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1 YLEISTÄ 

1.1 	Soveltaminen 

Tätä asiakirjaa noudatetaan suoritettaessa siltojen yleistarkastuspalveluun 
kuuluvia tehtäviä. Laatuvaatimukset ja ohjeet annetaan osin viittauksina ylei-
siin ohjeisiin. 

1.2 	Asiakirjat ja niiden sitovuus 

• 	 Siltojen yleistarkastu ksissa noudatetaan seuraavissa asiakirjoissa annettuja 
ohjeita, määräyksiä ja laatuvaatimuksia: 

1. Siltarekisteri 3.5. Inventointiohje ja käyttäjän opas. (Ohjelmiston säh-
köinen opastetoiminto). TIEH 2200024-v-08. 

2. Sillantarkastuskäsikirja. TIEH 2000020-06 tai TIEH 2000020-v-06. 
3. Sillantarkastusohje. 	TIEH 2000008-04 tai TIEH 2000008-v-04. 

Mikäli yllä lueteltujen asiakirjojen ohjeet, määräykset tai laatuvaatimukset 
ovat keskenään ristiriitaisia, on pienemmällä järjestysnumerolla merkitty 
asiakirja pätevämpi. 

. 
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2 LAATUVAATIMUKSET 

2.1 	Tarkastuksen laajuus ja tarkastusvälineet 

Siltojen yleistarkastukset suoritetaan Sillantarkastusohjeeri kohdan 3.4 mu-
kaisessa laaj uudessa. Teräksisten putkisiltojen yleistarkastu ksissa noudate-
taan lisäksi Sillantarkastuskäsikirjan liitteen 4 ohjeita. 

Sillantarkastajan käytettävissä tulee olla Sillantarkastusohjeen kohdan 4.1 .1 
mukaiset yleistarkastajan välineet. Teräksisten putkisiltojen yleistarkastuk-
sissa tulee lisäksi olla Sillantarkastuskäsikirjan liitteen 4 edellyttämät väli-
neet. 

Tarkastajan on oltava tietoinen edellisessä tarkastuksessa tehdyistä siltare-
kisterikirjauksista sekä sillalla tarvittaviksi merkityistä apuvälineistä. Yleistar-
kastus tehdään kyseisillä apuvälineillä, ellei tilaajan kanssa muuta sovita. 

Mikäli siltaa ei voi kunnolla tarkastaa ilman tarkastusten apuvälineitä tai kor-
kean vedenpinnan takia, tarkastusta ei tehdä, ellei asiasta sovita erikseen 
tilaajan kanssa. Tarkastamatta jätettävän sillan sijaan tarkastetaan varakoh-
de Siltojen yleistarkastusten sopimusehtojen mukaisesti. 

2.2 Kunto- ja vauriotiedot 

Siltojen yleistarkastuksissa tehtävät havainnot kirjataan Sillantarkastuskäsi-
kirjan mukaisesti Siltarekisterin tuotantokannasta (SRTUO) tulostettaville sil-
lantarkastuslomakkeille. 

Yleis- ja kuntotiedot kirjataan sillantarkastuslomakkeelle 1 Sillantarkastuskä- 
sikirjan kohdan 2 mukaisesti. Vauriotiedot kirjataan sillantarkastuslomakkeel- 
le 2 Sillantarkastuskäsikirjan kohdan 3 mukaisesti. Lisäksi noudatetaan 

• 	
mandollisia Sillantarkastuskäsikirjaa täydentäviä kirjallisia ohjeita. 

Sillantarkastuslomakkeille 1 ja 2 kirjatut tarkastustiedot tallennetaan Siltare-
kisterin tuotantokantaan. 

Yleistarkastustulosten siltarekisteripäivitykseen kuuluu, kunto- ja vauriotieto-
jen päivittämisen ohella, vanhoista ohjeista tai puutteellisesta ammattitaidos-
ta johtuvien ylimääräisten vauriotietojen poistaminen Siltarekisteristä vaurloi-
ta yhdistelemällä. 

Tarkastusvälillä korjattu, edellisessä tarkastuksessa kirjattu vaurio kuitataan 
korjatuksi Siltarekisterin korjausnäytöllä tarkastusDäivää edeltävällä päivä-
määrällä, ellei muuta korjaustietoa ole olemassa. Korjaushankkeen tilaksi 
merkitään tällöin "Todettu tarkastuksessa". 

Poistetut ja kodatuiksi kuitatut vauriot merkitään sillantarkastuslomakkeelle. 

Sillantarkastuskäsikirjan kohdassa 5.1 mainitut välittömästi ja ensi tilassa 
tehtävät suulliset ilmoitukset on vahvistettava kirjallisesti, esimerkiksi sähkö-
postilla. 
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2.3 	Rekisteritietojen tarkistus 

Siltarekisterin perustietojen tarkistus tehdään Sillantarkastuskäsikirjan koh-
dan 4 mukaisesti. Lisäksi sillan alku- ja loppupään koordinaatit mitataan Sil-
tarekisterin inventointiohjeen mukaisesti ja ilmoitetaan Rekisteritietojen tar-
kastus -lomakkeella yhtenäiskoordinaattijärjestelmässä (YKJ). 

2.4 Valokuvat 

Yleistarkastuksen yhteydessä sillasta otetaan Sillantarkastuskäsikirjan koh-
dan 3.8 mukaiset valokuvat. Vaurioluokkiin 3 ja 4 kirjatuista vaurioista on 
pääsääntöisesti otettava valokuva. 

• 	 Valokuvien tulee olla valoisuudeltaan ja muulta laadultaan sellaisia, että ku- 
vattava asia selviää. Kuvien on auettava kuvatiedostosta oikein päin. (Tarvit-
taessa kuvat on siis käännettävä ennen tallentamista kuvatietokantaan.) 

Digitaalisessa muodossa olevat valokuvat tallennetaan Siltarekisterin kuva-
tietokantaan (SRKUV) Siltarekistenn inventointiohjeessa ja Sillantarkastus-
käsikirjassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti nimettyinä. Tallennettavien kuvi-
en koon tulee olla pääsääntöisesti alle 300 kilotavua. Kuvien tallennus teh-
dään vasta sen jälkeen, kun tarkastustiedot on kirjattu Siltarekisteriin. 

Kuvatiedostojen tulee olla "Baseline sequential DCT JPEG" -formaatin (lyhy-
emmin "Baseline JPEG") mukaisia. Lisäksi niissä ei saa olla kameraan ja 
kuvan ottamiseen liittyvää EXIF-header tietoa. Ehtojen täyttyminen tarkiste-
taan esimerkiksi varrnistamalla kuvien aukeaminen siltakuvasovelluksessa. 

