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YLE 1 STÄ 

1.1 
Ohjeen käyttöalue 

Sillantarkastuskäsikirja kuuluu siltojen hallintajärjestelmän (SIHA) ohjeis- 
toon. Ohjeessa käsitellään sillan perustietojen tarkistusta ja vauriotietojen 
keräämistä siltapaikalla sekä näiden tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä. 

Tarkastuskäsikirjaa käytetään, kun tarkastustietoja luokitellaan, kirjataan 
tarkastuslomakkeisiin ja päivitetään siltarekisteriin. 

Tielaitoksen siltojen tarkastusjärjestelmä ja -menetelmät on esitetty sillan-
tarkastusohjeessa /1/. 

Siltarekisteritietojen inventoinnissa ja päivittämisessä käytetään tarkas-
tuskäsikirjan lisäksi siltarekisteriohjeita /2/ ja /3/. 

1.2 
Siltojen hallintajärjestelmä (SIHA) 

Siltojen hallintajärjestelmän (Bridge Management System, BMS) tarkoituk-
sena on auttaa päätöksentekijöitä määrittämään ne rahoituspuitteet ja toi-
menpiteet, joilla siltojen palvelutaso ja kunto saadaan pidetyksi halutulla 
tasolla. 

Tavoitteena on sillaston optimaalisen palvelutason löytäminen niin tien 
käyttäjän kuin kunnossapitäjänkin kannalta, tämän tason ylläpitäminen ja 
pitkän aikavälin kehitysennusteiden tekeminen. Tiepiireissä järjestelmää 
käytetään siltatasolla 

- seurattaessa siltojen kuntoa 

- valittaessa korjaustoimenpiteitä ja määritettäessä niiden kiireellisyys-
järjestystä 

- laadittaessa toimenpideohjelmia. 

Hallintajärjestelmä perustuu pitkälle kehitettyyn siltojen tarkastukseen ja 
kunnon arviointiin. Siltojen tarkastuksissa kerätyt tiedot viedään siltarekis-
teriin eli siltatietokantaan, joka sisältää sillan kuntoa koskevien tietojen li-
säksi hallinnollisia ja sillan rakennetta koskevia tietoja. Siltarekisteri ylläpi-
detään tiepiireissä. Järjestelmän luotettavuuden kannalta on tärkeää, että 
tiedot ovat ajantasaisia ja oikeita. 



S 

L 
L 
A 
N 
T 
A 
R 
K 
A 
S 
T 
U 
S 

* 

Siltojen hallintajärjestelmän osat ovat seuraavat (kuva 1): 

- sillantarkastus 
- siltarekisteri 
- sillastotason hallintajärjestelmä 
- siltatason hallintajärjestelmä. 
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1 	TOIMENPIDEOHJELMAT 	 1 
Kuva 1. Siltojen hallintajärjestelmä 

Tarkastustietojen merkitys siltojen hallintajärjestelmässä ilmenee kuvasta 
2. Vaurio- ja kuntotietojen perusteella laaditaan sekä toimenpideohjelmia 
että sillan ikäkäyttäytymistä kuvaavia ennusteita, joita käytetään sillaston 
optimaalisen palvelutason määrittämiseen. 

INVENTOINTI 	 TOIMENPITEET 	 VERTAILU 

KANTAVUUS 	1 	[VAHVENTAMINEN 1 + VAIKUTUS 

'IENTEEN- 	 LIIKENNE- 

VÄLITYSKYKY 	* [LEVENTÄMINEN 1 	KUSTANNUKSIIN_1 

KUNTO 	 1 	1 KORJAAMINEN 	 SUHDE 
UUDELLEEN 4, 	 RAKENTAMISEEN 

I LIIKENNE- 
TURVALLISUUS 

Kuva 2. Inventointitietojen vaikutus toimenpiteisiin 
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YLEIS- JA KUNTOTIEDOT (lomake 1) 

Yleis- ja kuntotiedot merkitään sillantarkastuslomakkeeseen selväkielisinä 
tai koodilla (kirjain tai numero). Siltarekisteriin tiedot päivitetään aina koo-
dilla. 

