 

Niitattujen teräsrakenteiden niittien kiinnitys on 
syytä tarkistaa aika ajoin kevyellä vasaralla (noin 
350 g) koputtelemalla. Jos niitti on irti, antaa isku 
vastakkaisen puolen kantaa vasten painetulle 
sormelle selvän tärähdyksen ja kopautuksen an- 
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tama ääni on erilainen kuin kiinteän niitin kysy-
myksessä ollen. 

Sillan teräsrakenteen pin noitteen paksuus mita-
taan yleensä magneettisella menetelmällä 
standardin SFS-ISO 2178 mukaan. 

Kuivan kalvon paksu uden m ittauslaitteet (kuvat 
59 ja 60) on kalibroitava aina ennen käyttöä 
laitteen valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 
Käytön aikana kalibrointi on tarkistettava sään-
nöllisin välein. Lähellä reunaa tai sisäpuolista 
nurkkaa tehtävät mittaukset eivät ole päteviä, ellei 
laitetta ole kalibroitu tällaista mittausta varten. 

Kuva 59. Kestomagneettinen kuivan kalvon mittari 

• 	 i 	
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Kuva 60. Sähkö magneettinen kuivan kalvon mittari. 

Muut teräsrakenteiden pintatestausmenetelmät 
ovat luonteeltaan erikoistutkimu ksia (kohta 4.6). 

4.4.3 Puurakenteet 

Puurakenteiden lahovikoja etsitään vasaralla 
koputtelemalla. Epäilyttävät kohdat tutkitaan tar-
kemmin piikillä tai taltalla pistelemällä. 
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4.5 NÄYTTEENOTTO JA 
LABORATORIOKOKEET 

Näytteenottoa tarvitaan ainetta rikkovia testaus- 
menetelmiä varten,jotka ovat luonteeltaan syiden 
selvittämiseen tähtääviä tutkimuksia. 

Näytteenotto ja näytteillä tehtävät testaukset täy-
dentävät muita tarkastusmenetelmiä. Näytteiden 
tarve harkitaan huolellisesti. Näytteet tutkitaan 
joko kentällä tai laboratoriossa. Varsinkin labora-
toriossa tutkittavia näytteitä varten laaditaan aina 
näytteenottosuunnitelma. 

4.5.1 Betonirakenteet 

Betonirakenteita joudutaan joskus piikkaamaan 
auki näytteenoton tapaan, jotta pintaa syvemmäl-
lä olevista vau noista ja rakenteista saadaan riittä-
västi tietoja. Samalla tarkistetaan mandollisen 
pintatestauksen luotettavuus m ittaamalla rau-
doituksen betonipeite. 

Betonin karbonatisoituminen tutkitaan halkaise-
maIla lieriöporalla porattu näyte tai lohkaisemalla 
betonipinnasta pala. Lohkaistulle pinnalle suih-
kutetaan tai sivellään fenolftaleiiniliuosta, jonka 
pitoisuus on yksi prosentti. Karbonatisoitumaton 
betoni värjäytyy välittömästi punaiseksi ja 
karbonatisoitunut jää harmaaksi (kuva 61). 

Kuva 61. Karbonafisoitumaton betoni värjäytyypunai- 
seksi (kuvassa tummempi alue). 

Betonin kloridipitoisuus voidaan tutkia kohtee-
seen poratusta reiästä eri syvyyksiltä otetun 
betonijauheen avulla. Tarkasti punnittu näyte tut-
kitaan mieluimmin laboratoriossa reagens-
siaineiden avulla (kuva 62) tai ns. RCT-menetel-
mällä (elektrodimenetetmällä). Tutkimuksessa 
käytettäviä aineita on saatavana valmiina pak-
kauksina. Tutkimus tehdään valmistajan ohjeiden 
mukaan. 

Kuva 62. Kloriditutkimus reagenssiaineiden avulla. 

Laboratoriotutkimu ksia varten tarvittavat koekap-
paleet porataan rakenteesta yleensä lieriöporalla 
(kuva 63). Tutkimus on luonteeltaan erikoistutki-
mus. Raudoitustankojen paikat on selvitettävä 
esimerkiksi peitekerrosmittarilla. Näytettä porat-
taessa on varottava pääraudoitteita ja varsinkin 
jänneteräksiä. 

Näytteitä porattaessa rikotut betonirakenteet pal- 
kataan ejektoimalla, valumattomalla paikkaus- 

Kuva 63. Näytteenotto lieriöporalla (timanttipora). 

laastilla tai juotoslaastilla, ellei sillan korjaustyö 
seuraa välittömästi. Palkkaus tehdään eril listen 
SILKO-ohjeiden mukaan. 
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4.5.2 Teräsrakenteet 

Teräksen lujuus- ja sitkeysominaisuuksien sekä 
hitsattavuuden selvittäminen edellyttää aina näy-
tekappaleen irrottamista rakenteesta. Työ teh-
dään asiantuntijan ohjeiden mukaan. 

Pinnoitteen paksuus voidaan mitata tarkasti 
mikrometrillä, mittakellolla tai mikroskoopilla, jol-
loin pinnoite rikkoutuu. Jos vanhaa pinnoitetta ei 
tunneta, käytetty maalityyppi saadaan selville 
selluloosatinneri-kokeella /19/. Alkydimaali nou-
see tai tulee tahmeaksi ja kloorikautsu- tai 
vinyylimaali liukenee. Epoksi-japolyuretaanimaa-
leihin ei tinnerillä ole vaikutusta. 

Teräsrakenteiden näytteenottokohdat korjataan 
asiantuntijan ohjeiden mukaan. Pinrioitteen kor-
jausmaalaus tehdään paikkausmaalauksena. 

4.5.3 Puurakenteet 

Puurakenteen lahovikojen laajuus sekä kylläs-
tysaineen tunkeutuminen ja määrä saadaan sel-
ville kasvukairalla otettavan näytteen avulla (kuva 
64). Pääkannattajaa tutkittaessa on lähdettävä 
kairaamaan kannattajan kyljestä ja näyte on yri-
tettävä saada myös kannen kanssa kosketukses-
sa olevasta osasta. Lahoviat voidaan todeta näyt- 
teestä silmämääräisesti. 

Kyllästysaineen tunkeutu m issyvyyttä määritet-
täessä saadaan sydänpuun ja pintapuun raja sel-
ville kastamalla näyte liuokseen,jonka osaaineina 
ovat seossuhteessa 1:1 sulfaniilihapon kyllästetty 
vesiliuos ja natriumnitriitin 45 %:nen vesiliuos. 

Näytereikä suljetaan puutapilla tai tiivistysmas-
salla. 

4.5.4 Näytteiden merkintä 

Betoni-, teräs- ja puurakenteista otetut näytteet 
on varustettava yksikäsitteisillä merkinnöillä, jois-
ta selviää 
- silta 
- rakenneosa 
- näytteen numero. 

Jos näytteitä otetaan useampia, sillasta laaditaan 
havainnollinen piirros, johon numeroidut näyt-
teenottokohdat merkitään. 

Kuva 64. Näytteenotto kasvukairalla. 
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4.6 ERIKOISTUTKIMUKSET 

Erikoistutkimusten tarve harkitaan sillantarkas-
tuksen yhteydessä ja merkitään raporttiin. 
Erikoistutkimus tilataan yleensä tutkimuslaitok-
selta tai asiaan perehtyneeltä konsultilta. 

Erikoistutkimus tehdään joko ainetta rikko-
mattomalla menetelmällä siltapaikalla (kuva 65) 
tai rakenteesta otettujen näytteiden avulla labora-
toriossa (kuva 66). Työtä varten laaditaan aina 
tutkimusohjelma, jossa määritetään ainakin näyt-
teenottokohdat ja tutkimusmenetelmät. 

Kuva 65. Säröjä voidaan etsiä teräsrakenteista 
ultraäänimittauksella. 

Sillan korjaussuunnitelman laatimista varten jou-
dutaan usein tekemään erikoistutkimuksia. Eri-
koistutkimuksia ovat myös rakenteiden koekuor-
mitus ja erilaiset laskelmia vaativat tarkastelut. 

4.6.1 Betonirakenteet 

Siltapaikalla tehtäviä tutkimuksia ovat mm. 
- maatutkamittaus tai kaikuluotaus, joilla saa-

daan selville eri kerrosten välinen tartunta, 

vaurioituneet kerrokset ja tyhjätilat 
- potentiaalimittaus, jolla saadaan selville rau-

doituksen korroosiotila 
- kosteusmittaus, jolla saadaan selville raken-

teen kosteustila suhteellisena kosteutena ii-
maistuna 

- pintakerroksen irtivetokoe, jolla selvitetään eri 
materiaalien kuten ruiskubetonin tai paik-
kauslaastin tartunta alustaan (kuva 67) 

- gamma- tai röntgenkuvaus, joilla saadaan sel-
ville raudoitustankojen koko ja sijainti sekä 
betonipeitteen paksuus 

- polarisaatiovastus- tai impedanssimenetelmä, 
joilla saadaan selville raudoituksen korroo-
sionopeus 

- vetysuodatus,jollasaadaan selville halkeaman 
kulku rakenteessa 

- lämpökameramittaus, jolla saadaan selville 
vedeneristyksen tartunta betonipintaan. 

Rakenteesta otettujen näytteiden avulla tehtäviä 
tutkimuksia ovat 
- mekaanisesti tehtävät puristuslujuus- ja taivu-

tusvetolujuuskokeet, joilla saadaan selville 
betonin lujuusominaisuudet 

- suojahuokossuhde-japakkassuolakokeet,joil-
la saadaan selville betonin pakkasenkestä-
vyys 

- optinen mikrorakennetutkimus, jolla saadaan 
selville betonin laatu sekä mandollisen vaurion 
laajuus ja syy (kuva 66). 

Vaurioiden syyt selvitetään yleensä tekemällä 
näytteistä ohuthie, joka tutkitaan fluoresenssi- ja 
polarisaatiomikroskoopilla. Betonin ilmahuokosia 
tutkitaan optisella analyysilaitteella, jossa 
näytteenä on pintahie. 

Uusiin siltoihin asennetaan potentiaalimittausta 
helpottavat kontaktitapit. Ne rakennetaan SYT:n 
/20/ mukaan. 
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4.6.2 Teräsrakenteet 

Siltapaikalla tehtäviä tutkimuksia ovat 
- magneettijauhe- tai tunkeutumanestetutkimus, 

joilla etsitään pintaan asti ulottuvia säräjä ja 
muita pintavaurioita 

- ultraäänimittaus, jolla etsitään säräjä teräsra-
kenteista (kuva 65) 

- räntgenkuvaus, jolla tarkastetaan hitsa-
usliitokset (kuva 68). 

Kuva 68. Hitsausliitoksen tarkastus röntgenkuvauksella. 

Rake nteista otettujen näytteiden avulla laborato-
riossa tehtäviä tutkimuksia ovat 
- vetokoe, jolla saadaan selville kimmomoduli, 

myötöraja, murtolujuus sekä murtovenymä 
- iskusitkeyskoe, jolla saadaan selville pakka- 

senkestävyys (haurasmurtuma) 
- materiaalianalyysi,jolla saadaan selville teräk-

sen koostumus ja hitsattavuus. 

Raudoitustangot tutkitaan muiden teräsrakentei-
den tapaan. 

Teräsputken siltapaikalta on syytä ottaa vesinäy-
te korroosioriskin ja syntyneiden vaurioiden sel-
vittämistä varten. Näyte otetaan puhtaaseen pul-
loon ja siitä tutkitaan pH, sähkönjohtavuus ja 
kovuus. Lisäksi mitataan uoman virtausnopeus. 

4.6.3 Puurakenteet 

Laboratoriossa voidaan näytekappaleen avulla 
selvittää aho, kosteus ja tilavuuuspaino sekä 
kyllästysaineen määrä. 
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4.7 VEDENALAISET TARKASTUKSET 

Vedenalaisissa tarkastuksissa käytetään pääasi-
assa näkö- ja tuntohavaintoja, pintatestausta sekä 
mittauksia (kuva 69). 

Olosuhteista johtuen asiantuntevilla näköhavain-
noilla on tärkeä merkitys. Paras tulos saavute-
taan, jos käytetään nauhoitusta sukeltajan sanal-
lisen kuvauksen tallentamiseen sekä valokuva-
usta ja videokuvausta vaurioiden esittämiseen 
(kuva 70). 
Väh immäisvaatimus on, että tarkastajalla pitää 
olla vedenalaiseen kuvaukseen soveltuva, riittä-
vän valovoimainen kamera sekä tarvittavat va-
laistuslaitteet. Laitoksen käyttöön on hankittu vä-
rivideolaitteisto. 

Työvälineet, testausvälineet ja varusteet, jotka on 
kehitetty meriolosuhteisiin tai urheilusukellukseen, 
ovat yleensä käyttökelpoisia vedenalaisten ra-
kenteiden arvioimisessa. 

Vedenalaisissa tarkastu ksissa on kiinnitettävä 
huomiota työsuojelukysymyksiin. Tarvittaessa 
käännytään työsuojeluviranomaisten puoleen. 

Vedenalaisten rakenteiden osalta vaurioherkille 
silloille on syytä laatia piireittäin tarkastusohjel-
ma. 

Vedenalaisesta tarkastuksesta tehdään silta-
kohtainen raportti lomakkeelle TVH 735607. 

Kuva 69. Vedenalaisen syö pymän syvyyden mittaus. 

Kuva 70. Vedenalainen tarkastus voidaan tallentaa 
videonauhalle. 
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4.8 TARKASTUKSISSA KÄYTETTÄVÄT 
APU VÄLINEET 

Siltoja rakennettaessa ja korjattaessa on otettava 
huomioon siltojen tarkastamisen ja hoidon tar-
peet/21 1. Suuriin vesistösiltoihin asennetaan kiin-
teä hoitosilta tai liikutettavan hoitosillakkeen kun-
nityslaitteet, jos se on edullisempaa kuin siltakur-
jen käyttö (kuva 71). Hoitosillalle tai -sillakkeelle 
kulkemista varten tarvitaan yleensä tikkaat tai 
portaat. 

dIp 

_ 	': \ 

\ 
\ 

Kotelopalkkisiltojen väliseinien kulkuaukot on teh-
tävä niin, että kulku voi tapahtua mandollisimman 
vaivattomasti. Ellei näin ole, aukot on varustetta-
va kulkua helpottavilla laitteilla. Umpinaiset tilat 
olisi varustettava kiinteällä valaistuksella. 

Sillan huolto- ja tarkastushenkilöstön työturvalli-
suus ontaattavakiinteillätai liikuteltavillavarusteilla 
tai työssä on käytettävä siltakurkea tai muuta 
henkilönostinta (kuva 72). Suurelle sillalle on laa-
dittavasiltakohtainen hoitosuunnitelma,jossa ote-
taan huomioon usein raskaiden ja kalliiden työ- ja 
tutkimusvälineiden liikuttelu. 