2.5 Esitys korjausohjelmoinnissa huomioon otettaviksi 
s i 1 loi ks i 

Yleistarkastuspalvelun toimittaja laatu esityksen silloista, joihin tilaajan tulisi 
erityisesti kiinnittää huomiota sillankorjaustöitä ohjelmoidessaan. Esityksen 
sisällöstä ja siihen nimettävien siltojen valintaperusteista sovitaan tarkemmin 
kunkin tarkastuskauden aloituskokouksessa ja raportointi tehdään loppuko-
kouksessa. Vastuuhenkilönä on toimittajan laatuvastaava. 

2.6 Laadunmittaus 

Tilaaja varmistaa tarkastajien ammattitaidon ja yhtenäiset arviointikriteerit 
vuotuisella laadunmittauspäivällä ja sopimuskohtaisilla laadunmittauksilla, 
joihin kaikkien sillantarkastajien on osafiistuttava. 

Laadunmittausten menettely ja vaatimukset ovat kohdassa 4.2 ja laadunmit-
taustulosten yhdenmukaisuutta koskevat laatuvaatimukset kohdassa 4.3. 

2.7 	Siltarekisteri ja tietoturva 

Siltarekisterin käyttö Tiehallinnon ulkopuolelta edellyttää Siltarekisterin käyt- 
töoikeussopimuksen solmimista. Lisäksi Tiehallinnon ja palvelun toimittajan 
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välillä solmitaan tietoliikennesopimus, jolla mandollistetaan yhteys Tiehallin-
non On road etäkäyttöjärjestelmään. 

Yleistarkastuspalvelun toimittajan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja Sil-
tarekisterin tietosisällön luottamuksellisuudesta käyttöoikeussopimuksessa 
sovitulla tavalla. 

Siltarekisteriin ei saa kirjautua toisen käyttäjän henkilökohtaisilla käyttäjätun-
nuksilla eikä henkilökohtaista salasanaa saa saattaa muiden tietoon. Myös 
Siltarekisterin tietosisällön selaamisessa on käytettävä omia käyttäjätunnuk-
sia. 

Siltarekisterin tietosisältöä päivittävän ja ylläpitävän henkilön palvelussuh- 
teen loppumisesta on ilmoitettava viipymättä Tiehallinnolle, jotta henkilön 

• 	käyttäjäoikeudet voidaan tarkistaa. Siltarekisterin käyttäjäoikeudet tarkiste- 
taan vuosittain. 

2.8 	Asiakirjahallinta ja arkistointi 

Yleistarkastusten toimittajan on säilytettävä tarkastuslomakkeet, poikkeama- 
raportit ja muut asiakirjat koko sopimuskauden ajan siten, että ne ovat tarvit-
taessa viipymättä tilaajan käytettävissä. Ennen asiakirjojen hävittämistä on 
kysyttävä tilaajalta, haluaako tilaaja asiakirjat itselleen. 

. 
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3 LAADUNHALLINTA 

3.1 	Laadunvarmistusmeneftely 

Tilaaja edellyttää yleistarkastusten toimittajalta dokumentoitua siltojen yleis- 
tarkastusten laadunvarmistusmenettelyä. Yleistarkastuspalvelun tarjoukseen 
liitettävän laadunvarmistusmenettelyn kuvauksen tulee olla tarjouspyynnös-
sä esitetyn sisällysluettelon mukainen. 

Laadunvarmistusmenettely käydään läpi yleistarkastusten aloituskokoukses-
sa. • 	3.2 Organisaatio ja henkilöstö 

Yleistarkastusten toimittaja ilmoittaa tarjouksessaan yleistarkastuspalveluun 
osallistuvan organisaationsa rakenteen sekä työn toteutuksesta vastaavien 
henkilöiden tehtävät ja toimivallan. 

Siltojen yleistarkastuksia tekevän henkilön tulee olla suorittanut Tiehallinnon 
sillantarkastajakurssi hyväksytysti. 

Tarkastuspätevyyden säilyttämiseksi sillantarkastajalta edellytetään osallis-
tumista vuosittain järjestettävään laadunmittauspäivään. Tiehallinto seuraa 
pätevyyden säilymistä laadunmittauspäivänä ja tilauskohtaisissa laadunmit-
tauksissa tehtyjen tarkastusten laadun perusteella. Tunnuslukujen perusteel-
la määritetty tarkastustulosten toistuva huono laatu voi johtaa sillantarkasta-
jan pätevyyden peruuttamiseen. 

Siltarekisterin tietosisältöä päivittävän ja ylläpitävän henkilön tulee olla suo- 
, rittanut Tiehallinnon Siltarekisterin peruskurssi. Lisäksi edellytetään osallis-

tumista mandollisesti järjestettävään jatkokoulutukseen. Koulutusvaatimuk-
sena on vähintään rakennusalan teknikon tutkinto tai laajalla kokemuksella 
siltojen ylläpidosta käytännössä hankittu pätevyys. 

Tarkastustietoja päivittävän henkilön tulee olla suorittanut myös Tiehallinnon 
sillantarkastajakurssi hyväksytysti. 

Yleistarkastusten toimittajan on nimettävä tarjouksessaan tilauskohtainen 
aatuvastaava. Myös laatuvastaavan tulee olla suorittanut Tiehallinnon sillan-
tarkastajaku rssi hyväksytysti. Laatuvastaava vastaa laad u nya rmistusmenet-
telyn noudattamisesta ja on toimittajan yhteyshenkilö yleistarkastusten laa-
tuun liittyvissä asioissa. Laatuvastaavan vaihtuessa mandolliset arvonmuu-
tokset käsitellään liitteen 2 mukaisesti. 

3.3 	Alihankkijat 

Alihankkijan on täytettävä samat organisaatiota ja henkilöstöä koskevat vaa-
timukset kuin yleistarkastusten toimittajalta vaaditaan. Alihankkijan täytyy 
noudattaa yleistarkastusten toimittajan laadunvarmistusmenettelyä. 

. 
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Alihankkijat ja niiden yleistarkastuspalveluun osallistuvat henkilöt on nimet-
tävä tarjouksessa. 

Mikäli tarkastuskauden aikana päädytään pätevän syyn takia tarjouksessa 
nimeämättömän alihankkijan käyttöön, on alihankkija nimettävä ja hyväksy-
tettävä tilaajalla yleistarkastusten seurantakokouksessa, ennen kuin hän 
aloittaa työt. Mandolliset arvonmuutokset käsitellään liitteen 3 mukaisesti. 

3.4 Tarkastusväli neet 

Tarkastuksissa käytettävien mittaus- ja tutkimusvälineiden tulee olla niiden 
valmistajien ohjeiden mukaisesti huollettuja ja kalibroituja. Kalibrointitietojen 
dokumentoinnin tulee olla ajan tasalla. 

Tilaaja tai tilaajan laatukonsultti voi tehdä pistokokeita dokumentoinnin tar -
kista miseksi. 