Lomakkeen 1 täyttämisessä tarvittavat parametrilistat 1-5 on esitetty kä-
sikirjan liitteessä 1. 

2.1 
Sillan tunnistetiedot 

Sillan numero ja nimi merkitään siltarekisterin mukaisina. Sillan yleisni-
men oikeellisuus on syytä tarkistaa. 

Tarkastustyyppien kirjaintunnukset ovat seuraavat (parametrilista 1): 

LT = lopputarkastus 
YT = yleistarkastus 
ET = erikoistarkastus 
ST = sukellustarkastus 
TT = tehostettu tarkkailu 
VT = vuositarkastus 

2.2 
Sillan luokitustiedot 

Sillan historiallinen merkittävyys ilmoitetaan parametrilistan 2 numerokoo-
dilla ja ympäristörasitus (ilmastotyyppi) parametrilistan 3 numerokoodilla 
tai sanallisesti. 

Kunnossapitoluokka ilmoitetaan sopivalla numerokoodilla 1-6. Koodit 
ovat samat kuin tierekisterissä ja ne vastaavat kunnossapidossa käytettä-
viä luokkia seuraavasti: 

1. = Isk 
2. = 1 s 
3. = 
4. = II 
5. = III 
6. = IV 

2-ajorataiset supertiet KVL > 6000 
1-ajorataiset supertiet KVL > 6000 
KVL 1500 ... 6000 
KVL 200 ... 1500 
KVL < 200 
Kevyen liikenteen tiet 

Kunnossapitoluokka kysytään tarvittaessa tiemestarilta. 

Ympäristöluokitusta ei tehdä toistaiseksi. 

J05 sillan rakenneosia on kosketuksissa meriveteen, merkitään kyseiseen 
kohtaan numero 1. 	 5 



2.3 
Tarkastusvälineet 

Tarvittavat tarkastusvälineet ilmoitetaan parametrilistan 4 mukaisilla nu-
merokoodeilla. 
Parametrilistasta puuttuvat välineet merkitään lomakkeelle selväkielisinä 
ja otetaan yhteys siltarekisterin vastuuhenkilöön piirissä, jotta tieto tulee 
oikein päivitetyksi ja parametrilistaa voidaan tarvittaessa täydentää. 

2.4 
Yleiskuntoa koskevat tiedot 

Kunkin rakenneosan yleiskunto arvostellaan asteikolla 0-4 
(0=hyväkuntoinen, 4= huonokuntoinen). Numeron puuttuminen osoittaa, 
ettei rakenneosaa ole tarkastettu tai ettei sitä ole. 

2.5 
Yleiset havainnot 

Tarkastukseen liittyviä kommentteja ovat mm. kunnossapidon laiminlyön-
nit, joista on tarpeen tiedottaa tiemestarille. Tieto toimitetaan perille lähet-
tämällä kopio lomakkeesta tiemestarille. Myös ulkopuolisten laitteita kos-
kevat huomautukset annetaan tiemestarin välitettäväksi. 

Puutteita ovat mm. 

- sillan tai tien kapeus 

- tien huonot näkemäolot 

- väärä siltakaidetyyppi tai pengerkaiteiden puuttuminen tai lyhyys 

- tippuputkien tai muiden varusteiden puuttuminen 

- tien päällysteen puutteet jne. 

2.6 
Muut tiedot 

Muita tarkistettavia tietoja ovat 

- sillan asettaminen tehostettuun tarkkailuun ja 

sillan poistaminen käytöstä. 
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Jos silta on tehostetussa tarkkailussa, merkitään lomakkeen kyseiseen 
kohtaan numero 1. Tarkkailun alkaminen ilmoitetaan tarkasti. Yleensä il- 
moitetaan piirin päätöksen päivämäärä. 

Tehostetun tarkkailun syy ilmoitetaan sanallisesti vapaamuotoisesti. 