Tiemestaripiirin on pyydettäessä pu hdistettava 
rakenteet, avattava ja kunnostettava tarkastus- 
laitteet sekä tarpeen vaatiessa tehtävä telineitäja 
muita laitteita, jotta asianmukainen rakenteiden 
tarkastus on mandollista. 

Yleensä tarkastuksessa tarvittavia apuvälineitä 
ovat tikkaat ja vene (kuva 73), joiden tuomisesta 
siltapaikalle on sovittava tiemestari n kanssa. 

Sillan reunaosat voidaan tarkastaa kaiteen va-
raan ripustettavasta hoitokorista. 

Ajoradan yläpuolella olevat rakenteet voidaan 
tarkastaa autoon, traktoriin tai konealustaan 
kiinnitetyn henkilönostimen korista. Joihinkin 
nostimiin on saatavana lisälaitteita, joilla pääs-
tään siltakurjen tapaan sillan alle. 

Kuva 71. Huolto-ja tarkastus vaunu on tarpeen suuris-
sa silloissa. 

- 	# fl 

" 	- :- 	- 
Kuva 72. Siltakurki on joskus ainoa keino päästä 

tarkastetta van kohteen luokse. 

	

1y4 	-..--- 

Kuva 73. Vesistösillan tarkastuksessa tarvitaan kesä!-
lä venettä. 
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Jos vesistösillan alla tarvitaan telineitä, ne teh-
dään ponttoonien tai tynnyrien varaan rakennetulle 
lautalle (kuva 74). Koottavista putkitelineistä on 
saatu hyviä kokemuksia. 

Jos sulassa on panoskoukut, tikkaat ja tehneet 
voidaan ripustaa niiden varaan. 

Suuria siltoja tarkastettaessa radiopu helimet ovat 
osoittautuneet erittäin hyödylhisiksi. 

Suuren sillan siltapaikalle on varattava tila huolto- 
autoa varten ja kulkuyhteys usein huoltoa vaati-
viin kohteisiin ja tarkastustasanteille. 

Kuva 74. Rantaan kiinnitettävi/lä haruksilla varustettu 
kätevä lautta. 
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5. MATERIAALIEN OMINAISVAURIOT 

5.1 YLEISTÄ 

Sillanrakennusmateriaalit poikkeavat vaurioitumis-
ominaisuu ksiltaan toisistaan seuraavasti: 
- Hyvälaatuinen kivi on ainoa kestäväksi luon- 

nehdittava sillanrakerinusmateriaali (kuva 75); 
- Puun ongelma on lahoaminen, joka on puun 

biologista tuhoutumista lahottajasienten vai- 
kutuksesta (kuva 76). 

- Seostamattoman teräksen heikkous on ruos-
tuminen, joka on tyypillinen korroosioilmiö eli 
ympäristön kanssa tapahtuva sähkökemialli-
nen reaktio (kuva 77). 

- Teräsbetonin ongelma on karbonatisoituminen 
ilman hiilidioksidin vaikutuksesta, halkeilu sekä 
alttius veden, pakkasen ja suolojen aiheut-
tamalle rapautumiselle (kuva 78). 

Rakennusmateriaalien vauriotyypit poikkeavat 
toisistaan,joskin halkeilu ja kuluminen ovat kaikil-
le ominaisia, mutta niissäkin on materiaaleittain 
aste-eroja. 

Vauriot esiintyvät rakenteissa yksin tai yhdessä 
muiden vaurioiden kanssa. Vaurioiden huolelli-
nen ja järjestelmällinen selvittäminen sekä vauri-
oiden luokitus antavat perustan rakenteen kesto- 
iän arvioimiselle sekä oikein mitoitetuille kunnos-
tus- ja korjaustoimenpiteille. 

.7 . 

Kuva 75. Kalliolle perustetuissa kivisilloissa on h - 
vaurioita. 

Kuva 76. Kyllästämättömän puun ongelma on laho-
aminen. 

- 

- 

Kuva 77. Ruostumisvaurioita päällysrakenteen 
teräspalkeissa. 

Kuva 78. Tyypillinen rapautumisvaurio reunapalkissa. 



Kuva 79. Pinta vaurioluokka 1. 

Kuva 80. Pinta vaurioluokka 2. 

;. 
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5.2 BETONI 

Sillantarkastuksissa huomioon otettavia betoni-
rakenteiden vauriotyyppejä ovat 
— betonin pintavauriot 
— halkeamat 
- raudoituksen korroosio. 

Mandolliset betonin lujuusalitukset, päärau-
doituksen sijaintivirheet sekä rakenteen mitta- 
poikkeamat tulevat esiin tarkempien tutkimusten 
yhteydessä ja ne kuuluvat erikoisselvitysten pii-
rii n. 

Betonin säilyvyyteen vaikuttavia ulkoisia rasitus- 
tekijöitä ovat 
— kosteus 
— kloridit ja muut ympäristön epäpuhtaudet 
— pakkanen ja lämpötilan vaihtelut 
— liikenteen, virtaavan veden ja jään aiheuttama 

kulu min en. 

Näiden ulkoisten rasitustekijöiden vaikutuksia 
kiihdyttäviä betonin ominaisuuksia ovat 
— huono tiiviys 
— pinnan halkeilu 
- voimakas karbonatisoituminen 
— vähäinen suojahuokosten määrä. 

Kostea ympäristö on melkein aina vaikuttamassa 
betonirakenteiden vaurioitumiseen, josta johtuen 
tarkastuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteiden puhtaanapitoon ja kuivatukseen. 

5.2.1 Pintavauriot 

Betonin pintavaurioita ovat kuluminen ja pak-
kasvauriot. Pakkasvaurioita ovat säröily, lohkeilu 
ja rapautuminen. 

Betonin pintavaurioluokitus tehdään siltapaikalla 
mittaamalla edustava rapautumissyvyys. Näin 
määräytyy vaurioluokka ja edelleen rakennetyy-
pin perusteella ohjeelliset korjaustoimenpiteet sil-
lantarkastuskäsi kirjan /3/ taulu kon 2 avulla. 

Betonin pintavaurioluokitus (kuvat 79-82) on 
rinnastettavissa SILKO-yleisohjeen /22/ ympä-
ristöluokitukseen siten, että erikoisrasitus tarkoit-
taa vaikeita ympäristöolosuhteita (Y 1) ja muut 
tavallisia ympäristöolosuhteita (Y 2). Pintavaurio 
ja toimenpideluokitus on tarkoitettu sovellettavaksi 
siltakohtaisten erityispiirteiden mukaan. 

Eniten pintavaurioita esiintyy betonin rasitetuilla 
pinnoilla, kuten vedenpinnan vaikutusalueella sekä 
kohdissa, joihin jään sulatukseen käytetty suola 
pääsee vaikuttamaan. 

Kuva 81. Pintavaurioluokka 3. 

Kuva 82. Pinta vaurioluokka 4. 
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Betonipinnat kuluvat liikenteen, virtaavan veden 
ja jään vaikutuksesta. Betonin kestävyys kulutus-
ta vastaan riippuu ensisijaisesti kiviaineksen ko-
vuudesta ja luj uudesta, sementtikiven lujuudesta 
ja kiviaineksen määrästä betonissa. Betonin pinta 
kuluu siten, että sementtikivi irtoaa ja luonnonkivi 
jää pintaan. Kulumisen jatkuessa sideaine irtoaa 
yhä syvemmältä, jolloin kiviaineskin vähitellen 
irtoaa. 

Pakkasvaurioita syntyy veden jäätyessä beton in 
huokosissa, koska vesi laajenee noin yhdeksän 
prosenttia (kuva 83). Lumen ja jään sulatukseen 
käytettävä natriumkloridi pahentaa oleellisesti 
pakkasvaurioita. Mitä nuorempaa betoni on, sitä 
herkempää se on vaurioitumaan. Alhainen 
vesisementtisuhde sekä lisähuokoistus ja eräät 
muut lisäaineet parantavat ratkaisevasti betonin 
pakkasenkestävyyttä. Tarkastajalla pitäisikin olla 
käytössään tiedot betonin koostumuksesta, jotta 
oikeiden johtopäätösten teko olisi mandollista. 

- 	. 	. - 	- 	.- ' 
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Kuva 83. Säröily on tyypillinen pakkasvaurio ja 
rapautumisen esiaste. 

Betonipinnan huonosti tiivistyneitä kohtia (kuva 
84) on tarkkailtava, koska ne ovat erityisen arkoja 
rapautumiselle. Betonipinnan huono tiiviys johtuu 
yleensä riittämättömästä tiivistyksestä tai se-
menttiliiman valumisesta muottien läpi. 

Tarkkailtavia kohtia ovat lisäksi työsaumat sekä 
korjaustöissä vanhan ja uuden rakenteen liitos- 
kohdat. Valuvi kojen luokitus ja ohjeelliset korjaus-
toimeniteet on esitetty sillantarkastuskäsikirjan 
/3/ taulukossa 6. 

. 

Kuva 84. Huonosti tiivistettyjä kohtia betonipinnassa. 

Veden laatu on Suomessa harvoin sellainen, että 
vesi rapauttaa betonia. Jos rapautuminen on nor-
maalia suurempaa, on syytä ottaa vesinäyte labo-
ratoriotutkimuksia varten. 

Tarkastuksissa on kiinnitettävä huomiota myös 
betonipintojen viimeistelyyn. Pinta antaa viitteitä 
betonityön laadusta ja pinnan tiiviys vaikuttaa 
oleellisesti rakenteen kestoikään. 

Joissain tapauksissa saattavat betonin pinta-
vaurioista johtuvat ulkonäkösyyt vaatia korjaus- 
toimenpiteitä. 
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5.2.2 Halkeamat 

Betonirakenteiden halkeamat ovat joko raken-
teellisia halkeamia, jotka menevät rakenteen läpi 
tai pintahalkeamia (säröjä), joiden syvyys vaihte-
lee tapauskohtaisesti. 

Rakenteen halkeilusta johtuva vaurioluokka mää-
ritetään siltapaikalla mitatun halkeamaleveyden 
perusteella sillantarkastuskäsikirjan /3/ taulu kon 
3 avulla. Jännitettyjen rakenteiden halkeamat 
vaativat yleensä nopeita toimenpiteitä. 

Halkeaman syy pyritään selvittämään syntyajan, 
muodon ja sijainnin perusteella. Tarvittaessa 
betonirakenteen halkeamat selvitetään tarkem-
min erillisen ohjeen /23/ mukaan. 

VTT on tutkinut TVH :n sillanrakennustoimiston 
toimeksiannosta terästen korroosiota betoni-
silloissa/24/. Tutkimuksen mukaan tulisi vanhois-
sa silloissa korjata raudoitustangon poikki mene-
vät halkeamat, joiden leveys saadaan kaavasta 

w> (s+2Omm'\2 
100 / 

w=halkeaman leveys (mm) 
s=betonipeitteen paksuus (mm). 

Jos halkeamassa kulkee halkeaman suuntaisesti 
raudoitustanko, halkeama on aina korjattava. 

Normaalisti raudoitetuissa taivutetuissa raken-
teissa alkaa 0,3 mm:n levyinen halkeama olla 
vaarallinen. Toisaalta suolapitoinen vesi käynnis-
tää teräskorroosion jo 0,1 mm:n levyisen hal-
keaman kautta. Massiivisissa maatu kirakenteis-
sa voidaan sallia huomattavasti suurempia hal-
keamia. 

Halkeamat huonontavat betonin vesitiiviyttä. Tii-
viys on kääntäen verrannollinen vedenpainee-
seen ja halkeaman leveyteen. Betonilla on kyky 
jossain määrin itse sulkea pienehköjä halkeamia. 
Vuotavissa halkeamissa kulkeutuu kalsium-
hydroksidi rakenteen pintaan muuttuen siellä il-
man hiilidioksidin vaikutuksesta vaaleaksi kaI-
siumkarbonaatiksi. Jos vuoto jatkuu pitkään, muo-
dostuu rakenteen pintaan paksuja kalkkikerrok-
sia tai kalkkipuikkoja (kuva 85). 

Kuva 85. Kalkkimuodostusta halkeamissa. 

Halkeaman syy on aina pyrittävä selvittämään, 
ainakin erikoistarkastu ksessa. Tyypilliset halkea-
maton esitetty kuvassa 86. Niistä useimmin esiin-
tyviä ovat 
- plastinen painuminen 
- plastinen kutistuminen 
- varhainen terminen kutistuminen 
- pitkän aikavälin kuivumiskutistuma 
- säröily. 
H alkeamatyypit on esitetty havainnollisesti ku-
vassa 87 ja niitä on selostettu tarkemmin taulu-
kossa 1. Niissä on esitetty myös raudoituksen 
korroosiosta ja alkalikiviainesreaktiosta johtuva 
halkeilu. Jälkimmäistä ei juurikaan esiinny Suo-
messa. 



Halkeama-
tyypit 

Kutistuva kiviaines - Fysikaalinen Kuivumiskutistuma 
Säröily 
Raudoituksen korroosio 

Kovettumisen - - Kemiallinen Alkalikiviainesreaktio 
jälkeen Karbonatisoituminen 

Jäätymissulamisjaksot - Terminen ___________ Ympäristön kausittaiset 
lämpötilavaihtelut 

______ Aikainen terminen 
kutistuminen 

Tilapäinen ylikuormitus - Rakenteellinen L Viruma 
Laskentakuormat 
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Ulkoiset 

-fil Sisäiset 
lämpötilaerot 

Betonin varhaisjäätyminen 

Plastinen kutistuminen 
Plastinen 	

Piastinen painuminen 
kovettumista 

	

Ennen 	

Rakenteellinen 	 Muottien liikkuminen 

liikkuminen 	
Perustusten liikkuminen 

Kuva 86. Halkeamatyypit /25/. 

J 

taulukosta 1 

	

Katso selitykset 	
i 	. 

4K 

Leikkaus- 	J 
halkeamat 

N 

/ - / - 
1 	 Taivutus- 1 	- 

/ 	
H 	 Huono tehoton sauma 	 halkeamat 

veto- 

IL 
H 

Halkeamat 4 	 1 	 1 kantamuurin 	 i saumassa 

isäksi IM 

Kuva 87. Esimerkkejä betonirakenteille luonteenomaisista halkeamista /25/. 
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Tau'ukko 1. BETONIRAKENTEILLE LUONTEENOMAISET HALKEAMAT JA NIIDEN SYYT. 