3.5 Tietokoneet ja tietojen suojaus 

Tietokoneiden ja niiden käyttöjärjestelmien on oltava soveltuvia Windows-
pohjaisen Siltarekisteriohjelmiston käyttöön. 

Siirrettäessä tilaajalle tietoja sähköisessä muodossa on tietojärjestelmän hal-
lintakeinojen (esim. virusten torjunta) oltava kattavat. 

. 	 0 
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4 LAADUNVARMISTUS 

	

4.1 	Yleistarkastusten toimittajan laaduntarkastus 

Yleistarkastusten toimittaja tekee omaa laaduntarkastustaan laadunvarmis-
tusmenettelynsä mukaisesti. 

Laadun väli raportointia tarkastuskaudella tehdään aloituskokouksessa sovi- 
tulla tavalla. 

Yhteenveto toimittajan sisäisestä laadunvarmistuksesta ja sen tuloksista esi-
tetään tilaajalle yleistarkastusten seurantakokouksissa ja vastaanottokoko-
uksessa. 

. 

	

. 

	

4.2 	Tilaajan laaduntarkastus ja laadun jälkiarviointi 

Tilaaja tallettaa kaikki laadunmittaustulokset Siltarekistenin ja käyttää niitä ja 
niistä laskettavia erilaisia tarkastajakohtaisia tunnuslukuja hyväkseen mm. 
vuosittain tehtävissä sillantarkastajien jälkiarvioinneissa. Laadunmittaustieto-
jen päivitys- ja selausoikeudet ovat vain Tiehallinnon ja tilaajan laatukonsul-
tin nimetyillä käyttäjillä. 

Yleistarkastusten laaduntarkastukseen nimetty Tiehallinnon työryhmä suorit-
taa vuosittain kaikkien toimineiden sillantarkastajien jälkiarvioinnin. Näitä jäI-
kiarvioita käytetään tulevien vuosien sillantarkastustarjousten vertailussa. 

Tilaajan laaduntarkastuksissa tilaajan edustajana voi toimia Tiehallinnon 
oma henkilö tai Tiehallinnon nimeämä laatukonsultti. 

	

4.2.1 	Vuotuinen laadunmittauspäivä 

Tiehallinto järjestää vuosittain syksyllä sillantarkastajien laadunmittauspäi-
vän, johon siltojen yleistarkastuksia tekevien henkilöiden tulee osallistua. 
Laadunmittauspäivänä tehtyjen yleistarkastusten laadunmittaus on osa tilaa-
jan laaduntarkastusta. 

Laadunmittauspäivään saattaa sisältyä myös jatkokoulutusta. 

J05 yksittäisen tarkastajan suoriutuminen laadunmittauspäivässä on erittäin 
heikkoa (laatupisteet 2,5 tai vähemmän), hänen tarkastajapätevyytensä lak-
kaa olemasta voimassa. Jos tarkastaja haluaa pätevyytensä voimaan ennen 
seuraavaa laadunmittauspäivää, kyseinen tarkastaja suorittaa tilaajan tai 
laatukonsultin ohjauksessa kaksi ylimääräistä laadunmittausta. Tarkastaja 
järjestää laadunmittaukseen myös toisen kontrollitarkastajan. Tarkastajan 
pätevyys ei palaudu voimaan, jos tarkastajasta aiheutuu poikkeamarapor-
tointita rvetta kummassakin tarkastuksessa. Muussa tapauksessa pätevyys 
palaa voimaan. 

Tilaaja tai laatukonsultti laskuttaa ylimääräisten kontrollitarkastusten järjeste- 
lykustannukset yleistarkastusten toimittajalta sopimusasiakirjojen mukaisesti. 
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Jos tarkastaja suorittaa edellisten vuosien laatupisteiden perusteella ratkais-
tua urakkaa ja tarkastajan laatupisteet vähenevät urakan ratkaisuperuste-
vuoteen verrattuna yli 40 %, suoritetaan arvonmuutos sopimusasiakirjojen 
mukaisesti. 

4.2.2 	Tilauskohtainen laadunmittaus 

Tilaaja varmistaa tarkastajien ammattitaidon ja yhtenäiset arviointikriteerit 
laadunmittauksilla, joihin kaikki sopimuksen mukaisiin tehtäviin nimetyt yleis- 
tarkastusten toimittajan ja alihankkijoiden sillantarkastajat osallistuvat tasa-
puolisesti. Jokaisen tarkastajan on osallistuttava vähintään kahteen tilaus-
kohtaiseen laadunmittaukseen kullakin tarkastuskaudella. 

Laadunmittauksia tehdään jokaisella tarkastuskaudella sillantarkastusohjel-
massa oleville silloille siten, että laadunmittausten määrä on taulukon 1 mu-
kainen. Aloituskokouksessa sovitaan riittävä määrä laadunmittaustilaisuuk-
sia, joiden ajankohta on ennen syyskuun loppua. 

Taulukko 1. Laadunmittausten määrä. 

Siltoja (kpl) Laadunmittauksia (kpl) 
1...100 2 

101...300 3 
>300 4 

Tilaajan edustaja (Tiehallinnon henkilö tai laatukonsultti) valitsee sillat laa-
dunmittauksiin Siltarekisteritietojen perusteella. Laadunmittaustarkastettavan 
sillan vauriopistesumman tulee olla vähintään 70. 

Laadunmittaus koostuu yleistarkastuksesta ja kandesta tai useammasta sa-
• 	malle sillalle myöhemmin tehtävästä kontrollitarkastuksesta. 

Tarkastuskohteeksi valitaan silta, jonka toimittajan sillantarkastaja on jo tar-
kastanut. Tällöin (pääsääntöisesti) kaksi muuta toimittajan sillantarkastajaa 
tekee kontrollitarkastuksen. 

Jos vaatimus jokaisen tarkastajan osallistumisesta vähintään kahteen laa-
dunmittaukseen ei muuten täyty, kontrollitarkastuksen voi tehdä samalla ker-
taa useampikin sillantarkastaja. Tällöin toimittaja ilmoittaa tilaajalle laadun- 
mittaustulosten päivittämistä varten, kuka tarkastajista on KTI, KT2, KT3 
jne. 

Jos yleistarkastusten toimittajalla on palvelua toteuttavia tarkastajia vähem-
män kuin kolme, tilaaja sopii laadunmittausten järjestämisestä yhdessä toi-
sen toimittajan kanssa edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. 

Tilaaja voi halutessaan valita laadunmittauskohteeksi myös sellaisen vuosit-
taisessa tarkastusohjelmassa olevan sillan, jota ei ole vielä tarkastettu. Täl-
löin tilaaja päättää laadunmittaustulosten käsittelyn yhteydessä, mikä tarkas-
tus päivitetään Siltarekisteriin yleistarkastuksena. 