Tiedossa oleva tai todennäköiseksi arvioitu käytöstä poistamisen aika mer-
kitään vuosilukuna. Käytöstä poistamisen syy ilmoitetaan parametrilistan 
5 mukaan. Käytön lakkauttaminen tarkoittaa sitä, että silta jää paikalleen, 
mutta sitä ei enää käytetä. Parametrilistasta puuttuva syy merkitään lomak-
keelle selväkielisenä ja otetaan yhteys siltarekisterin vastuuhenkilöön. 
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VAURIOTIEDOT (!omake 2) 

Vauriotiedot merkitään sillantarkastuslomakkeeseen selväkielisinä tai koo-
dilla (kirjain tai numero). Siltarekisteriin tiedot päivitetään aina koodilla, 

Lomakkeen 2 täyttämisessä tarvittavat parametrilistat 6-11 on esitetty kä-
sikirjan liitteessä 1. 

31 
Inventoinnin vaiheet 

Vauriotietojen kirjaamisessa voidaan erottaa kuvan 3 mukaiset vaiheet. 

VAURION 	 VAURIOLUOKKA(Ij 	
VAURION SYY SIJAINTI 

RAKENNEOSA 	1 -j 	VAURIOTYYPPI 	1 VAURION- 
MATERIAALI 1 LAAJUUS 

KORJAUS- 	c1 
TOIMENPIDE 	J (=5j 

LAAJUUS 	1 	KIIRELLISYYS- 

	

KUSTANNUS 	 LUOKKA 	 1 
Kuva 3. Sillantarkastuslomakkeelle kirjattavat asiat 

Eri vaiheissa huomioon otettavia asioita on käsitelty tarkemmin siltarekis- 
teriohjeessa /2/, mutta tavallisesti riittävät tiedot on esitetty seuraavissa 
kohdissa 3.2-3.10. 

Rekisteriohjelma numeroi vauriot juoksevalla siltakohtaisella numerolla. 
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3.2 
Vaurion sijainti 

YkXt V,Äha VoIh K.aaJde 	 WSb 	ycrk 	E* K 	Ia 

Vaurion sijainti ilmoitetaan seuraavasti (kuva 4): 

1. Alusrakenteet numeroidaan kilometrimittauksen kasvusuunnassa niin, 
että ensimmäinen maatuki tai ulokelaatan pää on numero 1. 

2. Päällysrakenteen vaurio paikannetaan edeltävän tuen numeroon liitettä-
vän desimaalin ja puoliskomerkinnän (kilometrimittauksen suuntaan 
katsoen oikea tai vasen) avulla. Jos vaurio on sillan poikkileikkauksen 
keskellä, jätetään puoliskomerkintä pois. 

Desimaali määritetään likimääräisesti silta-aukon pituuden suhteen. 
Laaja vaurio paikannetaan painopisteensä mukaan. 

Jos vaurio on koko aukon pituinen, tämä osoitetaan aukkoa rajaavien tu-
kien avulla esimerkiksi seuraavasti: 1-2. 

Jos vaurio on koko poikkileikkauksen levyinen, tämä osoitetaan merkin-
nällä o/v. 

3. Maatuen ja seinämäisen välituen vaurio osoitetaan tuen numeron ja 
kohdassa 2 mainittujen puoliskomerkintöjen avulla. 

4. Välituen pilari paikannetaan tuen numeron ja vasemmasta reunasta al-
kavan pilarinumeroinnin avulla esimerkiksi seuraavasti: 31=tuen 3 en-
simmäinen pilari vasemmalta. 

Siltapaikan rakenteiden vauriot paikannetaan kyseisen päätytuen numerol-
la ja tarvittaessa puoliskomerkinnällä (0 tai v). 

10 



SILLANTARKASTIJS 1 VAIJRION SIJAINTI 

TUL? 	 1 	2 	 3 	4 _7-------- 
VAURIO?4 SIJAINTi 	1.5 v 	2.4 v 	 2.8 o 	3.4 

(KAI4sILAATFA) 

3 	33 	3 

 7 

VAURION SLJMNTI 	 31 	32 
(VÄLrFUL?) 