Halkeama- Kirjain- Alajako Yleisin Ensisijainen Toissijaiset Vaurion Syntymis- 
tyypit tunnus esiintymis- aiheuttaja aiheuttajat/ välttämis- aika 

(ks. kuva 87) kohta (poislukien tekijät keino 
pakkovoimat) 

Plastinen 
painuminen A 

Raudoituksen 
yläpuolella 

Paksut 
rakenteet Liiallinen Nopea 

Vähennettävä 
vedenerottu- 

veden varhais- mista (lisä- 10 min —3 h 
B Holvaus Pilarien erottuminen kuivuminen huokostus) tai 

yläpäät jälkitärytys 

C Paksuuden Ripa- ja 
vaihtelu arinalaatat 

Piastinen D Diagonaalinen Tiet ja Iaatat Nopea varhais- Vähäinen Parannettava 
kutistuminen kuivuminen veden- varhaista 30 min - 6 h ______________ 

E 
______________ 
Satunnainen 

______________ 
Teräsbetoni- Lisäksi erottaminen jälkihoitoa 
laatat teräkset lähellä 

pintaa 
F Raudoitukson Teräsbetoni- 

______________ yläpuolella aatat 

Varhainen G Ulkoiset Paksut Liiallinen Nopea Vähennettävä päivästä 
terminen pakkovoimat seinät lämmönkehitys jäähtyminen lämpöä jaltai 2-3 viikkoon 
kutistuminen eristäminen 

H Sisäiset Paksut Liialliset 
pakkovoimat laatat lämpötilaerot 

Pitkän 1 Ohuet laatat Huonot Liiallinen Vähennettävä useita viikkoja 
aikavälin (ja seinät) saumat kutistuminen vesimäärä tai 
kuivumis- Tehoton Parannettava kuukausia 
kustuma kovettuminen jälkihoitoa 

Säröily J Muottipintaa Pintabetoni Tiiviit Lihava seos Parannettava 1-7 päivää 
vasten muotit jälkihoitoa joskus paljon 

Huono ja myöhemmin 
K Hierretty Laatat Liiallinen jälkihoito viimeistelyä 

betoni hierto 

Raudoituksen L Luonnollinen Pilarit ja Liian ohut Huono- Poistettava 
korroosio palkit betonipeite laatuinen mainitut yli 2 v. 

betoni aiheuttajat 
M Kalsium- Betoni- Kalsiumkloridin 

kloridi elementit käyttö 

Alkali- N Kosteat Reagoiva kiviaines ja liian Poistettava 
kiviaines- paikat alkalinen sementti mainitut yli 5 v. 
reaktio aiheuttajat 
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Betonin ominaisuuksista johtuvat halkeamat syn-
tyvät betonin kutistuessa tai lämpötilan muutos-
ten vaikutuksesta joko betoni n kovettumisvaiheessa 
tai myöhemmin. Nämä halkeamat syntyvät yleen-
sä betonointivirheiden tai liian etäällä toisistaan 
olevien liikuntasaumojen vuoksi. Halkeaman suu-
ruus riippuu pääasiassa vesi-sementtisu hteesta, 
sementin määrästä, lämpötilaeroistajajälkikäsitte-
lystä. 

Betonin plastiset halkeamat aiheutuvat lähinnä 
tuoreen betonipinnan nopeasta ku ivu misesta, 
massan painumisesta tai pinnan työstämisestä 
sitoutumisen jo alettua. Veden haihtumisnopeus 
on tällöin suurempi kuin veden erottuminen pin-
taan. Plastista kutistumishalkeilua esiintyy usein 
päällysrakennelaatoissa. Halkeamat ovat joko 
verkkomaisia tai yhdensuuntaisia, jolloin ne ovat 
vinossa rakenteen reunaan nähden. Plastiset hal-
keamat ovat vaarallisia raudoituksen korroosion 
kannalta. 

Betonirakenteissa tapahtuu lämpötilasta aiheutu-
via muodonmuutoksia, kun betonin hydrataation 
seurauksena syntyy lämpöä, joka ei pääse var-
sinkaan massiivisista rakenteista poistumaari riit-
tävän nopeasti ja toisaalta myöhemmin, kun il-
man lämpötila vaihtelee. Muodonmuutosten ol-
lessa estettyinä pakkovoimat aiheuttavat halkea-
mia rakenteeseen tai siihen liittyviin rakenteisiin. 
Jos rakenneosa liittyy vanhaan rakenteeseen, 
jossa muodonmuutokset ovat tapahtuneet, syn-
tyy saumaa vastaan kohtisuoria rakennehalkea-
mia. Varsinkin massiivisten rakenteiden halkea-
mat menevät yleensä rakenteen läpi (kuva 88). 

Kuva 88. Kutistumishalkeamia maatuessa. 

Jos halkeamassa on merkkejä vesivuodosta, on 
tämä otettava erityisesti huomioon (kuva 89). 
Vesivuoto saattaa joskus olla syynä pak-
kasvaurioon. Vesivuotojen vaurioluokitus ja oh-
jeelliset korjaustoimenpiteet on esitetty sillantar-
kastuskäsikirjan /3/ taulukossa 5. 

Kuva 89. Maatuen vuotava halkeama. 

5.2.3 Raudoituksen korroosio 

Betonin emäksisyys passivoi raudoituksen ja es-
tää tankojen ruostumisen. Betoni menettää kui-
tenkin vähitellen ilman hiilidioksidin vaikutuksesta 
emäksisyytensä eli karbonatisoituu (kuva 90). 
Karbonatisoitumista edistävät betonin harvuus, 
huono vesitiiviys ja halkeilu. Jos raudoituksen 
betonipeite on ohut, teräskorroosio alkaa nopeas-
ti. Teräskorroosio on sitä voimakkaampaa, mitä 
pienempi teräksen syöpyvän osan (anodi) pinta- 
ala on katodin pinta-alaan verrattuna ja mitä pa-
remmin betoni johtaa sähköä. Jänneteräkset ovat 
erityisen arkoja korroosiolle. 

fr. 

Kuva 90. Betonin karbonatisoituminen saadaan selvil-
le fenolftaleiinilla (tumma alue ei ole 
karbonatisoitunut). 

Raudoituksen korroosiovauriot ilmenevät yleen- 
sä ruostelaikkuina rakenteen pinnalla tai rau- 
doitustankoa ympäröivän betonin halkeiluna tai 
lo h ke i 1 u n a. 

Rakenteita piikataan auki tarvittaessa. Tällöin selvi- 
tetään piirustuksia apuna käyttäen, onko kor- 
roosiovaurioita aiheuttanut teräs normaali rau- 
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doitustanko, jänneteräs vai varsinaiseen rau-
doitukseen kuulumaton asennusteräs /24/. 

Betoniraudoituksen korroosion vaurioluokitus ja 
ohjeelliset korjaustoimenpiteet on esitetty sillan-
tarkastuskäsikirjan /3/ taulukossa 4. 

Raudoituksen korroosio etenee huomattavasti 
nopeammin, jos rakenne on kloridien vaikutuksen 
alaisena. Erityisen voimakkaan rasituksen alaise-
na tässä mielessä ovat suolattavien teiden silto-
jen reunapalkit. Tilanne saattaa olla sama merive-
den vaikutusalueella. Jos pinta kuivuu välillä, 
kloridi-ioneja sisältävä vesi tunkeutuu rakentee-
seen kapillaarisesti varsin nopeasti. Sen sijaan 
veden täysin kyllästämässä rakenteessa kloridien 
tunkeutuminen rakenteeseen voi tapahtua vain 
väkevyyseron vaikutuksesta eli varsin hitaasti. 

Raudoitustangon korroosio ilmenee betonipin-
nassa aluksi tangon suuntaisena halkeamana 
(kuva 91) ja mandollisen vesivuodon myötä 
ruosteläikkänä tai -viiruna. Koska teräs ruos-
tuessaan laajenee, betoni lohkeaa lopulta pois 
raudoitustangon päältä (kuva 92). Jänneterästen 
korroosio voi olla hyvin nopeaa jännityskorroosion 
vuoksi. 
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Kuva 91. Elementtien betonipeitteet ovat usein riittä-
mättömiä. 

_____ 
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Kuva 92. Teräskorroosio lohkaisee lopulta 
betonipeitteen. 

Raudoituksen korroosiotaennakoivatbetonin pin-
tavauriot ovat helposti havaittavissa reuna-
palkeissa ja vesirajassa. Sillan kantavien raken-
teiden karbonatisoitumista ja suolan tunkeutu-
mista rakenteisiin on sen sijaan seurattava mää-
rävälein tutkimusten avulla, jotta tarvittaviin toi-
menpiteisiin osataan ryhtyä oikeaan aikaan. 
Tutkimukset ovat yleensä tarpeen, jos jännitetyn 
sillan betonipinnoissa esiintyy harvuutta tai valu-
majälkiä taikka normaalisti raudoitettu silta on 
erityisen aggressiivisessa ympäristössä tai kysy-
myksessä on säilytettävä vanha silta. Johtopää-
töksiä tehtäessä on syytä muistaa, että karbo-
natisoituminen ei etene tasaisesti, koska betoni ei 
todellisuudessa ole homogeenistaja rakenteissa 
esiintyy yleensä halkeamia. 

Betonin tiiviys on raudoituksen kannalta ratkaise-
van tärkeä tekijä, joten siihen on kiinnitettävä 
huomiota havaintoja ja tutkimuksia tehtäessä. 
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Kuva 94. Kuopparuoste heikentää rakenteen kanta-
vuutta. 
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5.3 TERÄS 

Sifiantarkastuksissa kiinnitetään ensisijaisesti 
huomiota teräsrakenteiden pintakäsittelyyn. Muut 
vauriot selvitetään tarkemmin sillan korjaussuun-
nitelmaa varten tehtävässä tai muussa erikois-
tarkastuksessa. 

Pintakäsittelyn vauriotyyppejä ovat ruostuminen, 
kupliminen, halkeilu, hilseily ja liituuntuminen (ku-
vat 93-95). Vauriot todetaan yleisesti, mutta 
yleensä seurataan tarkemmin vain rakenteiden 
ruostumista. Jos rakenne on tehty ns. säänkestä-
västä teräksestä, on seurattava ruostekerroksen 
paksuutta, jonka vaihtelut ilmenevät pinnan väri-
eroina. 

Ruostumisaste määritetään tarkoitusta varten laa-
dittujen vertailuasteikkojen /16/ avulla ja vaurio- 
luokitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet sillan-
tarkastuskäsikirjan /3/ taulukon 7 avulla. Taulu-
kon rasitusluokilla M2—M4 tarkoitetaan SILKO-
yleisohjeen /19/mukaista luokitusta. Teräsraken-
teiden rakenteellisten vaurioiden luokitus ja oh-
jeelliset korjaustoimenpiteet on esitetty taulukos-
sa 8 ja teräsputkien vastaavat asiat taulukossa 9. 

Pääsääntö on, että jos pinnoitteen virhe on pääs-
syt etenemään asteeseen Ri 3, annetaan vaurion 
edetä asteeseen Ri 4, ennen kuin huoltomaalaus 
toteutetaan. Toimenpidevalintaa on käsitelty tar-
kemmin SILKO-ohjeissa /26 ja 27/. 

Ruostuminen johtuu siitä, että teräksen pinnassa 
on kohtia, joiden sähköinen potentiaali on erilai-
nen, jolloin muodostuu korroosiopareja. Potenti-
aalierot aiheutuvat pinnan laadusta tai epäpuh-
tauksista. Jos teräksen pinta on kostea, syntyy 
pieni sähkövirta paikasta toiseen ja kor-
roosioprosessi alkaa. Teräksen tuhoutuminen 
tapahtuu anodilla, joka on epäjalompi kuin katodi. 
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Kuva 93. Hitsausliitoksen esikäsittely on ollut riittämä- 
tön ja pintamaali on maalattu liian aikaisin. 

Ruostuminen ei aiheuta rakenteeue välitöntävaa-
raa, mutta saadessaan vapaasti jatkua se heiken-
tää rakenteen kantavuutta ja johtaa korjaa-
mattomana koko rakenteen vaurioitumiseen (kuva 
94). Mitä ohuempia rakenteet ovat, sitä 
vaarallisempaa on ruostuminen. 

Teräsrakenteiden pintakäsittelyvaurioiden syynä 
on yleensä joku työvirhe, kuten 
- puutteellinen esikäsittely 
— väärät maalausolosuhteet 
— väärä kalvonpaksuus 
- riittämätön ammattitaito 
- vastuuttomuus. 

Joskus syynä on väärä maalityyppi tai pinnoitteen 
ikä. Lisäksi vesi, jää, hiekka ja tiesuola joko 
roiskeina tai pintoja peittävinä likakerroksina sekä 
mekaaniset vauriot edistävät korroosiota. 

Tarkastuksissa on kiinnitettävä huomiota myös 
siihen, että vettä ja kosteutta ei saa kerääntyä 
rakenteiden päälle (kuva 95). Tämä voidaan es-
tää poraamalla reikiä asiantuntijan osoittamiin 
kohtiin tai suojaamalla rakenteet roiskeiltajavalu-
valta vedeltä. Myös tuuletukseen on kiinnitettävä 
huomiota. 

Kuva 95. Esimerkki suunnittelu- ja kunnossapito- 
virheistä, kun maa-ainekset kerääntyvät 
rakenteen päälle ja niitä ei ole poistettu. 
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5.4 PUU 

Sillantarkastuksissa huomioon otettavia puura-
kenteiden vaurioita ovat Iahoviat, halkeilu, ravis-
tuminenja kuluminen. Puurakenteiden vaurioluo-
kitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet on esitetty 
sillantarkastuskäsikirjan /3/ taul ukossa 10. 

Lahovikoja on erityisesti kyllästämättömissä puu- 
rakenteissa. Pintakyllästys ei siltarakenteissa 
oleeflisesti suojaa puuta lahoamiselta. Pinnan 
peittäminen bitumihuovalla ei suinkaan suojaa 
puurakennetta, vaan päinvastoin edistää laho-
amista, koska puun pinta pysyy jatkuvasti kosteana 
(kuva 96). 

Kuva 96. Bitumihuopa estää rakenteen tuuletturnisen. 

Halkeilu on puun ominaisuus, joka ei yleensä 
alenna puun kantavuutta. Sen sijaan liimapuun 
suuret, läpimenevät halkeamat ja irronneet liima-
saumat on korjattava. Puunoksien koolla, luku- 
määrällä ja sijainnilla saattaa olla vaikutusta yh-
dessä halkeamien kanssa rakenteen kantavuu-
teen. 

Liimapuukannattajien suojalakka hilseilee, joten 
sen käytöstä on luovuttu. 

Jos puun kosteustila on ollut väärä naulattuja 
rakenteita tehtäessä, rakenne tulee puun kui-
vuessa harvaksi eli ravistuu (kuva 97). 

Sillan lopputarkastuksessa todetaan käytetty 
kyllästysmenetelmä ja kyllästysaineen mandolli-
nen tahraavuus. 

Kuva 97. Ravistunut lankkukansi. 