. 
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Laadunmittauksiin lähdetään tilaajan edustajan johdolla. Tarkastettavat sillat 
selviävät tarkastajille vasta tällöin. Kontrollitarkastuksessa kaksi (tai useam-
pi) sillantarkastajaa suorittavat itsenäisesti sillan yleistarkastuksen. Lähtötie-
toina ovat sillan perusraportti ja tilaajan Siltarekistenn vuodenvaihdetieto-
kannasta tulostamat tarkastuslomakkeet 1 ja 2. Rekisteritietojen tarkistusta 
ei tehdä. 

Kirjaukset lomakkeille tehdään kuulakärkikynällä. Kaikkiin lomakkeisiin mer-
kitään päivämäärä sekä tarkastajan nimi Sillantarkastuskäsikirjan ohjeen 
mukaisesti. 

Kontrol litarkastuksen päätteeksi tilaajan edustaja kerää tarkastuslomakkeet 
itselleen. Siltapaikalla tehdään tarkastustulosten pikavertailu ja yhteenveto ja 
siirrytään seuraavalle sillalle. 

Tilaajan edustaja vastaa laadunmittaustulosten päivittämisestä Siltarekiste-
riin. 

Kun laadunmittaustulokset on päivitetty, todetaan laatu Siltarekisterin laatu-
raportilla. Kolmen tai useamman kontrollitarkastajan laadunmittauksen laatu- 
raportit tulostetaan siten, että niissä on aina mukana YT ja KT1 kolmannen 
vertailtavan tarkastu ksen vaihtuessa. 

Laadun mittareina ovat poikkeamaluku ja suhteellinen poikkeama, jotka las-
ketaan Siltarekisterin valmisraportilla tarkastusten päärakenneosakohtaisten 
vauriopisteiden ja sillan vauriopistesummien perusteella. Tunnuslukujen las-
kenta on esitetty Siltarekisterin opasteessa. 

Tilaajan edustaja toimittaa laaturaporttien tu losteet sekä kontrollitarkastu k-
sessa täytetyt tarkastuslomakkeet tai niiden kopiot toimittajan laatuvastaa-
valle kanden viikon kuluessa kontrollitarkastuksesta. 

Mikäli yleistarkastuspalvelun toimittaja järjestää laadunmittausten jälkeen 
yhteenveto- tai koulutustilaisuuden, on tilaajalle tarjottava mandollisuus halu-
tessaan osallistua tilaisuuteen. 

Toimittajan tulee korjata laadunmittauksen osoittamat virheellisesti päivitetyt 
tarkastustulokset viipymättä laaturaportin saatuaan. 

4.2.3 	Muu tilaajan laaduntarkastus 

Tilaajan edustaja tai laatukonsultti voi tarkastaa pistokokein sillantarkastus-
ten ja laadun toteamismenetelmien oikeellisuutta vertaamalla omia havainto-
jaan ja tietojaan toimittajan tarkastustuloksiin ja laadunvarmistusasiakirjoihin. 

4.3 Poikkeamien käsittely 

Toimittajan laatuvastaava vastaa siitä, että tilaajalle toimitetaan poikkeama- 
raportti, jos tilauskohtaisessa aadunmittauksessa yhdenkin yksittäisen tar -
kastajan 

- vauriopisteiden poikkeamaluku (PL) ylittää arvon 0,60, kun VPS on 50, 
tai arvon 0,30, kun VPS on ̂  300, väliarvot interpoloidaan (kuva 1), tai 
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- vauriopisteiden suhteellinen poikkeama (SP) ylittää arvon 0,40, kun VPS 
on 50, tai arvon 0,20, kun VPS on ̂  300, väliarvot interpoloidaan (kuva 
1), tai 

- korjauskustannusten suhteellinen poikkeama (SP_kust) ylittää arvon 
1,00, kun VPS on 50, tai arvon 0,50, kun VPS on ̂  300, väliarvot interpo-
loidaan (kuval). 

Enimmäisarvoja määrättäessä VPS:n arvoina käytetään 'Yksittäisen laa-
dunmittauksen tulokset' -raportin 'Ka.' -arvoa (keskiarvo). 

. 
0,60 
b:5ö •---- 	..... 	SP kust _. --- -- - ------------------------------------- .n ............. 
040 	--- 
:: TT:::: 	-_ 	______._ 

50 	 300 	 VPS 

Poikkeamaraportti laaditaan liitteen 1 mukaiselle Sillantarkastuksen poik-
keamaraportti -lomakepohjalle. Laadunmittauksen poikkeamaraportissa ana-
lysoidaan syyt poikkeamaan ja esitetään, miten vastaavat poikkeamat este-
tään vastaisuudessa. Laatuvastaava toimittaa sen tilaajalle kanden viikon 
kuluessa siitä, kun hän on saanut laaturaportin. 

Jos yksittäisen tarkastajan vauriopisteiden poikkeamaluku tai suhteellinen 
poikkeama ylittää edellä mainitun enimmäisarvon 1 ,5-kertaisena tai korjaus- 
kustannusten suhteellinen poikkeama ylittää edellä mainitun enimmäisarvon 
2-kertaisena kaksi kertaa saman tarkastuskauden aikana, on järjestettävä 
kaksi ylimääräistä laadunmittausta, joissa toimittajan kaksi muuta sillantar-
kastajaa tekee kontrollitarkastuksen kyseisen tarkastajan tekemille yleistar-
kastuksille. Tilaaja tai laatukonsultti laskuttaa ylimääräisten kontrollitarkas-
tusten järjestelykustannukset toimittajalta sopimusasiakirjojen mukaisesti. 

Jos molemmissa ylimääräisissä laadunmittauksissa toistuu jokin edellisessä 
kappaleessa mainittu ylitys, toimittajan laatuvastaavan on tarkistettava kaik-
kien kyseisen tarkastajan sillä tarkastuskaudella tekemien tarkastusten tu-
lokset valokuvia apuna käyttäen ja järjestettävä tarkastajalle lisäkoulutusta. 
Tarkistetut sillatja muutetut tarkastustulokset on raportoitava tilaajalle. 
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Toimittajan on korjattava omassa laaduntarkastuksessaan havaitsemansa 
tai tilaajan (tai laatukonsultin) osoittama poikkeama laatuvaatimuksista vii-
pymättä laatuvaatimusten edellyttämään kuntoon omalla kustannuksellaan 
ja toimitettava tilaajalle poikkeamaraportti, jonka laatimisen yhteydessä toi-
mittaja on selvittänyt, oliko kyseessä systemaattinen virhe. 

Poikkeamiin liittyvät arvonmuutokset käsitellään tarvittaessa liitteen 2 mukai-
sesti. 

. 
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5 TYÖTURVALLISUUS 

Tilaaja on laatinut siltojen yleistarkastusten valmistelua varten turvallisuus- 
asiakirjan, joka sisältää tarkastusten toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset tur-
vallisuustiedot. 