Kuva 4. Vaurion sijainnin määrittäminen 
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3.3 
Sillan rakenneosat 

Ftt 	Y, 	t V4l 	 1a 	 VkSM VM* 	EKL X' 

HL H 	 - P 
Vaurioitunut rakenneosa merkitään parametrilistan 6 mukaan. Jos listassa 
ei ole sopivaa rakenneosaa, tiedot kirjataan päärakenneosalle (100-taso) ja 
otetaan yhteys siltarekisterin vastuuhenkilöön. 

Rakenneosien nimityksiä on käsitelty tarkemmin sillantarkastusohjeessa 
/1/. Käsikirjan liitteessä 2 on esitetty sillantarkastusohjeen kuvasarja, josta 
tärkeimmät rakenneosien nimitykset selviävät. 

Rakenneosan staattinen toiminta jätetään epäselvissä tapauksissa otta-
matta huomioon esimerkiksi seuraavasti: 

- ulokepalkin päätypalkki ja siipimuurit käsitellään alusrakenteen osina, 
- kehä käsitellään kansilaattana, etumuureina ja peruslaattana ja 
- kotelopalkin ylälaatta käsitellään kansilaattana. 

3.4 
Rakennusmateriaalit 

_____________________________________________________ 	- 
/,60 I.O/: 	44t 

. 	 -iii 	-ff - 

Rakenneosan materiaali merkitään aina kirjaintunnuksen avulla parametri-
listan 7 mukaan. Päällysrakenteen vesivuoto käsitellään kansilaatan vauri-
ona. Parametrilistaa 7 käytettäessä otetaan huomioon seuraavaa: 

- Muoveihin luetaan tässä tapauksessa erilaiset polymeereistä valmiste-
tut tarvikkeet, kuten pintavesiputket ja muovilevyt. 

- Polymeerisementtibetoneihin luetaan sellaiset betonit ja laastit, joiden 
sideaineena on sementin lisäksi polymeeriä. Näitä ovat esimerkiksi la-
teksibetoni ja sementtipohjainen juotoslaasti. 

- Polymeerikomposiitteihin luetaan massat, joiden sideaineena on joku 
polymeeri. Sideaineita ovat esimerkiksi epoksi, akryyli tai polyesteri. 

- Muihin polymeereihin luetaan mm. saumausmassat, jotka eivät sisällä 
bitumia tai kumibitumia. Näitä ovat esimerkiksi polyuretaanit, silikonit 
ja polysulfidit. 

- Jos vedeneristysmateriaali ei ole tiedossa, kohta jätetään tyhjäksi. 
Muulloin käytetään ryhmiä BI (jutekangas, lasikangasbitumimatto, mas-
tiksi jne.) tai KB (kumibitumimatto, kumibitumimastiksi jne.) tai PM (po-
lyuretaani, epoksi, epoksiterva jne.). 

12 
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Jos parametrilistassa ei ole sopivaa materiaalia, merkitään lomakkeeseen 
rasti ja materiaalitieto kirjataan lomake 1:n kohtaan Tarkastukseen liittyvät 
kommentit. Ennen tiedon tallentamista rekisteriin otetaan yhteys siltarekis- 

I terin vastuuhenkilöön. 

3.5. 

I Vaurioluokitus 

_________ 	 _____ 
r.&k tv 	 Y,.Ö 	Y , 	Esa k.Ik UI. 	 Eila • 	- 

Vauriotyyppi määritetään parametrilistan 8 termeillä ja numerokoodeilla, 

I 	jotka on esitetty myös taulukon 1 sarakkeina. Vaurioita ei voi kuvata tarkas- 
tuslomakkeissa muilla termeillä. 

Taulukon 1 matriisissa olevat numerot 2-15 viittaavat jäljempänä esitettyi- 

I  hin taulukoihin, joissa on esitetty useimmin esiintyvien ja rakenteiden säi-
lyvyyteen eniten vaikuttavien vaurioiden luokitukset ja niiden ohjeelliset 
korjaustoimenpiteet. 

I 	Ne vauriot, joita ei ole yksityiskohtaisesti luokitettu, luokitetaan vaurio- 
luokkiin 1 ja 4 seuraavasti: 

I 	- luokka 1 tarkoittaa lievää vauriota, jonka korjaus ei ole tarpeen lähim- 
män kolmen vuoden aikana, 

- luokka 4 tarkoittaa edellistä pahempaa, tarkemmin selvitettävää vauri-
ota. 