5.5 KIVI 

Si Ilantarkastuksissa huomioon otettavia kivi ra-
kenteiden vauriotyyppejä ovat halkeilu ja 
rapautuminen. Kivirakenteiden vaurioluokitus ja 
ohjeelliset korjaustoimenpiteet on esitetty sillan-
tarkastuskäsikirjan /3/ taulukossa 11. 

Kivi kestää hyvin puristusta, mutta se ei kestä 
vetoa ja taivutusta juuri lainkaan. Murtumisvaara 
on sitä suurempi mitä pitempi on vapaa-aukko ja 
mitä ohuempi on pistekuormaa jakavan täyte-
maakerroksen paksuus. 

Kivien rapautuminen on harvinaista. Rapautuneen 
kiven laatu on syytä selvittää. 

Kivien pinnoissa saattaa esiintyä myös lohkeilua 
(kuva 98). Lohkeilua esiintyy varsinkin maatukien 
etupinnoissa, kun avonaisista saumoista valuva 
vesi irrottaa jäätyessään kivistä pintalustan. 

Y-Pr .-. ; J  
Kuva 98. Jos kivissä on pintalustia, tulisi kosteuden 

pääsy pinnoile estää. 
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6. RAKENNEOSIEN VAURIOT 

6.1 YLEISTÄ 

Siltojen rakenneosien vaurioiden syitä ovat 
- perustamisolosuhteissa tapahtuneet muutok-

set 
- kuormitusolosuhteissa tapahtuneet muutokset 
- ylikuormitus 
- törmäykset 
- suunnittelu- ja rakennusvirheet 
- kun nossapidon laiminlyönti. 

Usein syyt vaikuttavat samanaikaisesti. Lisäksi 
tilannetta pahentavat rakenn usmateriaalien omi-
naisuuksista johtuvat tekijät sekä kosteus ja 
epäpuhtaudet. 

Periaatteessa on lähdettävä siitä, että kaikissa 
rakenteissa tapahtuu jonkinasteisia liikkeitä ja 
muodonmuutoksia. Jos liike tai muodonmuutos ei 
ole hallittu, syntyy eriasteisia vaurioita. Vauriot 
pahenevat yleensä alussa hitaasti, mutta vähitel-
len kiihtyvällä nopeudella. Akilliset sortumat ovat 
harvinaisia, mutta jännitetyissä ja ripustetuissa 
silloissa mandollisia (kuva 99). 

6.2 ALUSRAKENNE 

Vaurioihin johtavia syitä ova 
- penkereen liukuminen 
- perusmaan kantavuuden ylittyminen 
- konsolidaatio 
- pohjaveden korkeuden muutokset 
- puupaalujen tai -annan lahoaminen 
- jäätyminen ja jään vaikutus, kuten routiminen 
- pääl lysrakenteen lämpölaajeneminen 
- paalutukseen kohdistuvien voimien mu utok- 

set 
- rapautuminen ja rakenteelliset heikkoudet 
- eroosio 
- muut geoteknillisissä olosuhteissa tapahtuvat 

muutokset. 

Alusrakenteita kuormittavat seuraavan tyyppiset 
liikkeet: 
- vaakatasossa tapahtuvat siirtymät ja kiertymät 
- tasainen tai epätasainen painuminen 
- paalutuksen liikkuminen. 

Alusrakenteissa tapahtuvat liikkeet voidaan usein 
havaita sillan geometrista muotoa tarkkailemalla 
sekä rakenneosien särmiä, tasoja, saumoja ja 
muita pintoja keskenään vertailemafla (kuva 100). 

- 4 

1. 
- 

4. 

Kuva 99. Siltasortumia tapahtuu maassamme harvoin 

Sillantarkastusten yhteydessä tehtävät havainnot 
muodostavat perusaineiston oikeaan aikaan ja 
oikealla tavalla tehtäville kunnostus- ja korjaus-
toimenpiteille. 

Kuva 100. Sillan liikkuminen näkyy hammastuksena 
alus- ja päällysrakenteen saumassa. 

Jos sillassa on laakerit, liike on määritettävissä 
niiden avulla edellyttäen, ettätunnetaan laakerien 
todellinen asento rakennusvaiheessa. 
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Maanpaineen alaiset rakenteet liikkuvat yleensä 
jonkinverran paineen suuntaan. Aktiivinen tai pas-
siivinen maanpaine ei voi kehittyä, ellei rakenne 
hieman luku paineen suuntaan tai sitä vastaan. 

- 

Kuva 101. Vinot siilat pyrkivät kiertymään. 

Vinon sillan maatuki pyrkii puolestaan kiertymään 
maanpaineen vaikutuksesta (kuva 101). Betoni-
ja kivirakenteissa tämän huomaa laakerien erilai-
sen asennon lisäksi siitä, että päällysrakenne 
siirtyy laakeritasoilta sivulle, jolloin siipimuurin 
kaidelinja alkaa erottua pengerkaidelinjasta. 

Routivalla täytteeuä saattaa olla maatukiin sa-
manlainen vaikutus kuin maanpaineella, aiheut-
taen epätasaisia liikkeitä ja täytteen routanousu-
ja. Näytteenotto on tarpeen routivuuden selvittä-
m seksi. 

71 

Tällaista on usein havaittu yksiaukkoisten laatta- 
siltojen lisäksi yhdistettyjen laatta- ja holvisiltojen 
maatuissa, joiden maatukien peruslaatat on yh-
distetty vinotuilla kaaren kantoihin. Vastaavia liik- 

-- 

.1 
Kuva 103. Maanpaineen vaikutuksesta katkennut ho/vi 

keitä on esiintynyt myös pehmeiköille perus-
tetuissa vinojalkaisissa laattakehäsilloissa. 
Suunnittelematon pengertäytteen lisääminen on 
usein aiheuttanut tukien liikkeitä ja rakenteisiin 
jännityksiä tai rakenteisiin on syntynyt halkeamia. 
Vaurioita esiintyy etenkin holvisilloissa (kuva 103). 

Myös perusmaan eroosiovaurio saattaa johtaa 
maatuen liikkumiseen (kuva 104). 

Merkittäviä rakenteissa tapahtuvia liikkeitä on 
tarkkailtava mittauksin. 

J11111 
Kuva 102. Taaksepäin kai/istunut maatuki. 

Jos paaluihin kohdistuu maanpainetta myös 
penkereen aiheuttamasta perusmaan tiivisty-
misestä tai kokoonpu ristumisesta, varsinkin pit-
kille paaluille perustetun maatuen liikkuminen on 
havaittavissa helposti. Paaluihin tulee tällöin 
taivutusta ja maatuki saattaa kallistua taaksepäin 
(kuva 102). 

Kuva 104. Perusmaan eroosion vuoksi painunut 
maatuki. 
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6.2.1 Maatuet ja lauttalal turt 

Betonirakenteet 

Betonin ominaisvaurioiden lisäksi syntyy vesira-
kenteisiin pintavaurioita vedenalaisten valujen 
epäonnistuessa, betonin jäädessä harvaksi, paik-
kausten epäonnistuessa, rakennusjätteiden jää-
tyä betoniin sekä aggressiivisen veden ja jäiden 
kuluttavan vaikutuksen vuoksi. Yleensä vauriot 
keskittyvät vedenpinnan vaikutusalueelle (kuva 
105). Vaurioluokka arvioidaan betonin ominais-
vaurioiden tapaan. 

Jo 	udcrtus ei oe rttivL maanpaineen ai 
heuttarnalle taivutusvetojännitykselle, siipimuw 
riin saattaa syntyä rakenteellisia halkeamia, jotka 
kulkevat yleensä etumuurin yläosasta siipimuuri-
ulokkeen alaosaan. 

Päällysrakenteen pönkkäysja kehäsilloissa nurk-
kamomentti saattavat myös aiheuttaa halkeamia 
siipimuureihin (kuva 107). Lisäksi pönkkääväpääl-
lysrakenne saattaa aiheuttaa maatuen liikkuessa 
murtumia reunapalkkien päihin tai maatuen otsa- 
muuri saattaa katketa. 

nI 

Kuva 105. Vedenpinnan vaikutusalue on aallokon ai-
heuttaman kastelun ylärajan ja jäakerrok-
sen alapinnan välinen alue. 

Epätasaiset painumat aiheuttavat tukiin raken- 
teellisia halkeamia. Halkeaman suunta riippuu 
painuvan osan sijainnista muuhun rakenteeseen 
nähden. Painumista johtuvissa halkeamissa on 
yleensä hammastustaja halkeamat ovat suurem- 
pia kuin kutistumisesta johtuvat halkeamat. 
Seurausvaikutuksena saattaa myös pääuysraken-
teeseen tulla vaarallisia halkeamia (kuva 106). 

__ 

•:P 
- 

Kuva 106. Vaarallisia halkeamia. 

Kuva 107. Halkeaman syy on aina pyrittävä selvittä-
mään. 

Laakereiden näkösuojaksi tehdyn ohuen teräs- 
betonisen seinämän eli kulissin ja pääflysraken-
teen välissä on usein ohut täyte. Jos täyte ei ole 
riittävän elastista, päällysrakenteen liike aiheut-
taa kitkaa, jonka vaikutuksesta kulissiin tulee 
halkeama. Haitalliset rakenteisiin jätetyt muotiton 
esitettävä poistettaviksi. 

Jos syviä halkeamia ei korjata riittävän ajoissa, 
teräskorroosio alkaa ja halkeaman kulmiiri saat-
taa syntyä lohkeamia. 
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Kivi rakenteet 

Kivirakenteissa on kiinnitettävä huomio saumoihin, 
joista kivien liikkeet voidaan helposti havaita. Esi-
merkiksi vaakasaumoja vesipintaan vertaamalla 
saadaan havainnollinen kuva rakenteen kallistu-
misesta. Jos kivet on saumattu, saumauksen 
kunto on todettava. 

Kivien ja rakenteiden muotoon on kiinnitettävä 
huomiota. Kiviholvisillan holvien muotoa on tark-
kailtava etäämmältä (kuva 108). Jos holvissa on 
tapahtunut muodonmuutoksia, niiden ajankohta 
on pyrittävä selvittämään. 

ii -' 
.4 

Kuva 108. Jos holvin muoto ei ole oikea, on harkittava 
holvin vahventamista. 

Jos kiviholvin perustukset alkavat liikkua, ensim-
mäisenä merkkinä on holvin kaarevuuden muut-
tuminen. Yleensä holvi oikenee,josta on seurauk-
sena kivien putoaminen laestatai kantojen murtu- 

minen (kuva 109). Jos painuminen jatkuu, alkavat 
lähinnä holvin lakea olevat kivet halkeilla. Kiviholvi 
on painuessaankin sitkeä rakenne eikä se sorru 
ilman selviä ennakkomerkkejä. 

Kuva 109. Holviri muodonmuutoksesta aiheutuneita 
ha/keamia kannan kivissä. 

Täyte vaikuttaa kiviholvin muotoon siten, että 
täytekerroksen kasvaessa tulee holvin olla aina 
kaarevampi, läheten ääritapauksessa puoliympy-
rää. Täytteen paksuuden pitää olla vähintään 30 
cm. 

Jos kivisillan penkereet on tuettu kivirakenteisilla 
tukimuureilla, on myös niiden kunto todettava, 
koska maanpaine ja pengertäytteen routiminen 
aiheuttavat usein pullistumiaja sortumia. Varsin-
kin korkeita rakenteita on tarkkailtava sortu-
misvaaran välttämiseksi. 

Vedenpinnan alapuolella olevat avonaiset sau-
mat ovat usein vaarallisia, koska virtaava vesi 
saattaa huuhtoa niiden kautta pengertäytettä. 

Jos kivirakenteet on perustettu puuarinan varaan, 
annan lahoamista on tarkkailtava. 
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Puurakenteet 

Maatuki on puukantisten teräs-ja puupalkkisiltojen 
arin kohta. Jos maatuki on liian korkea, liikkuvat 
rakenteet herkästi. 

Pönkillä tai eteenpäin vinoilla paaluilla varustetun 
maatuen korkeus saa olla enintään 2 metriä ja 
tavallisen pukkimaatuen korkeus enintään 1,2 
metriä. Maatuen korkeus mitataan etuluiskan ja 
tukipaalun keskiviivan leikkauspisteestäajoradan 
reunaan. Jos maatuki on korkeampi, paaluttaipu-
vat ja pahimmassa tapauksessa murtuvat (kuva 
110). Samalla niskaparru kallistuu ja tukipaalun 
pää saattaa haljeta (kuva 111). 

Kuva 110. Liian korkea puurakenteinen maatuki. 

Liian korkea maatuki voidaan korjata seuraavilla 
tavoilla: 
- pönkkäämällä tuet paikoilleen 
- täyttämällä etuluiskia aukkovaatimuksen 

sallimissa rajoissa 
- jatkamalla siltaa Iisäaukkoja rakentamalla. 

Jos tu kipaal ut pain uvat, syntyy pääkannattajien ja 
niskan väliin rako, jolloin liikenne junttaa paaluja 
yhä syvemmälle. Vaurio on yleisempi välituilla. 
Junttausvaikutus estetään kiilaamalla. 

Kuva 111. Välituen niskaparru on kai/istunut, kun kai-
iistunutmaatukionpönkätty vain viereiseen 
välitukeen. 
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6.2.2 Välituet 

Välituissa esiintyy yleensä samoja vaurioita kuin 
maatuissakin. Jäänlähtö rasittaa kuitenkin usein 
voimakkaammin välitukia, jonka lisäksi niiden pe-
rustuksissa esiintyy useammin eroosiovaurioita. 

Jäiden hankauksestaja iskuista aiheutuvia pinta-
vau noita voidaan eh käistä verh oamalla betoni-
rakenteet kivellä ja pitämällä kivirakenteiden 
saumaukset kunnossa. Betoni rakenteet voidaan 
verhota myös ruostumattomal la teräslevyl lä. 

Erityisen vaurioherkkiä ovat useampiaukkoisten 
puusiltojen välituet, ellei niitä ole varustettu 
jäänsärkijöillä. Ylävirran puoleiset vinopaalut on-
kin syytä varustaa jäänsärkijöillä, jos paalun pinta 
alkaa hankautua rikki. Yksinkertaisin jäänsärkijä 
on vinopaalun ulkopintaan kiinnitetty kulmateräs 
tai ratakisko. Tällaisessa tapauksessa tulee väli- 
tuen paalupukissa olla myös uittojohde, jotta jäät 
eivät vahingoita taaempana olevia paaluja. 

Uoman pohjan riittämätön eroosiosuojaus tai va-
romaton perkaus saattavat aiheuttaa perustusten 
liikkumisen (kuva 112). Mitä voimakkaampi virtaus 
silta-aukossa on, sitä useammin vedenalaisten 
rakenteiden kunto on tarkastettava. 

Kuva 112. Perkauksessaylösjäänyt vä/ituenperustus. 