Yleistarkastusten toimittajan on ennen töiden aloittamista laadittava koko 
työtä koskeva kirjallinen turvallisuussuunnitel ma, joka on toimitettava tilaajal-
le viimeistään aloituskokouksessa. Kaikkien sillantarkastajien pitää olla tie-
toisia turvallisuusvaaroista, vallitsevista olosuhteista ja turvallisuussuunni-
telmien sisällöstä ja noudattaa annettuja ohjeita. 

Tiellä ja liikennealueella työskentely luokitellaan työturvallisuuslainsäädän-
nössä vaaralliseksi työksi. Turvallisten työmenetelmien opastaminen työnte-
kijöille on jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työturvallisuus-
asioissa noudatetaan ohjetta Liikenne tietyömaa/la. Pätevyysvaatimukset ja 
työturvallisuuden perusteet, TIEH 2200057-09. 

Kaikkien tiellä työskentelevien pätevyysvaatimuksena on Tiehallinnon Tie- 
turva 1 koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Tieturva 2 pätevyys vaaditaan 
työmaan työnjohdolta ja henkilöiltä, joiden vastuulla työmaan liikennejärjes-
telyt ovat. 

Rata-alueella tehtävässä työssä on noudatettava Rataha 1 Ii ntokeskuksen 
asettamia kelpoisuusvaatimuksia, jotka ovat Radanpidon turvallisuusohjeis-
sa (TURO). RHK katsoo kaikki rata-alueella tehtävät työt ratatyöksi. 

Siltojen yleistarkastusten turvallisuusasiakirja on tämän asiakirjan liitteenä 3. 

. 
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6 LIITTEET 

Liite 1. Sillantarkastuksen poikkeamaraportti 

Liite 2. Siltojen yleistarkastusten arvonmuutosperusteet 

Liite 3. Siltojen yleistarkastusten turvallisuusasiakirja 

. 
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Sillantarkastuksen poikkeamaraportti 

Pvm / Tilausnumero /pr-numero 

xx.yy.2Ozz / 000/0000/00/0 / pr-x 

Sillan numero ja nimi: Sillan numero ja nimi 

Laadunmittaus pvm 

Osallistujat ja yksiköt 

Poikkeaman syyt: 

xx.yy.2Ozz 

Nimi / Yritys / Yks ikkö (YT) 
Nimi/Yritys/Yksikkö (KT1) 
Nimi / Yritys / Yksikkö (KT2) 

Oleellisin syy poikkeamiin on 

Korjaava toimenpide: 	Poikkeamatja niiden syyt 

Laadunvarmistus: Onnistuminen todetaan vuotuisena laadunmittauspäivä-
nä ja tilauskohtaisissa laadunmittauksissa tehtyjen tarkastusten laadunmit-
taustulosten ja niiden analysoinnin perusteella. 

Päivämäärä: 	xx.yy.2Ozz 

Allekirjoitus: 
Nimi 
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Siltojen yleistarkastusten arvonmuutosperusteet 

1 Yleistä 

Tässä liitteessä määritellään siltojen yleistarkastusten ja niiden tarkastustu-
losten Siltarekisteripäivityksen arvonmuutosperusteet. 

Arvonalennukset koskevat kunkin tarkastuskauden sillantarkastusohjelmaan 
kuuluvien siltojen Siltarekisterissä olevien yleistarkastustietojen ja tarkistettu-
jen perustietojen oikeellisuutta, määrää ja laatua. 

Lisäksi arvonalennukset koskevat sopimuksen mukaisten aikataulujen nou-
dattamista sekä yleistarkastusten toimittajan laadunvarmistusmenettelyn to-
teuttamista tarkastuskaudella. 

Arvonalennukset vähennetään arvonlisäverottomista hinnoista. 

Kaikkien arvonalennusten suurin mandollinen määrä on tilauksen hinta. 

Arvonalennuksiin eivät oikeuta 

- tilaajan vastuulla olevista tehtävistä aiheutuneet palvelupoikkeamat 

- yhteisesti sovitut palvelukatkot 

- yleisissä sopimusehdoissa luetellut force majeure syistä aiheutuneet pal-
velupoikkeamat 

- tilaajan omistamissa laitteissa esiintyneistä laitevioista tai ohjelmistovir-
heistä aiheutuneet palvelupoikkeamat 

- toimittajan ja tilaajan yhdessä sopimista, tekemättä jätetyistä kehitysin-
vestoinneista aiheutuneet palvelupoikkeamat. 

Puutteella tarkoitetaan sellaista poi kkeamaa laatuvaatimuksista tai ohjeista, 
joka ei ole tahallinen eikä johdu törkeästä huolimattomuudesta. 

Laiminlyönnilä tarkoitetaan sellaista poikkeamaa laatuvaatimuksista tai oh-
jeista, joka on tahallinen tai tärkeästä huolimattomuudesta johtuva. 

Ensimmäisellä ja seuraavilla kerroilla tarkoitetaan kyseisen puutteen tai lai-
minlyönnin havaitsemista. Seuraava kerta on kyseessä kun toimittaja ei ole 
poistanut tilaajan osoittamaa epäkohtaa tai jatkaa tilaajan osoittaman epä-
kohdan mukaista toimintaa. Systemaattinen virhe on yksi puute. 
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2 Puuttuvat tarkastukset 

Siltarekisteriin päivitettyjen yleistarkastusten määrää verrataan sillantarkas-
tusohjelman mukaiseen määrään. Vertailu suoritetaan kunkin tarkastuskau-
den vastaanottokokouksessa, kun kaikki tarkastukset on kirjattu Siltarekiste-
riin ja valokuvat on tallennettu Siltarekisterin kuvatietokantaan. 

Tarkastamattomien siltojen lukumäärä todetaan Si Itarekisteristä saatavasta 
raportista. Puuttuvista tarkastuksista lasketaan arvonalennus kunkin hinnoit-
teluluokan osalta enkseen seuraavasti: 

Hinnoitteluluokan arvonalennus = P x A x k, missä 

P = puuttuvien tarkastusten määrä asianomaisessa hinnoitteluluokassa 
A = tarjouksessa annettu asianomaisen hinnoitteluluokan yksikköhinta 
k = 1,5, kun puuttuvien tarkastusten kokonaismäärä on <5 % 

sillantarkastusohjelman mukaisesta kokonaismäärästä 
k = 2, kun puuttuvien tarkastusten kokonaismäärä on ̂  5 % 

sillantarkastusohjelman mukaisesta kokonaismäärästä 

Puutteellisesti tai vain osittain tarkastettu silta luokitellaan tarkastamatto-
maksi sillaksi, jos puutetta ei voida enää kuluvalla tarkastuskaudella korjata 
laatuvaatimusten edellyttämään kuntoon. Tässä tapauksessa, mikäli ky-
seessä ei ole laiminlyönti, k = 1. 