Välituen kallistumisen syynä on yleensä epäta-
vallisen raju jäänlähtö tai syöpymä perustusten 
alla. Jossain tapauksissa ovat syynä olleet 
kokoonpu ristuvat maakerrokset tai paineellinen 
vesi (kuva 113). 

Jos pilarit on kiinnitetty jäykästi päällysrakentee-
seen tai anturaan, rakenne saattaa mennä poikki 
rajakohdasta, johon muodostuu nivel. Toisaalta 
on taas huomattava, että betonin puristusjännitys 
on suurimmillaan suunnitelman mukaan tehdyn 
nivelen alla, joten tätä erityisen rasitettua kohtaa 
ja nivelen kuntoa yleensäkin on syytä tarkkailia. 
Samalla tavalla rasitettuja ja tarkkailtavia ovat 
myös laakerien alapuoliset osat ja alustavalut. 

Puu-ja teräsrakenteiden liitoksiin on kiinnitettävä 
huomiota, koska ruuvit ja niitit löystyvät. 

Kuva 113. Kokoonpuristuvien maakerrosten vvoksi 
kai/istunut välituki. 
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6.2.3 Ankkurointrakentcct 

Riippu käysien ankku rointirakenteet tarkastetaan 
muiden teräsbetonirakenteiden tapaan. 

Ankkurikammiossa vallitsevaan kosteustilaan on 
kiinnitettävä huomiota. Jos betoni-jateräspinnoilla 
on kosteutta, on harkittava tuuletuksen tehosta-
mista. Ankkurikammioon tapahtuva vesivuoto 
saattaa vaurioittaa alapuolella olevien teräsra-
kenteiden pinnoitteita. 

Ankkurikammion yläosassa on tarkastettava eri-
tyisen huolellisesti riippuköysien läpivienti, joka 
saattaa vuotaa, sekä alaosassa köysien ank-
kurointi betoniin, missä saattaa olla korroosio-
vaurioita. 

Jos vastapainoankkurit ovat maanpinnan yläpuo-
lella, on tarkistettava, etteivät ajoneuvot voi tieltä 
suistuessaan törmätä ankkurointirakenteisiin ja 
köysiin (kuva 114). 
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Kuva 114. Kun kaide puuttuu, ajoneuvoil jiellä 
suistumisella on tuhoisat seuraukset. 

Jos on vähänkään epäiltävissä, että ankku-
rointirakenteissatapahtuu liikkeitä, on väUttämäs-
ti käynnistettävä mittauksiin perustuva tarkkailu. 

6.2.4 Kunnossapito 

Päällysrakenteen alapuoleaoevien rakenteicE 
pinnat on puhdistettava keväällä ja puhtaus 
varmistettava syksyllä lehtien pudottua. Samaa 
on tarkistettava ku ivatuslaitteiden toimivuus. 

Alusrakenteissa on runsaasti pintojaja ulkonemia, 
joihin epäpuhtaudet helposti kerääntyvät (kuva 
115). Maa-ainekset ja kasvillisuus on poistettava 
vaikeasti luoksepäästäviitäkin pinnoilta, koska ne 
turmelevat rakenteita kosteutta pidättäessään ja 
muodostaessaan humusta. 
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Kuva 115. Maata ja kasvillisuutta laakeritasolla. 

Rakenteisiin kohdistuvasta ilkivallasta aiheutu-
neet vauriot on korjattava ja töhrityt pinnat on 
puhdistettava tarvittaessa (kuva 116). 
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Kuva 116. Suomalaiset"seinä/ehdet"ontehtyyleensä 

huonolla maulla. 
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6.3 PÄÄLLYSRAKENNE 

Päällysrakenteeseen kohdistuu taivutus-, leikka-
us-, vääntö-, isku- ja kulutusrasituksia. Joskus 
vauriot saattavat aiheuttaa veto- tai puristusrasi-
tuksia. 

Päällysrakenteen tai sen osan kapasiteetin 
ylittyminen ilmenee yleensä aluksi taipumana, 
joka myöhemmin johtaa suureneviin halkeamiin 
tai murtumiin. Iskurasitukset ovat ennalta arvaa-
mattomia ja niihin voidaan tarvittaessa varautua 
esimerkiksi törmäyspalkkien avullataisuojaamalla 
törmäysalttiin rakenteen särmä teräksellä. Pääl-
lysteen kuluminen on odotettavissa oleva ilmiö, 
johon varaudutaan uusimalla rakenteita tarvitta-
essa. Muita yleisiä vaurioita ovat vesivuodot, 
lohkeamat, päällysteen rikkoutuminen ja liitosten 
myötääminen. 

6.3.1 Betonirakenteet 

Teräsbetonisiltoihin syntyy halkeamia yleensä 
seuraaviin kohtiin: 
- kansilaattaan; erityisesti tukialueelle 
- reunaulokkeisiin; erityisesti välitukien kohdille 
- reunapalkkeihin kaidepylväiden ja välitukien 

kohdi lIe 
- kantavien palkkien keskikenttään ja tuille 
- kotelopalkkien sivuseiniin sekä ylälaattaan 

tukialueella ja alalaattaan aukon keskellä 
- jännitetyn sillan kansilaatan kulmiin. 

Lisäksi rakenteissa esiintyy betonin ominaisuuk-
sista johtuvia halkeamia (kohta 5.2.2). 

Siltojen päällysrakenteissa yleisimmin esiintyvät 
halkeamat voidaan ryhmitellä seuraavasti (kuva 
117): 

1. Jos rakenteet taipuvat liiaksi, syntyy vetopuo-
lelle lähes pystysuoria rakenteellisia taivutus-
hal keam ia. 

2. Jos rakenteen leikkauskapasiteetti ylittyy, syn-
tyy tukien läheisyyteen vinoja rakenteellisia 
leikkaushalkeamia. 

3. Viruma on pitkäaikaisesta kuormituksesta ai-
heutuva ja ajasta riippuva pysyvä muodon-
muutos (taipuma), jonka seurauksena syntyy 
vetopuolelle vinoja tai pystysuoria viru-
mahalkeamia. 

Virumasta johtuvia halkeamia esiintyy erityisesti 
pitkissä jännittämättömissä palkki- ja kotelo-
palkkisilloissa. 

Taivutushalkeamia 

Leikkaushalkeamia 

Virumasta johtuvia ha/keamia 
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Kuva 117. Palkin halkeamatyypit. 

Epätasaiset lämpötilavaihtelut aiheuttavat halkea-
mia rakenteen paksuuden vaihdellessa. Esimer -
kiksi ohut ulokelaatta seuraa lämpötilan muutok-
sia nopeammin kuin laatta tai palkki, johon uloke 
liittyy. Halkeamat ovat yleensä sillan poikittais-
suuntaisiaja ulottuvat ulokkeen reunasta toiseen. 
Halkeamien leveys vaihtelee lämpötilan mukaan. 
Jos useampiaukkoisen sillan ulokkeessa on hal-
keamia välitukien kohdilla (kuva 118), syynä on 
liian harva sillan pituussuuntainen jakoraudoitus 
ulokkeen alapinnassa. 

Kuva 118. Ohuissa ulokkeissa on usein eri syistä 
johtu via halkeamia. 
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Halkeamien syntyyn vaikuttavat yleensä useat 
syyt yhdessä. Harvoin pystyy yksi erillinen syy 
saamaan aikaan betonin kestävyyden kannalta 
merkittävän halkeaman. Joskus on vaikeata sel-
vittää halkeamien pääasiallisinta syytä. Betonin 
lopullisen murtumisen kannalta ovat todella rat-
kaisevia tekijöitä vain ylikuorma tai suuret ja epä-
tasaiset painumat. Teräsbetonirakenteet eivät 
sorru antamatta selviä merkkejä leveiden 
halkeamien muodossa. Hyötykuorman suuren-
tuessaylikuormaksi halkeamat kasvavat nopeas-
ti vasta lähellä murtokuormaa. Sen sijaan jännitetty 
rakenne saattaa sortua yhtäkkisesti. 

Ajoneuvojen törmäyksistä aiheutuu raappeita ja 
lohkeamia siltarakenteisiin. Jännitetyistä teräs- 
betonielementeistä rakennetut sillat ovat osoit-
tautuneet erityisen vau rioherkiksi. Törmäyksissä 
syntyy usein vaikeasti korjattavia jänneterästen 
vaurioita. Törmäysvaurioita esiintyy risteys- ja 
alikulkusiltojen päällysrakenteen alakulmissa ja 
alapinnassa (kuva 119). 

Kuva 119. Törmäysvaurioelementtipalkinalalaipassa 

Betonipinnassa oleva ruosteisuus antaa aiheen 
epäillä, että raudoitus on lähellä pintaa. Erityisesti 
on tarkkailtava jän nitettyjen siltojen beton ipi ntoja. 
Ruoste sattaa olla peräisin myös pinnassa ole-
vasta asennusteräksestä, joka saattaa kuitenkin 
välittää korroosion varsinaiseen raudoitukseen. 

Jäykkäkantaiset holvi- tai kaarisillat saattavat 
tukien liikkeiden tai ylikuormituksen tai molempi-
en seurauksena mennä poikki joko laesta tai 
kannasta, jolloin halkeaman kohdalle saattaa tul-
la valenivel tai jopa hammastusta. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä päällysraken-
teen läpi tapahtuviin vesivuotoihin, jotka ilmene-
vät alkuvaiheessa kalkkiläiskinä tai kalkkivii rui na 
sekä myöhemmin selvänä vesivuotona, kalk- 

kipuikkoinaja ruosteläiskinä (kuva 120). Vesivuo-
don kohdalla oleva halkeama menee usein 
vedeneristyksen läpi, mutta vesi saattaa kulkeu-
tua pitkiäkin matkoja vedeneristyksen alla. 

• 	 - 

Kuva 120. Vesivuotoa työ saumo issa ja tippuputken 
ulkopuolitse. 

Teräsbetonirakenteen vauriot luokitellaan koh-
dassa 5.2 selostetulla tavalla. 

6.3.2 Teräsrakenteet 

Suurten terässiltojen helposti vaurioituvia raken-
teitaovatriippusiltojen riippu köydet ja riipputangot 
sekä kaarisiltojen riipputangot ja porttaalit. Välit-
tömiätoimenpiteitä vaativia vaurioita ovat köysien 
säikeiden katkeamiset (kuva 121). 

Kuva 121. Riippuköyden katkenneita säikeitä. 

Riipputankojen ja riippuköysien tulee olla toisten-
sa suhteen oikeassa jännitystilassa. Liikenne ja 
tuuli eivät saa aiheuttaa niihin epänormaalia 
värähtelyä. Solkien kireys on tarkistettava aika 
ajoin. 
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Solkiin ja muihin kiinnityslaitteisiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota (kuva 122). 

Kuva 122. Riipputangon soljen liukuminen näkyy maa-
lipinnassa. 

Riippuköysien ruosteiset kohdat on aina tutkittava 
tarkemmin, jotta köysistön sisään ei pääse muo-
dostumaan ruostepesäkkeitä. Riipputankojen al-
kava murtuminen voidaan havaita muutoksina 
muuten virheettömässä maalipinnassa, joten maa-
lipinnan tasaisuutta on syytä tarkkailla erityisesti 
liitosten lähellä. 

Teräksisissä ristikkosiiloissa esiintyy törmäys-
vaurioita, koska useimpien siltojen alikulkukorke-
us on rajoitettu. Törmäykset kohdistuvat ensisijai-
sesti porttaalin yläpoikkisiteeseen (kuva 123), 
mutta myös nurkkalevyt ja muut sauvat saattavat 
vaurioitua. 

Kuva 123. Törmäyksessä vauiiotunut poikkisiuv. 

Puu kantisten teräspaikkisiltojen poikkikannattaji-
en kiinnityspuittien jousilevyjen kireyteen ja kun-
toon on syytä kiinnittää huomiota, koska yleisesti 
käytetty kiinnikkeiden kastaminen kuumaan kivi- 

hiilitervaan ei ole pintakäsittelynä riittävä. Lisäksi 
on kiinnitettävä huomiota kannattajien välisiin 
Ii ito ksi i n. 

Säänkestävästä teräksestä tehtyjä rakenteita on 
tarkkailtava erityisen huolellisesti, koska rakenne 
saattaa ruostua tarkoitettua enemmän ulkopuo-
listen tekijöiden vaikutuksesta, kuten tippuputkista 
vai uvasta vedestä. 

Taivutettujen teräsrakenteiden m uodonmuutok-
sia tarkkaillaan taipuman avulla. Jos teräspalkin 
pysyvä taipuma ylittää arvon L1500 (L=palkin 
jännemitta), palkin taipuman seuranta on syytä 
aloittaa säännöllisin välein tehtävillä vaaituksilla. 

6.3.3 Puurakenteet 

Puusilta ei yleensä sorru äkkinäisesti, vaikka yk-
sittäinen pääkannattaja saattaakin katketa. Poik-
keuksena ovat riippuansaat. 

Puusilloissa käytetään paljon pönkkiä, joilla eli-
minoidaan maanpaineen tai muiden vaakavoimi-
en haitallinen vaikutus. Joissain tapauksissa pää- 
kannattajat toimivat pönkkinä. Lisäksi puura-
kenteita on usein kiilattu. Tällaiset rakenteet ovat 
vaurioherkkiäja ne on usein tehty ammattitaidot-
tomasti, joten niiden kuntoon ja toim ivuuteen on 
tarkastuksissa kiinnitettävä huomiota. 

Vanhempien siltojen useammasta puupalkista 
tehdyt pääkannattajat on vaarnattu ja sidottu toi-
siinsa ruuveilla. Vastaavat rakenteet on 1970- 
luvulta lähtien tehty liimapuupalkkeina. Ruuvit 
löystyvät ja liimasaumat saattavat irrota, joten 
niihin on kiinnitettävä tarkastuksissa huomiota. 

Puiset riippuansaat eivät aina toimi tarkoitetulla 
tavalla. Vinotukien pitää pönkätä johonkin todella 
kiinteään pintaan tai pääkan nattajien ja vino-tukien 
välillä tulee olla sellainen liitos, että pääkannatta-
jat todella toimivat vetotankoina. Riipputankojen 
ja vinotukien sekä toisaalta riipputankojen ja poik-
kiniskan liitosten pitää olla pintapaineen kannalta 
riittävän hyviä. Poikkiniskan on oltava tarpeeksi 
luja ottaakseen vastaan pituuskannattajien tuki- 
reaktiot. 

Puisten pääkannattajien oksaisuuteen ja suurten 
oksien sijaintiin on kiinnitettävä huomiota, koska 
niillä saattaa olla ratkaiseva vaikutus rakenteen 
kantavuuteen. 
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Puusiltojen pitkiä jänteitä on syytä tarkkailla 
taipuman avulla (kuva 124). Taipumamittaukset 
tehdään sekä lepotilassa että kuormitettuna. 

Kuva 124. Pysyvä taipuma puusillan päällysraken-
teessa. 

6.3.4 Kannen pintarakenteet 

Teräsbeton ikan nen pintarakenteiden vau riot ii- 
menevät vesivuotona kansilaatan läpi tai päällys- 
teen rikkoutumisena. 

Vesi suotautuu vedenjohtolaitteiden ulkopuolitse 
taikka kansilaatan läpi huonosti tiivistetyistä koh-
dista tai halkeamista (kuva 125). Mastiksi-
eristyksen läpi päässyt vesi valuu yleensä pois 
paineentasausputkista. 

Kuva 125. Kansilaatan vesivuoto. 

Jos vesivuotoa esiintyy, vedeneristys on vaurioi-
tunut esimerkiksi seuraavista syistä: 
- Jos mastiksieristyksessä tai •  jutekankaalla 

vahvennetussa eristyksessä on käytetty ko-
vaa bitumilaatua, rakenteelliset halkeamat lä-
vistävät yleensä myös vedeneristyksen. 

- Jos vesi ei pääse poistumaan lasikangas-
bitumimaton päältä, emäksinen vesi saattaa 
tuhota lasikankaan. Jos vedeneristyksen reu-
na on tiivistetty huonosti, vesi pääsee eristyksen 
alle ja saattaa kulkeutua pitkiäkin matkoja a 
heuttaen laajoja vaurioita. 

- Mastiksieristys on arka työvirheille, jolloir 
eristykseen jää helposti huonosti tiivistyneii 
(harvoja) kohtia tai eristys jää liian ohueksi. 

Joidenkin siltatyyppien kansilaatan yläpinta on 
tehty kaukaloksi, josta vesi ei pääse poistumaan. 
Tällaisiin tapauksiin on kiinnitettävä huomiota. 

Jos päällysteessä on kauttaaltaan tai paikallisesti 
halkeamia, myös alapuoliset kannen pintaraken-
teet ovat melko varmasti vaurioituneet (kuva 126). 
Kysymyksessä on jäätymisvaurio, joka aiheutuu 
useimmiten siitä, että vesi ei pääse poistumaan 
vedeneristyksen päältä. Joskus syynä on alus-
tastaan irti olevan suojabetonin murtuminen. 

____ 	
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Kuva 126. Verkkohalkea maa päällysteessä. 

Asfaltti- tai valuasfalttipäällysteessä olevat yksit-
täiset halkeamat johtuvat joko päällysrakenteen 
taipum isesta tai asfaltin suhteitusvirheestä (kuva 
127). 
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Kuva 127. Valuasfaltti halkeilee, jos suhteitus on vir-
heellinen. 
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Eräissä siltatyypeissä on sillan reunakaista valet-
tu samanaikaisesti suojabetonin kanssa, jolloin 
päällysteen reunaan syntyy vaurioherkkä kohta. 
Kaidepylväät lävistävät reunakaistan ja veden-
eristyksen, jolloin pylväiden juuriin suotautuva 
vesi aiheuttaa lähes säännönmukaisesti pahoja 
jäätymisvaurioita kansilaatan reunassa. 

Jos sillan päällysteenä on muovipohjainen ohut-
kerrospäällyste, se toimii samalla vedeneris-
tyksenä. Kannen pintarakenteen kunto on tässä 
tapauksessa helposti todettavissa. Päällysteen 
eheyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Beton inen ajotielaatta on yleensä jaettu saumoilla 
osiin. Jos saumoja ei ole täytetty bitumilla, vaan 
muottirimat on jätetty paikoilleen, näille kohdille 
syntyy yleensä vaurioita. 

Päällysteen kuluminen, syöpyminen, liukkaus ja 
raidemuodostus on myös todettava (kuva 128). 
Tarvittaessa tehdään päällysteen ajourien syvyys- 
mittauksia ja kitkamittauksia. 

Kuva 128. Pahat Aulumisurat sillan pcällysteessä. 

Siltaa uudestaan päällystettäessä voidaan yksi 
päällystekerros tehdä alkuperäistä pintaa kor-
keammalle, mutta seuraavalla kerralla on riittävä 
määrä päällystettä poistettava. Päällyste voi ulot-
tua reunapalkin päälle, mutta ei saa missään 
tapauksessa ulottua johteeseen asti. 

Teräs- ja puukansien päällysteet ovat erikoisra-
kenteita, joiden vaurioihin on suhtauduttava erityi-
sellä vakavuudella. Vauriot on pyrittävä korjaa-
maan alkuvaiheessa. Jos vaurio on laaja tai pääl-
lystetyyppi vaikuttaa sopimattomalta, harkitaan 
pintarakenteiden uusimista. 

Myös sillan tulopenkereiden päällysteeseen on 
kiinnitettävä huomiota. Tie on aina päällystettävä 
vähintään öljysoralla 50 metriä sillan molemmin 

puolin. Sorakantisen sillan päällysteen on ulo-
tuttava ajoradan tasossa reun apalkista toiseen. 

Sillan päällysteiden vaurioluokitukset ja ohjeelliset 
korjaustoimenpiteet on esitetty sillantarkastuskä-
sikirjan /3/taulukoissa 12-14. 

6.3.5 Kunnossapito 

Siltojen kannet on pidettävä puhtaina (kuva 129). 
Varsinkin puukannet ovat vaurioherkkiä, kun maa- 
aines pidättää kosteutta ja edistää lahoamista. 
Siltojen kansilta pestään keväisin hiekoitusjätteet 
ja pesu uusitaan tarvittaessa. 

: 

Kuva 129. Paksu sorakerros puukannen reunassa. 

Sillan ja penkereen rajakohdassa ei saa olla sel-
laisia korkeuseroja, että ne aiheuttavat iskuja 
siltarakenteisiin ajoneuvon joutuessaheilahtavaan 
liikkeeseen (kuva 130). 

Kuva 130. Paha kynnys sillan ja penkereen rajassa. 

Sillan päällysteen halkeamatja purkautumat kor-
jataan ensi tilassa. Sillan kulumisuria on seuratta-
va ja korjaukset on tehtävä riittävän ajoissa, jotta 
liikenneturvallisuus ei vaarannu. 
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6.4 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 

Sillan varusteiden ja laitteiden vauriot johtuvat 
useimmiten työvirheistä tai vääristä materiaali-
valinnoista. Tyypillisiä vaurioita ovat seuraavat: 
- Saumaukset tai liikuntasaumalaitteet ovat irti 

tai niissä on vesivuotoja. 
- Laakerien asento on virheellinen ja niiden kun-

to on huono. 
- Kuivatuslaitteet eivät toimi. 
- Kaiteet ovat huonossa kunnossa ja saattavat 

jopa vaarantaa liikenneturvallisuutta. 
- Siltarakenteisiin kiinnitetytjohdotsuojuksineen 

ja kannattimineen sekä niihin liittyvät laitteet on 
asennettu huolimattomasti ja niiden hoito on 
laiminlyöty. 

- Liikenteenohjauslaitteet, kuten liikennemerkit, 
puomit ja uittojohteet, eivät ole kunnossa. 

- Sillantarkastuslaitteet, tarkkailupisteet sekä 
panosputket tai panoskiinnikkeet ovat vau-
rioituneet tai puuttuvat kokonaan. 

VR tarkastaa sähköistetyn radan ylikulkusiltaan 
liittyvät laitteet. Jos laitteissa havaitaan jotain poik-
keuksellista, tästä ilmoitetaan ratapi irille. 

Avattavien siltojen koneistojen ja lauttapaikkojen 
koneteknill isistä tarkastuksista huolehtivat piirien 
koneryhmät. Tarkastuksista on annettu erityis-
ohjeet. 

6.4.1 Saumat 

Saumojen tiivistäminen on erittäin tärkeätä, jotta 
estetään veden pääsy saumojen kautta kantaville 
rakenteille. Vauriot voidaan havaita parhaiten pit-
käaikaisen sateen jälkeen. Saumoissa esiintyy 
seuraavia vaurioita: 
—Alus- ja päällysrakenteen välinen sauma 

reunapalkin osalla on jätetty tiivistämättä (kuva 
131) tai tiivistysmassa on irronnut riittämättö-
män elastisuuden tai huonon tartunnan vuok-
si. 

- Päällysteenja reunapalkin liitoskohdastapuut-
tuu saumaus kokonaan (kuva 132) tai saumaus 
on tehty huolimattomasti, jolloin massa irtoaa. 

- Jos päällysrakenteen pää ulottuu maatuen ot-
samuurin yli, päällysrakenteen ja otsamuurin 
välisen vaakasauman tiiviste saattaa irrota ja 
vesi pääsee suotautumaan laakeritasolle. 

- Halkaistuissa silloissa ajoradan keskellä ole-
van sauman sulkeva kuparipelti tai vastaava 
irtoaa helposti ja aiheuttaa vesivuodon (kuva 
133). 

Elementtien välisiä saumoja tiivistettäessä 
sattuu helposti työvirheitä. Epäonnistuminen 
ilmenee vesivuotona. 

_________ 	 » 

Kuva 131. Avonaisen sauman haittoja on yritetty pois-
taa kepulikonstilla. 

Kuva 132. Avonaisesta saumasta muodostuu 
korroosiopesäke. 

Kuva 133. Vesivuoto halkaistun sillan keskisaumasta. 
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6.4.2 Lilkuntasaumalaltteet 

Liikuntasaumalaitteen ylitse ajettaessa aiheutuva 
kolina tai paukandus paljastavat, että liikunta-
saumalaitteen peitelevy on osittain tai kokonaan 
irronnut (kuva 134). Vanhemmat, avonaiset 
liikuntasaumalaitteet irtoavat helposti varsinkin, 
jos tien pituuskaltevuus ylittää kaksi prosenttia ja 
kaltevuutta ei ole otettu rakenteessa huomioon. 

Kuva 134. lrronnutliikuntasaumalaite vaara ntaa liiken-
neturvallisuutta. 

Avonaisesta liikuntasaumalaitteesta alapuolisille 
rakenteille aiheutuva haitta arvioidaan tarkastuk-
sen yhteydessä (kuva 135). Jos alapuoliset ra-
kenteet vaurioituvat, laite on uusittava vesitiiviinä 
rakenteena. 

Kuva 135. Avonaisesta liikuntasaumalaitteesta on 
yleensä haittaa alapuolisille rakenteille. 

Vesitiiviiden liikuntasaumalaitteiden tiiviyteen on 
kiinnitettävä huomiota, koska laitteen asennus-
vaiheessa sattuu helposti tiiviyttä vaarantavia vir-
heitä. Myös tukikaistojen kuntoon on kiinnitettävä 
huomiota. Varsinkin kulumisuria on seurattava 
mittauksin, jotta ku nnostus tulee tehdyksi riittävän 
ajoissa. 

Liikuntasaumalaitteen on ulotuttava sillan reu-
noissa riittävästi sillan ulkopuolelle tai sen on 
oltava niin muotoiltu, että vedet eivät valu haital-
lisesti alapuolisten rakenteiden pinnoille. 

Liikuntasaumalaitteiden vaurioluokitus ja ohjeel-
liset korjaustoimenpiteet on esitetty sillantarkas-
tuskäsikirjan /3/ taulukossa 15. 

6.4.3 Kuivatuslaitteet 

Kuivatuslaitteita ovat kaikki rakenteet, joilla sillan 
kannelle tai muille rakenteille kerääntyvä vesi ja 
kosteus johdetaan mandollisimman suoraan ja 
nopeasti vesistöön tai tien kuivatusjärjestelmään. 
Tällaisia laitteita ovat tippunokat, tippu-urat, tip-
puputket, syöksytorvet ja muut pintavesiputket, 
kourut ja reunukset. 

Kuivatuslaitteiden on oltava kunnossa ja niiden 
pitää toimia oikein, jotta varsinkaan suolapitoinen 
vesi ei pääse tarpeettomasti vaurioittamaan ra-
kenteita. Kuivatuslaitteiden toimintahäiriöt näky-
vät parhaiten pitkäaikaisen sateen jälkeen. Vesi- 
vuoto näkyy kuivuneessa pinnassa kalkkiläiskänä 
tai kalkkiviiruna. 

Pintavesien pitää ohjautua tehokkaasti kuivatus- 
laitteisiin, joten päällysteen viettokaltevuuden pi-
tää olla riittävä. Ellei näin ole, vesi lammikoituu 
ajoradal le. 

Yleisimmin kuivatuslaitteissa esiintyvät vauriot 
aiheutuvat suunnittelu- tai työvirheistä, jolloin vesi 
leviää rakenteen pinnalle väärin muotoillun tai 
puuttuvan tippunokan vuoksi taikka valuu kuiva-
tuslaitteen ulkopuolitse (kuva 136). 

Sillan kuivatuslaitteiden vaurioluokitus ja ohjeelliset 
korjaustoimenpiteet on esitetty sillantarkastuskä-
sikirjan /3/ taulukossa 16. 

?' 
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Kuva 136. Vesivuoto tippuputken ulkopuolitse. 
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5.4.4 Laakerit Ja nivelet 

Kiinteä laakeri sallii kiertymän, mutta ei liikettä 
pituus- tai poikkisuuntaan. Liikkuva laakeri sallii 
lisäksi vaakasuoran liikkeen. 

Nivel on eräänlainen kiinteä laakeri. Toisaalta 
myös nivel voi olla liikkuva. On myös ns. puoliniveliä 
ja puolilaakereita, kuten lyijynivel, lyijylaakeri ja 
ranskalainen nivel. 

Liikkuvan laakerin asentoa seurataan eri lämpöti-
loissa. Myös laakerin liikevaran riittävyys on arvi-
oitava (kuva 137). Kaatunut laakeri on asennettava 
uudestaan. 

Kuva 137. Ruostunutja lIIkaa kai/istunut laakeri. 

Teräsrakenteiden pintakäsittelyn ruostu misaste 
arvioidaan muiden teräsrakenteiden tapaan. Li-
säksi on tarkastettava erittäin huolellisesti, onko 
laakerien pinnoitteissa murtumista ennakoivia 
merkkejä, jolloin vähänkään epäilyttävissä tapa-
uksissa on tehtävä erikoistarkastus. 

Teräsrakenteisten laakerien vierintäpinnoista 
puuttuu usein suojarasva. Ku milevylaakereissa 
saattaa puolestaan olla murtumia. 

6.4.5 Kaiteet 

Kaiteissa on kiinnitettävä huomiota liikennetur-
vallisuutta vaarantaviin vaurioihin, jotka on korjat-
tava välittömästi (kuva 138). 

Kuva 138. Kaidepy/väsonniostunutpoikkikaiteeseen 
kiinnitettyjen rakenteiden takana. 