Perittävä arvonalennus on kaikkien hinnoitteluluokkien arvonalennusten 
summa. 

3 Tarkastajan tai laatuvastaavan vaihtuminen 

Jos toimittaja joutuu tarkastuskauden aikana käyttämään tarkastajaa, jota ei 
ole tarjouksessa ilmoitettu, tai muuttamaan tarkastusosuuksia yli sallitun tai 
vaihtamaan laatuvastaavaa, arvonmuutos määritetään seuraavasti: 

Lasketaan uusi vertailuhinta käyttäen muuttuneilta osin uusia tarkastaja-
ja/tai laatuvastaavakohta isia pisteytyksiä ja tarkastusosu uksia. Jos uusi ve r-
tailuhinta on suurempi kuin tarjouksen perusteella laskettu, vuotuinen ar-
vonalennus lasketaan seuraavasti: 

Arvonalennus = (V - Va) x N / N , missä 

V = uusi vertailuhinta 
Va = tarjouksen perusteella laskettu vertailuhinta 
N = tarkastamattomien siltojen lukumäärä muutoksen ajankohtana 
N = siltojen lukumäärä sillantarkastusohjelmassa 

Pienempää kuin 500 euron arvonalennusta ei peritä. 

. 
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4 Puutteelliset ja virheelliset tiedot 

Tilaajan osoittamat yleistarkastukseen tai Siltarekistenn tietosisältöön liittyvät 
puutteet 

1. kerta: 	Huomautus 
Seuraavat kerrat: 	Arvonalennus 200 € 

Tilaajan osoittamat yleistarkastukseen tai Siltarekisterin tietosisältöön liittyvät 
laiminlyönnit: 

1. kerta: 	Arvonalennus 400 € 
Seuraavat kerrat: 	Arvonalennus 1200€ 

• 	 Lisäksi tilaajalla on oikeus vaatia asianomaisen henkilön vaihtamista toiseen 
hänen syyllistyttyään kahteen laiminlyöntiin, joiden ei tarvitse koskea samaa 
epäkohtaa. Uusien henkilöiden tultua nimetyiksi lasketaan arvonmuutos 
kohdan 3 kaavalla. 

5 Myöhästyneet tiedot 

Siltarekisterin tietosisällön myöhästyessä arvonalennus on 0,5 % sillantar-
kastusohjelman mukaan lasketusta kokonaishinnasta kultakin täydeltä viikol-
ta, jolta toimitus viivästyy. 

Arvonalennus peritään sekä välitavoitteen että työn valmistumisen myöhäs-
tyessä. 

6 Siltojen yleistarkastusten laatu 

Jos laatuvaatimusten mukaisesti joudutaan järjestämään kaksi ylimääräistä 
laadunmittausta, Tiehallinto tai Tiehal linnon nimeämä laatukonsultti laskuttaa 
yleistarkastusten toimittajalta järjestelykuluina 1200 € + ALV + matkustusku-
lut. 

Jos tarkastaja suorittaa edellisten vuosien laatupisteiden perusteella ratkais-
tua urakkaa ja tarkastajan tai laatuvastaavan laatupisteet vähenevät urakan 
ratkaisuperustevuoteen verrattuna yli 40 %, suoritetaan arvonmuutos. Las-
ketaan uusi vertailuhinta käyttäen muuttuneilta osin uusia tarkastaja- ja/tai 
laatuvastaavakohtaisia pisteytyksiä ja tarkastusosuuksia. Jos uusi vertailu- 
hinta on suurempi kuin tarjouksen perusteella laskettu, vuotuinen arvonalen-
nus lasketaan seuraavasti: 

Arvonalennus = (V - Va) x N / NkOk, missä 

V = uusi vertailuhinta 
Va  = tarjouksen perusteella laskettu vertailuhinta 
N = siltojen lukumäärä kyseisen vuoden sillantarkastusohjelmassa 
NkOk = siltojen lukumäärä koko sopimuksessa 

Pienempää kuin 500 euron arvonalennusta ei peritä. 
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7 Laadun halli ntajärjestelmän toteuttamiseen liittyvät 
puutteet tai laiminlyönnit 

Tilaajan osoittamat toimittajan laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen liit-
tyvät puutteet: 

1. kerta: 	Huomautus 
Seuraavat kerrat: 	Arvonalennus 400 € 

Tilaajan osoittamat toimittajan laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen 1 iit-
tyvät laiminlyönnit 

1. Kerta: 	Arvonalennus 800€ 
Seuraavat kerrat: 	Arvonalennus 2500 € 

Lisäksi Tilaajalla on oikeus vaatia asianomaisen henkilön vaihtamista toi-
seen hänen syyllistyttyään kahteen laiminlyöntiin, joiden ei tarvitse koskea 
samaa epäkohtaa. Uusien henkilöiden tultua nimetyiksi lasketaan arvonmuu-
tos kohdan 3 kaavalla. 

. 
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Siltojen yleistarkastusten turvallisuusasiakirja 

Jokaisesta tarkastettavasta sillasta on laadittava siltakohtainen tur-
vallisuusasiakirja käyttäen Tiehallinnon toimintajärjestelmässä olevaa 
mallia apuna. Mallin rakenne on esitetty seuraavassa: 

1 Yleistä 

Tämän turvallisuusasiakirjan rakenne on seuraava: 

• 	 a) 	Tiehallinnon yleiset turvallisuusasiat on kirjoitettu Arial 12 pt-fontilla. 

b) 	Toimeksiantoon liittyvät turvallisuusasiat on kirjoitettu kursivoidulla 
ja lihavoidulla -fontilla ja ne ovat pätevyysjärjestyksessä yleisten 
urakkaehtojen edellä. 

Tässä turvallisuusasiakirjassa toimeksiantoon kuuluvista erillisistä työkoko-
naisuuksista käytetään nimitystä kohde. 

2 Asiakirjan tarkoitus, asema ja soveltamisalue 

Tämä turvallisuusasiakirja perustuu valtioneuvoston päätökseen rakennus-
työn turvallisuudesta (VNP) 629/1994 5 §:ään. 

Turvallisuusasiakirja sisältää tietoja sillantarkastustoimintaan liittyvien töiden 
ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvista vaaroista ja haitoista 
sekä ongelmista. 

Turvallisu usasiakirja sisältää tilaajan antamia turvallisuusvelvoitteita ja me- 

S 	 nettelytapoja, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijansa on noudatettava 
toimeksiantoon kuuluvissa töissä. 

3 Eri osapuolten tehtävät ja vastuut 

3.1 Turvallisuusperiaatteet 

Sillantarkastustoiminnan suorittamisessa noudatetaan valtioneuvoston pää-
töstä rakennustyön turvallisuudesta (629/1994) ja sen antamia turvallisuus-
määräyksiä soveltuvin osin. Tämän päätöksen periaatteiden mukaan turval-
lisuustehtävätjakaantuvat eri osapuolille. 
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3.2 Tilaajan turvallisuustehtävät 

Palvelun tilaajan tulee laatia turvallisuusasiakirja (VNp 629/1994 5 §). Koska 
palvelua ei ole valmisteltu toteutettavaksi erillisinä urakoina, ei palveluun so-
velleta tilaajan osalta yhteensovitusvelvollisuuksia (VNp 629/1994 5 § 2 
mom.). 

Tilaaja nimeää ennen töiden aloittamista (aloituskokouksessa) vastuuhenki-
lön, joka vastaa tilaajan velvoitteista ja antaa tilaajan edustajana turvalli-
suusmääräyksiä palvelun toimittajalle. 

Tilaajan on varmistettava, että päätoteuttajana toimiva palvelun tuottaja on 
laatinut VNP 7 §:ssä tarkoitetut tarkastustoiminnan aikana noudatettavat työ- 
turvallisuutta koskevat suunnitelmat. Varmistaminen tarkoittaa, että palvelun 
toimittaja esittää tilaajan edustajalle suunnitelmat ja asiasta tehdään merkin-
tä työmaakokouksen pöytäkirjaan. Tämän korvaava muu menettely voi olla 
"nähnyt' -merkintä suunnitelmassa ja merkintä työmaapäiväkirjassa. 

Vastaavasti menetellään, kun palvelun toimittaja esittää työmaalla työsken-
televien henkilöiden tiedot. 

3.3 Yleistarkastusten toimittajan turvallisuustehtävät 

Yleistarkastusten toimittaja toimii työn päätoteuttajana ja hänen on huoleh-
dittava niistä turvallisuustehtävistä, jotka on määrätty turvallisuusmääräyk-
sissä päätoteuttajalle. 

Toimittaja nimeää ennen töiden aloittamista (aloituskokouksessa) pätevän 
vastuuhenkilön, joka vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävien toteuttami-
sesta palvelussa (VNp 629/1994 9 § 2 mom.). 

Päätoteuttajan tulee huolehtia työnantaj ia velvoittavien työturvallisuusriskien 
arvioinnista, työntekijöiden perehdyttämisestä ja lakisääteisten työturvalli-
suusta rkastusten suoritta misesta. 

3.4 Muiden osapuolien turvallisuustehtävät 

Päätoteuttaja vastaa, että jokaisella aliurakoitsijalla tulee olla nimettynä en-
nen töiden aloittamista pätevä vastuunalainen henkilö, joka huolehtii aliura-
koitsijan osalta työturvallisuustehtävistä. 

Aliurakoitsijan on noudatettava tilaajan antamia turvallisuussääntöjä ja - 
ohjeita. 
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4 Yleiset turvallisuusperiaatteet 

4.1 Yleistä 

Sillantarkastusten aloituskokouksessa käydään läpi tämä turvallisuusasiakir -
ja ja työn turvallisuuden kannalta oleelliset seikat. 

Tilaajalla on oikeus antaa myöhemminkin palvelua koskevia tarkempia tur-
vallisuusmääräyksiä ja -ohjeita tai -koulutusta. 

4.2 Turvallisuusasioiden dokumentointi 

Palvelun toimittaja ylläpitää työturvallisuusmääräysten mukaisia tiedostoja 
toimeksiantoon liittyvistä turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luoki-
teltujen töiden suunnitelmista (mm. liikennejärjestelyt), tarkastuksista, koko-
uksista ja perehdyttämisistä. 

Palvelun toimittajan on dokumentoitava työn aikana sattuneet liikennevahin-
got ja työtapaturmat sekä "vähältä-piti" -tapaukset. Dokumentit laaditaan Ex-
cel -lomakkeille, jotka ovat tulostettavissa verkosta kohdasta Tietoa palvelun 
tuottajille > Urakoitsijoille. Palvelun toimittaja voi käyttää myös olemassa 
olevaa omaa järjestelmäänsä vastaavien tietojen keräämiseen. 

Tilaajalla on oikeus saada kopiot toimeksiantoon liittyvistä turvallisuusdoku-
menteista. 

4.3 Turvallisuussuunnittelu 

Yleistarkastusten toimittajan tehtäviin kuuluu muun muassa seuraavaa: 
- Toimittajan on ennen töiden aloittamista laadittava koko työtä koskeva 

kirjallinen turvallisuussuunnitelma VNp 629/1994, 7 § 1 mom.). Suunni-
telma on saatettava tilaajan edustajalle tiedoksi. Tilaajan edustaja voi an-
taa tarkempia ohjeita turvallisuussuunnitel man sisältöön. 

- Toimittajan on varmistettava palvelussa käytettävien työkoneiden ja - 
laitteiden soveltuvuus kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin VNp 
629/1994:n 11 §:n mukaisesti. 

- Toimittajan on tehtävä teline- ja nostokalustolle sekä nostoapuvälineille 
käyttöönottotarkastukset VNp 629/1994:n 12 §:n mukaisesti. 

- Toimittajan on huolehdittava myös jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja 
-valvonnasta niin, että mm. työmenetelmien, työympäristön, liikennejär-
jestelyjen, työkoneiden ja laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko 
työn ajan. 

4.4 Tilaajan valvontaoikeudet 

Tilaajan nimeämillä edustajilla, kuten toimeksiannon valvojalla ja liikennetur-
vallisuusasiantuntijoil la on oikeus milloin tahansa pitää turvallisuuteen liitty-
viä tarkastuksia ja katselmuksia niissä työkohteissa, joissa tehdään toimek-
siantoon kuuluvia töitä. 
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Tilaajan edustajalla on oikeus asettaa määräaika liikenne- tai työturvallisuut-
ta vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata an-
netussa määräajassa, tilaaja voi keskeyttää työt ja antaa asian työsuojeluvi-
ranomaisten käsiteltäväksi. 

Tilaajan edustajan tai liikenteen valvojan esille tuoma liikenneturvallisuutta 
vaarantava puute on korjattava välittömästi, samoin puute, joka voi aiheuttaa 
vaaraa tai vakavaa haittaa muille työkohteen vaikutuspiirissä oleville osa-
puolille. 

Liikenteenjärjestelytehtävien ja turvallisuusvelvoitteiden laiminlyöntien seu-
raamukset on esitetty sopimuksen kohdassa Muut sanktiot. 

4.5 Määräykset ja ohjeet liikenneturvallisuudesta 

Palveluun kuuluvien töiden liikennejärjestelyt tehdään Tiehallinnon julkaisun 
Liikenne tietyömaalla. Tienrakennustyömaat, TIEH 2200053-09, ohjeiden 
mukaisesti. 