Kaiteiden pintakäsittelyvauriot arvioidaan me den 
teräsrakenteiden tapaan. Myös kun nos. 
luston aiheuttamat naarmut on todetta 

Eniten vaurioita esiintyy kaidepylväideri juu uus 
(kuva 139). Kaidepylväiden juureen kohdistuva 
erikoisrasitus vaurioittaa pinnoitetta ja pylvään 
juureen eri syistä suotautuva vesi aiheuttaa jää-
tymisvaurioita. 

-rL-. ir1L - 	 ir 

Kuva 139. Jäätymisvaurio kaidepy/vään juuressa. 
Kaide on ruosteessa. Tiekaiteen johteen 
jatkos on tehty väärin ja johde on liian 
alhaalla. Soraa reunakaistan päällä. 
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Kaidetyypin soveltuvuus on usein syytä arvioida. 
Jos reunapalkki on pahoin rapautunut, vanhan 
kaidetyypin uusimista on harkittava. Rakenteelli-
sesti on tarkastettava kaiteen jatkosten riittävyys 
ja toimivuus. Jatko kset saattavat puuttua tai ne on 
tehty niin, etteivät lämpäliikkeet pääse tapahtu-
maan. 

Pengerkaiteiden kunto ja tyyppi on todettava. 
Samalla arvioidaan, onko kaiteen pituus oikea. 

Laitteista ei saa olla haittaa liikenteelle tai sillan 
rakenteille. 

Laitteiden kuntoa tarkkaillaan kunkin laitteen ra-
kennusmateriaalin perusteella. Samalla arvos-
tellaan laitteen vaikutusta sillan ulkonäkään niin, 
että laitteet eivät saa rumentaa siltaa tai siltapaik-
kaa. 

6.4.6 Muut laitteet 

Tarkastettavia laitteita ovat ainakin seuraavat: 
- Sillan tarkastusta ja kunnossapitoa helpotta-

vat varusteet, kuten hoitosillat ja -sillakkeet 
kiinnityslaitteineen, kiinteät tikkaat ja portaat, 
erilaiset luukut ja ovet sekä suoja-aidat. 

- Valaisin-, kunnanraja- ja lääninrajapylväät 
kiinnityslaitteineen. 

- Kaapel i kanavan tarkastuskaivot,' kaapelien 
kannattimet, sähkäjakelu laitteet, valaisimet, 
kannattajien roiskesuojat sekä sähköradan 
ajojohtojen kosketussuojat (kuva 138). 

- Siltaan kiinnitetyt johdot ja putket Laitteineen 
(kuva 140). 

- Panostilat ja panoskiinnikkeet. 
- Kalturit ja ponttoonit. 
- Tarkkailua varten rakennetut kunto- ja tarkkai-

lupisteet ja kontaktitapit. 
Kuva 140. Siltaan kiinnitetyt putket ja kiinnikkeet ovat 

usein ruosteessa. 
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6.4.7 Kunnossapito 

Varusteiden ja laitteiden puhtaanapito on ensiar-
voisen tärkeätä niiden kestävyyden ja toimivuu-
den vuoksi. Kunnossapidossa on kiinnitettävä 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- Liikuntasaumalaitteiden urissa ei saa olla liik-

keitä estäviä epäpuhtauksia tai jäätä. 
- Laakereiden alalaattojen ja vierintäpintojen 

tulee olla puhtaina niin, että liikkeet voivat 
tapahtua vapaasti. 

- Kaiteet on pestävä vähintään kerran vuodes-
sa, kiinnittäen erityistä huomiota pylväiden juu-
rien puhtauteen. 

- Teräsrakenteiden pinnoitevauriot on korjatta-
vapaikkamaalauksella (kuva 141). 

- Kuivatuslaitteideri toimivuus on tarkistettava 
useamman kerran vuodessa (kuva 142). Tal-
vella on huolehdittava, ettei kuivatuslaitteisiin 
muodostu jääpuikkoja, jotka voivat pudotes-
saan aiheuttaa vahinkoa alitse kulkevalle lii-
kenteelle. 

- Sähköistetyn radan kosketussuojia puhdistet-
taessa on noudatettava VR :n turvallisuusmää-
räyksiä. 

j' 
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Kuva 142. Syöksytorvet on pidettävä avoimina. 

Kunnossapitokustannuksia voidaan alentaa en 
nalta ehkäisevin toimenpitein pitämällä ajoradi 
pinta oikean muotoisena, tiivistämällä avonai 
saumatsekäjohtamallaved: 
ja penkereeltä vesistöön as 

Vauriot on korjattava ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti (kuva 143). 

Yleisten teiden siltojen kunnossapitovelvollisuu-
den ja kustannusten jaon yleisperiaatteita on kä-
sitelty erillisessä ohjeessa /2/. 

Kuva 141. Kaiteita on paikkamaalattava tarvittaessa Kuva 143. Väärin jatkettu pengerkaide. 



Kuva 144. Eroosiovaurio luiskassa. 
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6.5 SILTAPAIKAN RAKENTEET 

Siltapaikan viimeistely on tehtävä huoleflisesti, 
koska näin väitetään tarpeetto mia ku nn ossapito-
kustannuksia ja siltapaikan ulkonäkö saa 
huoliteuun leiman. 

Yleisimmin vaurioita esiintyy seuraavissa silta- 
paikan rakenteissa: 
- Luiskissa, kun vesi ohjautuu kuivatuslaitteiden 

ulkopuolitse tai laitteet puuttuvat (kuva 144). 
- Keilojen ja luiskien laatta- tai kiviverhouksissa, 

kun verhouksen läpi kasvaa sitä vaurioittavaa 
kasvillisuutta. 

- Verhouksissa, kun niiden päälle kertyy maa- 
aineksia tai muita epäpuhtauksia. 

- Vesiuoman eroosiosuojauksissa niiden olles-
sa alimitoitettuja. 

- Keiloissa ja luiskissa, jos niihin ei ole tehty 
portaita, vaikka jalankulkuliikennettä esiintyy 
ru nsaasti. 

6.5.1 Verhoukset 

Verhouksissa esiintyy eroosiovaurioita, painumia 
ja sortumia (kuva 145). 

Vaurion syynä on useimmiten joko veden ohjau-
tuminen hallitsemattomasti avonaisista saumoista 
verhouksen alle tai verhoustyypille liian jyrkkä 
luiskankaltevuus. Kasvillisuus saattaa myös vau-
rioittaa verhousta (kuva 146). 

Kivikorirakenteiden kuntoa on seurattava erityi-
sen tarkasti. 

Myös uoma sillan läheisyydessä kuuluu siltapaik-
kaan. Jos uoman eroosiosuojaus ei ole riittävä, 
virtaava vesi aiheuttaa uoman reunoihin eroosio- 
vaurioita. 

Painumat tai sortumat edellyttävät usein geotek-
nillisiä erikoisselvityksiä ennen korjaustoimenpi-
teisiin ryhtymistä. 

Siltapaikan verhousten vaurioluokitukset ja oh-
jeelliset korjaustoimenpiteet on esitetty sillantar-
kastuskäsikirjan /3/ taulukossa 1 8. 

Kuva 145. Sortunut keilaverhous. 

Kuva 146. Puut on poistettava kivikeilasta. 
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6.5.2 Kuivatuslaitteet 

Jos pintavesiä ei johdeta tehokkaasti kuivatuslait-
teisiin, seurauksena on eroosiovaurioita luiskissa 
ja keiloissa (kuva 147). Syöksytorven alla pitää 
olla kouru, kivisilmä tai muu rakenne, joka estää 
eroosiovaurion. 

Vau riot johtuvat usein suoranaisten rakennevir-
heiden lisäksi kuivatuslaitteiden väärästä sijain-
nista tai laitteiden riittämättämyydestä. 

T 
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Kuva 147. Eroosiovaurio pintavesikourun vieressa. 

Siltapaikan ku ivatusjärjestelmään kuuluvien kai-
vojenja pumppaamon kunto jatoimivuus on myös 
tarkistettava. 

Siltapaikan kuivatuslaitteiden vaurioluokitu kset ja 
ohjeelliset korjaustoimenpiteet on esitetty sillan-
tarkastuskäsikirjan /3/ taulukossa 1 7. 

6.5.3 Kunnossapito 

Siltapaikka on pidettävä sillan arvon mukaisessa 
kunnossa. Kaikki ulkonäköä rumentavat jätteet 
on poistettava (kuva 148). 

- 	
. 
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Kuva 148. Asfa/ttijätteitä luiskassa. 

Siltapaikan kunnossapidossa on tärkeätä, että 
vesien ohjautumistaedistetään puhdistamallakui-
vatuslaitteet riittävän usein ja poistamalla tien 
reunoih in mandollisesti muodostuvat paltteet. 

Haitallinen kasvillisuus on poistettava tiiviiden 
verhousten osalta. Toisaalta istutukset on pidet-
tävä kunnossa (kuva 149.) 

Kuva 149. Hoidetut istutukset ovat siltapaikan kruunu. 

Myös vesistön käyttöä turvaavat rakenteet ja lait-
teet on pidettävä kunnossa. Uomassa ei saa olla 
vesiliikennettä haittaavia rakennusjätteitä. Haital-
lisesti liettyneen uoman perkaamisesta on sovit-
tava vesi- ja ympäristöpiirin kanssa. 
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7. RAPORTOINTI JA ARKISTOINTI 

7.1 YLEISTÄ 

Siltojen jatkuvan tarkastustoiminnan kannalta on 
välttämätöntä, että tarkastuksista laaditaan ra-
portit ja tiedot taltioidaan järjestelmällisesti. 

Jotta eri tahoilla laadittavat raportit antavat yh-
denvertaisen kuvan, tässä ohjeessa ja sillantar-
kastuskäsikirjassa on määritelty yleisimmät käsit-
teet, joita on käytettävä. Sillantarkastuskäsikirjas-
saan lisäksi useimmin esiintyvien vaurioiden vau-
rioluokitus. 

Tiedot taltioidaan arkistoinnista annettujen ohjei-
den mukaan. 

7.2 TARKASTUS RAPORTIT 

7.2.1 Sillan lopputarkastus 

Selostus sillan lopputarkastuksesta laaditaan 
lomakkeelle TVH 735604. 

Sillan lopputarkastusta varten kootaan kaikki sil-
lan myöhemmässä tarkastustoiminnassa tarvitta-
vat asiakirjat. 

Siltaa koskevien tietojen osalta on tärkeätä, että 
sillan päämittoja ja perustamistapaa koskevat tie-
dot tarkistetaan lopputarkastuksen yhteydessä. 
Rakennusaika selostetaan tarkasti. Työssä ta-
pahtuneet keskeytykset tai muut normaalista poik-
keavat tapahtumat selostetaan. Hanke nimetään 
vahvistetun tai hyväksytyn tiesuunnitelman mu-
kaisesti. 

Yleishavaintojen tarkoituksena on, että tarkastaja 
kiinnittää huomiota sillan ja siltapaikan sopusoin-
tuun sekä tien ja sillan liitoskohtiin. Jos jokin 
osatekijä poikkeaa oleellisesti hyväksyttävästä 
lopputuloksesta, vallitseva tilanne selostetaan. 

Rakenteiden yksityiskohtia tarkastettaessa on 
syytä käyttää tarkastajan aikaisempaan koke-
mukseen perustuvaa muistilistaa, jonka avulla 
tulee kiinnitettyä järjestelmällisesti huomiota yleen- 

sä esiintyviin vaurioihin. Suositeltavaa on käyttää 
SILKO-ohjeiston jaottelua, jonka mukaisesti seu-
raavaan luetteloon on kerätty tyypillisiä havainto-
ja, puutteita ja vaurioita: 

1) Betonirakenteet 
- betonityö on onrtunut smänirisest 

tarkastellen hyvin/kohtaIaisesti/huc 
- betonissa on halkeamia ja murtum 
- betonipinnat ovat rapautuneet 
- betonipinnoissa on ruosteläiskiä, rLt 

terästen päitä tai nauloja 
- reunapalkeissa on halkeamia 
- betonipinnoissa on töherryksiä 
- raudoitustankoja on näkyvissä 
- kaidepylväiden juurikorokkeet ovat halki ja 

osittain lohjenneet 
- paikkaukset erottuvat tummempina tai vaa-

leampina 
- betonipintojen viimeistely ei ole täysin moit-

tee to nta. 

2) Teräsrakenteet 
- kaiteissa on ruostetta, etenkin yläjohteessa 

ja hitsausliitoksissa 
- kaiteen yläjohteen tiikuntajatkokset on tehty 

väärin 
- hitsausjatkoksissaja kaidepylväiden juurissa 

on ruostetta 
- tiekaiteen johteen jatkokset eivät ole lii-

kuntasaumojen kohdilla ja kiinnitysreiät ei-
vät salli sillan päällysrakenteen lämpöliik-
keitä 
laakerien asento ei ole lämpötilaan nähden 
oikea 

- laakerien vierintäpintoja ei ole voideltu 
- pengerkaiteet eivät ole ohjeiden mukaiset 

ja sumupaalut puuttuvat 
- merkkipu Itit tai panoskoukut ovat ruosteessa 

taikka puuttuvat kokonaan. 

3) Puurakenteet 
- palkeissa tai kansielementeissä on liikaa 

käyryyttä 
- liimapuupalkeissa on halkeamia 
- puutavaran väärä kosteustila on aiheutta-

nut rakenteisiin harvuutta. 

4) Kivirakenteet 
- saumaukset ovat irronneet. 
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5) Kuivatustaitteet 
- tippuputket ovat liian lyhyet tai vesi suotautuu 

tippuputkien ulkopuolitse 
- vesi suotautuu syöksytorvien ulkopuolitse 
- syöksytorvia on liian vähän 
- kaidepylväiden juuriin on/ei ole tehty 

tippuputkia. 

6) Saumat 
- alus- ja päällysrakenteen väliset saumat 

reunapalkkien kohdalla ovat auki tai sau-
maus on irronnut, jolloin vesi valuu taakeri-
tasoille ja siipimuurien sivupinnoille 

- reunapalkin ja päällysteen rajakohtaa ei ole 
sau mattu 

- sillan ja penkereen rajakohtaa ei ole sau- 
mattu, jolloin päällyste on mennyt poikki. 

7) Vedeneristykset ja päällysteet 
- betonipinnoissa on merkkejä rakenteen läpi 

tapahtuvasta vesivuodosta 
- päällysteessä on halkeamiaja paikkauksia. 

8) Siltapaikan rakenteet 
- keiloihin tai etuluiskiin valittu verhoustyyppi 

on väärä 
- tieluiskien nurmiverhous on kohtalaisen 

hyväälhuonohkoa/huonoa 
- tieluiskissaja sivuojissa on eroosiovaurioita 
- keilojen takana ei ole kouruja tai kouruista 

huolimatta on syntynyt eroosiovaurioita 
- pintavesien ohjauslaitteet ovat puutteelliset 
- kivisilmä puuttuu syöksytorven alta 
- tuiskiin on jätetty asfaltti- tai rakennusjättei- 

tä. 

Lisäksi kirjataan mandolliset kun nossapitäjän lai-
minlyönnit. 

Jatkotoimenpiteet määrätään tarkastuksen yhtey-
dessä. Tärkeätä on määrätä ensimmäisen yleis- 
tarkastuksen ajankohta. 

Selostusta voidaan havainnollistaa piirroksin ja 
valokuvin, jotka esitetään lomakkeessa tai 
eriltisessä liitteessä. 

7.2.2 Vuositarkastus 

Selostus sillan vuositarkastuksesta tehdään 
lomakkeelle TIEL7000008. Siltakohtainen lomake 
on laadittu niin, että yhteen lomakkeeseen voi-
daan kirjata kolmen tarkastuksen tiedot. 

7.2.3 Yleistarkastus 

Selostus sillan yleistarkastuksesta tehdään 
lomakkeilleTlEL70034O6-7003408. Lomakkeet 
täytetään si II antarkastuskäsikirjan /3/ ohjeiden 
mukaan. Edellisen tarkastu ksen tiedot otetaan 
etu käteen siltarekisterin tulostuksena. 

Selostusta on syytä havainnollistaa piirroksilla ja 
etenkin valokuvilla. Liitteet numeroidaan aikajär -
jestyksessä. 

7.2.4 Tehostettu tarkkailu 

Selostus sillan tehostetusta tarkkail usta tehdään 
lomakkeelle TVH 735606. 

Sillan ominaistiedot otetaan siltarekisteristä. Tie-
tojen oikeellisuus tarkistetaan tarkkailun yhtey-
dessä. 

Lomake on laadittu niin, että se sopii jatkuvaan 
käyttöä n. Tarkastustiedot ja vaaitustulokset mer -
kitään lomakkeelle alekkain aikajärjestyksessä. 
Eri tarkastuskerrat on syytä erottaa toisistaan 
välivHvalla. 

Vaurioasteet on määritetty lomakkeessa. Vaurio-
asteet merkitään sarakkeisiin rasteilla, jolloin nii-
den muodostama profiili antaa havainnollisen ku-
van vaurion pahenemisesta. 

Lisätietoja-sarakkeeseen merkitään seuraava 
tarkkailu ohjelman mukainen tarkastusajankohta. 

Lomakkeen takasivu on varattu vaaitustulosten 
esittämistä varten. Tarkkailupisteiden sijainnit sil-
lan rakenteissa esitetään numeroiden avulla kaa-
vamaisessa piirroksessa. Tarvittaessa mittaustu-
lokset esitetään liitteessä. Kulma- ja etäisyysmit-
tausten tulokset esitetään aina erillisessä liittees-
sä. 

Halkeamista ja muista selvästi erottuvista vauri-
oista otetaan jokaisella tarkastuskerralla valoku-
vat. Valokuvat numeroidaan ja numerot merki-
tään lisätietoja-sarakkeeseen. 
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7.2.5 Erikoistarkastukset 

Selostus erikoistarkastuksesta tehdään kirjalli-
sesti ja siihen liitetään valokuvat, tutkimusraportit 
ja muut tarkastuksen yhteydessä laaditut asiakir-
jat. Yleensä siihen sisältyy ehdotus tarvittavista 
toimista. Selostus on päivättävä ja allekirjoitetta-
va. 

Selostus sillan sukellustarkastuksesta tehdätn 
lomakkeelle TVH 735607. Sillan ominaistied 
otetaan siltarekisteristä. Koska vedenalaiset vau-
riot vaihtelevat siltakohtaisesti, joudutaan tarkas-
tusselostuksen sisältö harkitsemaan kussakin 
tapauksessa niin, että ulkopuolinen saa se-
lostuksesta mandollisimman havainnollisen ku-
van vallitsevasta tilanteesta. Tekstissä annetaan 
lyhyt kuvaus vaurioista la poikkeukselliselta vai-
kuttavista olosuhteista. Mainittavia asioita ovat 
myös siltarakenteiden ympärillä olevat muotit ja 
uomassa mandollisesti olevat rakennusjätteet. 
Tekstiä havainnollistetaan piirroksilla, joilla 
vaurioitunut kohta paikallistetaan mandollisimman 
hyvin. Lisäksi hahmotellaan uoman pohjan muoto 
ja mandolliset eroosiosuojaukset. Veden pinnan 
etäisyys päällysrakenteen alapinnasta ja veden 
syvyys ainakin syvimmältä kohdalta esitetään tar-
kasti. 

Tarkkailusillan perustarkastuksesta laaditaan se-
lostus, johon merkitään ominaistietojen lisäksi 
sillasta, tiestä ja siltapaikasta tehdyt havainnot 
rakennusmateriaaleittainjaoteltuna. Selostukseen 
Jiitetään siltakohtainen tutkimus- ja toimenpide- 
ohjelmaehdotus. Tarkastuksessa täytetään myös 
yleistarkastuslomakkeet. 

7.3 SILTAREKISTERI 

7.3.1 Sisältö 

Siltarekisteri sisältää 
- kaikki yleisten teiden siltat 
- kauttakulkuliikenteelle tärkeillä kaduilla sijait-

sevat kuntien omistamat sillat 
- muilla teillä tai kaduilla sijaitsevat tielaitoksen 

kunnossapitämät sillat 
- museosillat 
- käytöstä poistetut nk. arkistoidut sillat. 

Siltarekisteriin voidaan tallentaa myös kaikki val-
tionapua saavien yksityisten teiden sillat. Alikul-
kupaikkojen osoite- ja alikulkukorkeustiedot on 
tallennettu tierekisteriin. 

Siltarokisteriin kootaan siltojen hallinnolliset tie-
dot, tie- ja liikennetiedot, suunnitelmatiedot, ra-
kennustiedot, kantavuustiedot, kunto- ja vaurio- 
tiedot sekä korjaustiedot. Rumpu ja, joiden vapaa- 
aukko on pienempi kuin 2,0 metriä, ei rekisteröidä 
s ii tero ks te ri i n. 

7.3.2 KäyttÖ ja raportointi 

IktFr i on roatiotetokantapoljaH'n 
mikrotietokonesovellutus. Siltakannan päivityk 
tehdään tiepiireissä muiden kuin kantavuustieto-
jen osalta. Kantavuustiedoista sekä tietojen koor-
dinoinnista ja laadunvalvonnasta sekä koulutuk-
sesta vastaa tielaitoksen siltakeskus, jossa myös 
ylläpidetään koko maan siltatiedot käsittävää sil-
takantaa. 

Rapo rtointia varten voidaan siltarekisteristä poi-
mia ja lajitella tietoja minkä tahansa tietolajin tai 
sen osan perusteella. Rekisterissä on myös vai-
misrapo rtteja tavailisimpia usein tarvittavia ra-
portteja varten. Sillan tarkastusraportti on kolmi-
osainen ja se sisältää kaikki tarkastuksessa kerä-
tyt tiedot. Se tuiostetaan tarkastuksessa käy-
tettäville Jomakkeille. Kaikki muut siilasta rekis-
teröidyt tiedot tulostuvat nk. laajalle perusraportilie. 
Lisäksi siliasta on saatavana nk. perusraportti, 
joka on suppeampi, mutta jossa on sillan pääasi-
alliset tiedot. Tämä raportti vastaa täysin aiem-
masta siltarekisteristä saatua. 

Uusittu rekisteri antaa myös mandoflisuuden tai-
lentaa tarkastuksen yhteydessä kerätyt tiedot 
kannettavaan mikroon ja selailla tarvittaessa sil-
lan tietoja siltapaikaila. Tiedot siirretään sitä var-
ten laaditulia tiedonsiirto-ohjeimalla varsinaiseen 
siltakantaan. 

Siltarekisterin tietojen keruusta ja käytöstä on 
annettu erilliset ohjeet /5/. 

7.3.3 Muut rekisterit 

Siltarekisteriin voidaan ajaa tietoja suoraan tielai-
toksen siltakeskuksen ylläpitämästä siltasuunni-
telmajärjestelmästä, kun silta on valmistunut. Tu-
levaisuudessa näiden rekistereiden yhteiskäyttö 
lienee mandollista. Lisäksi tie- ja liikennetietoja 
saadaan tiedonsiirto-ohjeimalla suoraan piireissä 
piirien tierekisteristä. 

Siltarekisterin tietoja käyttävät mm. erikoiskui-
jetusohjelmisto (ERIKU) ja panostiiarekisteri. 
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7.4 SILTATIETOARKISTOT 

7.4.1 Viralliset arkistot 

Yleisten asiakirjojen arkistointi perustuu arkisto- 
lakiin /28/ja asetukseen yleisarkistoista/29/. 

Arkistoviranomaisia ovat valtionarkisto ja maa-
kunta-arkistot yteisarkistoi na. 

Yleensä yleisarkistoihin siirretään 40 vuotta van-
hemmat asiakirjat, mutta tielaitos on saanut tähän 
käytäntöön opetusministeriöltä poikkeusluvan, 
jonka mukaan arkistointi tapahtuu piireissä, jos 
maakunta-arkisto on todennut arkistotilat annet-
tujen ohjeiden mukaisiksi. 

7.4.2 Silta-arkistot 

Virastojen ja laitosten virka-arkistot jakaantuvat 
seuraavasti: 

päätearkistot 
- lähiarkistot 
- käsiarkistot. 

Tielaitoksessa arkistointi tapahtuu asiakirjahallin-
non ohjesäännön mukaisesti. 

Siltapiirustuksista päätearkistoihin siirretään al-
kuperäinen kappale ja yksi kopio. Sillan lopputar-
kastu ksen yhteydessä kerättävät asiakirjat m erki-
tään piirin arkistoluetteloon (päätearkisto). Silta- 
insinöörin arkisto voi toimia myös päätearkiston 
osana. 

Siltojen tarkastustoiminnan kannalta keskeinen 
siltatiedosto on siltainsinöörin lähi- ja käsiarkisto. 
Suositeltavaa on että tarkastu ksissa jatkuvasti 
tarvittavat asiakirjat säilytetään nopeasti käyttöön- 
otettavissa riippukansioissa ja harvemmin tarvit-
tavat asiakirjat taltioidaan siltakohtaisesti joko pii-
rin arkistoon tai kotelot säilytetään erikseen tehtä-
vän sopimuksen mukaan siltainsinöörin lähi-
arkistossa. Riippukansioihin kerätään esimerkik-
si seuraavat asiakirjat: 
- sillan yleispiirustus 
- selostus lopputarkastuksesta 
- selostukset yleistarkastuksista 
- selostukset muista tarkastuksista 
- siltaa koskevat sopimukset ja luvat 
- valokuvat. 

Muut asiakirjat taltioidaan siltakohtaisesti niin, 
että ne voidaan ottaa käyttöön mandollisimman 
helposti. Siltainsinööri valitsee silta-asiakirjoista 
arkistoitavat asiakirjat, ne uvote Ituaan tarvittaes-
sa piirin arkistonhoitajan kanssa. Työmaa toimit- 

taa siltainsinöörille kolme sillan toteutumapiirus-
tusta, jotka liitetään seuraaviin asiakirjoihin: 

1. tiemestaripiirin silta-arkisto, 
2. lopputarkastuspyyntöasiakirjat, 
3. laaturaportti (kelpoisuuskirja). 

S iltapiirustusarkiston mikrofilmaus ja arkistointi 
on toteutettu seuraavasti: 

1) Tiepiirissä oleva aineisto sisältää 
- al kuperäispiirustukset kaikista piirin yleis-

ten teiden silloista, joiden suunnitelmanu-
mero on suurempi kuin 5000 

- luettelon kaikista piirin alueen yleisten tei-
den siltojen suunnitelmista suun nitelmanu-
meron mukaan järjestettynä 

- kortiston kaikista piirin alueen yleisten tei-
den siltojen suunnitelmista aakkosjärjes-
tykseen järjestettynä. 

2) Tielaitoksen siltakeskuksessa oleva aineisto 
sisältää 
- mikrofilmit koko maan yleisten teiden silto-

jen suunnitelmapiirustuksista, joiden suun-
nitelmanumero on suurempi kuin 5000 

- alkuperäispiirustukset suunnitelmista, joi-
den suunnitelmanumero on pienempi kuin 
5000 

- luettelon kaikista yleisten teiden siltojen 
suunnitelmista järjestettynä suunnitelmanu-
meron mukaan lukuun ottamatta vapaa-
aukoltaan alle 4 metrin putkisiltoja, joille 
suunnitelmanumeron varaaminen ei ole 
välttämätöntä 

- kortiston kaikista yleisten teiden siltojen 
suunnitelmista aakkosjärjestykseen järjes-
tettynä 

- tyyppipiirustukset 
- laskelmat. 

Uusien siltojen suhteen noudatetaan seuraavaa 
menettelyä: 

1) Tielaitoksen siltakeskus hoitaa 
- hyväksymiensäsiltasuunnitelmienpiirustus-

ten mikrokuvauksen 
- alkuperäisten piirustusten lähettämisen pii-

reihin. 

2) Tiepiiri hoitaa 
- alkuperäisten piirustusten arkistoinnin ja 

pitää yllä siihen liittyvää piirikohtaista suun-
nitelma- ja piirustusluetteloa 

- hyväksymiensäsiltasuunnitelmienpiirustus-
ten mikrokuvauksen ja mikrofilmikorttien 
lähettämisen tielaitoksen siltakeskukseen. 
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Mikrofilmauksesta on annettu erilliset ohjeet. Sil-
tapiirustukset mikrofilmataan vasta, kun niihin on 
merkitty mandolliset työnaikaiset muutokset. 

7.4.3 Arkistojen käyttö 

Asiakirjoja arkistoitaessa on noudatettava niiden 
julkisuudesta ja hävittämisestä annettuja määrä-
yksiä ja ohjeita /28/. 

Arkistojen tehtävänä on palvella tiedonlähtei nä 
arkistonmuodostajaa ja muita viranomaisia, yksi-
tyisiä henkilöitä sekä tutkimustoimintaa. Valtion- 

arkistossa säilytettävistä asiakirjoista on, elleivät 
ne ole salaisia, annettava säädettyä maksua vas-
taan jäljennöksiä ja todistuksia. 

Siltoja koskevia tietoja on kerätty järjestelmälli-
sesti vasta kuluvan vuosisadan jälkipuoliskolla. 
Asiakirjat on taltioitu tielaitoksen arkistoihin. Ar-
kistot palvelevat pääasiassa laitoksen omaa tar-
vetta. 

Tietojen saanti vanhemmista silloista on usein 
vaikeaa. Tielaitoksen omien arkistojen lisäksi tie-
toja saattaa löytyä valtio narkistosta ja maakunta- 
arkistosta sekä kuntien, tiekuntien ja insinööritoi-
mistojen arkistoista. 
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