Palvelun tuottamisessa noudatetaan Tiehal linnon julkaisun Liikenne tietyö- 
maalla. Pätevyysvaatimukset ja työtuivallisuuden perusteet, TIE H 2200057-
09, turvallisuusvaatimuksia ja -periaatteita. 

Ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisus-
sa Liikenne tietyömaalla. Tienpitoajoneuvot, TIEH 2200007-08, esitettyjä pe-
riaatteita tieliikenteen poikkeussääntöjen soveltamisessa, sekä ottaa huomi-
oon turvallisuus- ja havaittavuusvaatimukset. 

Toimittajan on nimettävä tarvittaessa liikenteen järjestelyistä ja liikenteenoh-
jaussuunnitelmista vastaava henkilö, jolla on riittävä pätevyys kyseiseen teh-
tävään. Liikenteenohjaussuunnitelman hyväksyy tilaaja. 

Tilaajan edustajalla on oikeus antaa soveltamisohjeita ja tukintoja ohjeisiin 
liittyvistä asioista. 

4.6 Muut turvallisuusohjeet 

TIETURVA pätevyydet: Tieturva 1 -koulutus vaaditaan kaikilta työhön osal-
listuvilta henkilöiltä. 

Palvelun toimittajan on nimettävä tarvittaessa liikenteen järjestelyistä vas-
taava Tieturva 2 -koulutettu henkilö, jolla on riittävä pätevyys kyseiseen teh-
tävään. 

Palvelun toimittajan on otettava toiminnassaan huomioon mandolliset mui-
den tahojen turvallisuusohjeet, jotka on mainittu sopimusasiakirjoissa. 

Rautateihin liittyvien siltojen tarkastuksissa tulee noudattaa ratahallintokes-
kuksen (RHK) ohjetta Ratatyön tuivallisuusohjeet (TURO). 
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5 Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot 

5.1 Vaaroja aiheuttavat rakenteet tai laitteet 

Sillantarkastustyön turvallisuuden kannalta vaarallisia rakenteita ja laitteita 
ovat mm.: 
- Rautatien varusteet ja laitteet (sähköistettyjen ratojen johtimet ja muut 

korkeajännitejohdot, liikenteel lä olevat rataosat) 
- Sähköjohdot ja -kaapelit (korkeajännitteiset, erityisen alhaalla olevat, sil-

lan auttavat tai sillan kannakkeilla olevat johdot ja kaapetit) 
- Viemärit ja -viemäriputket (teollisuuslaitosten, tutkimuslaitosten, sairaa-

loiden puhdistamattomat jätevedet, sillan ylitykset ja alitukset) 
- Kaasuputket ja -linjat 
- Muut vaarallisia aineita sisältävät putket (höyry, teollisuuslaitosten putket 

siltojen läheisyydessä, myös vanhat käytöstä poistetut putkilinjat) 
- Tärkeimmät vesijohtoputket (siltojen alitukset, putket siltaan kiinnitetyillä 

kannakkeilla) 
- Portaatja kulkuluiskat 
- Siltojen ja tukimuurien reunat, luiskat, keilat ja jyrkänteet reuna-alueineen 

(suuret korkeuserot) 
- Vesistösillat (hukkumisvaara) 
- Kapeat sillat (liikenne) 
- Näkemiltään rajoitetut sillat (esim. risteyssillat, ramppisillat). 

5.2 Vaaroja aiheuttavat toimin not 

Liikenteen ja sillantarkastustyön turvallisuuden kannalta vaarallisia toimintoja 
ovat mm.: 

. 	
- Työskentely yleisellä liikenteellä olevalla alueella, sen läheisyydessä ja 

yläpuolella 
- Ajoneuvojen käyttö liikennesäännöistä poiketen 
- Liikennejärjestelyjen rakentaminen ja muuttaminen 
- Työskentely johtojen läheisyydessä 
- Työskentely kaivannoissa ja kaivantojen reunoilla 
- Työskentely hoitosillakkeilla, hoitosilloilla, telineillä tai henkilönostimissa 
- Työskentely suurten korkeuserojen alueilla ja syvän veden yllä 
- Työskentely kallioleikkauksissa ym. paikoissa, joissa on vaarana putoa-

vat kivet ja lohkareet 
- Terveydelle haitallisten aineiden ja materiaalien käyttö ja käsittely. 

5.3 Kolmansille osapuolille vaaralliset kohteet 

Kolmansille osapuolille vaarallisia kohteita ovat mm.: 
- Kohteet, joissa on varottava erityisesti tienkäyttäjien turvallisuutta, kuten 

tieosat, joilla liikkuu vanhuksia, lapsia tai vammaisia (esim. vanhainkodit, 
palvelutalot, koulut, päiväkodit, hoitolaitokset) 
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- Kohteet, joissa on varottava alapuolella olevaa liikennettä ja toimintoja 
(mm. sillat, joilla on alapuolinen risteävä vesi-, ajoneuvo- tai kevyenhii-
kenteen väylä). 

5.4 Liikenteen kannalta hankalat ja vaaralliset kohteet 

Liikenteen kannalta hankalia ja vaarallisia kohteita ovat mm.: 

- Sillat, joilla on normaalista poikkeavat liikennemäärät (urheilu- ja 
kulttuuritilaisuudet, messut ja muut massatilaisuudet) 

- Sillat, joilla on suuret liikennemäärät (erityisesti vilkkaiden teiden 
säännöl liset ruuhka-ajat ja ruuhkasuunnat) 

- Sillat, joilla raskaan liikenteen osuus on erityisen suuri tai sillalla on 
toistuvia teollisuuden erikoiskuljetuksia 

- Sillat, joilla on runsaasti polkupyörä-, mopo-, moottoripyörä- tai 
jalankulkuliikennettä 

- Moottoriteiden ja niiden ramppien sillat (suuret ajonopeudet, häiriöiden 
odottamattomuus). 

5.5 Olosuhteiden aiheuttamat vaarat 

Vaaraa aiheuttavia olosuhteita ovat mm.: 
- Sääolosuhteet (sade, pimeys, liukkaus, sumu, kirkas auringonpaiste) 
- Pöly ja melu 
- Irtokivet, huonokuntoinen päällyste tai huonokuntoinen liikuntasaumalaite 
- Muut sillalla tai siltapaikalla samanaikaisesti tapahtuvat toiminnot. 

6 Menettelytapaohjeet 

- Työvaiheiden yhteensovitus 
- Tiedonkulku, kokoukset 
- Ilmoituskäytännöt 

7 Yhteensovittamisen säännöt 

- Alistusmenettelyt 
- Yhteensovittamisen käytännöt 
- Toimintatavat turvallisuusjohtamisessa 
- Työmaan pelisäännöt 

. 

rn 
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