1 	Vaurioluokka merkitään lomakkeen kyseiseen kohtaan. 

13 



Taulukko 1. Sillantarkastuksen vaurioluokituksen yleiskaavio 	 1 1 
VAURIOTYYPPI 

RAKENNE \ 
/.i/I 	s, 	. 

,z$sZX&'Z4fI' 
Betonirakenne 2 3 4 5 2 2 6 2 4 

7 7 7 Teräsrakenne 

7 - 7 7 Teräsrakenteen 
pinnoite 
Teräsputki 8 8 

9 9 9 9 Puurakenne 

1010 10 10 10 Kivirakenne 

11 1111 1211 12 11 Päällyste 

13 1313 13 13 Ohutkerros- 
paallyste 
Liikuntasauma 1414 14 14 14 14 14 

15 15 1515 Verhous 

Vaurion vaikutus sillan kantavuuteen on arvioitava. Jos vaurio vaikuttaa 
kantavuuteen, merkitään numero 1 kyseiseen kohtaan. 

Jos yleistarkastuksessa ei havaita korjattavia vaurioita tai jos havaitut vau-
riot voidaan korjata myöhemmin, seuraavassa tarkastuksessa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota vaurioasteen muutokseen. 
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Taulukko 2. Betonin pintavaurioluokitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet 

luokka I ENNETPI  NORMAALI 
RAUDOUS 

JÄNNITETTY 
RAUD0US 

ERIKOIS- 
RASFUS 

taivu- muu taivu- muu reuna- vesi- 
VAU tettu tettu palkki raja 

1 Betonin pinnassa on verkkohalkeamia. A A A A - - 

Pintalaasti on irronnut, mutta karkea 
kviaines ei ole näkyvissä. 

2 Rapautumisen tai kuluman syvyys on A,B A B,C B - - 

0-10 mm. Karkea kiviaines on 
näkyvissä. 

3 Rapautumisen tai kuluman syvyys on C B D C B 0 
0-20 mm. Laastia on irronnut kivi- 
aineksen ympäriltä. 

4 Rapautumisen tai kuluman syvyys on C,D 0 D C,D C,D C,D 
yli 20 mm. Karkea kiviaines on irronnut 
ja raudoitus saattaa olla näkyvissä. 

I 	A. Pinnoitusta voidaan harkita. Tällöin tehdään erikoistarkastus, jossa sel- 
vitetään raudoituksen korroosio sekä betonin kloridipitoisuus ja karbo-
natisoituminen. Työtä varten laaditaan työselitys. 

I 	B. Paikalliset vauriot korjataan betonin paikkaamisesta annettujen ohjeiden 
mukaan yleensä paikkauslaastilla tai ejektoimalla. Laajat alueet käsitel- 

I 	
lään kohdan C mukaan. 

0. Vaurioitunut betoni piikataan pois ja ympäristöolojen mukaan mitoitet-
tu betonipeite tehdään yleensä ruiskubetonoimalla tai valamalla. Työtä 
varten laaditaan työselitys. 

0. Vaurioitunut betoni piikataan pois ja korjataan valamalla tai ruiskubeto-
noimalla. Raudoitus kunnostetaan tarpeeUisilta osilta. Rakenteiden vah- 

I  
ventamistarve ja mandolliset käyttörajoitukset selvitetään tarvittaessa 
tarkistustaskelmilla. Työtä varten tehdään erikoistarkastus ja laaditaan 
korjaussuunnitelma. Jännitetyissä rakenteissa olevien vaurioiden vaiku-
tus jänneteräksiin on selvitettävä. 
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Taulukko 3. Betonirakenteiden halkeamaluokitus ja ohjeelliset korjaus- 
toimenpiteet 

Vaurio- 
luokka 

RAKENNETYYPPI NORMAALI 
RAUDOFWS 

JÄNNITETTY 
RAUDOITUS 

ERIKOIS- 
RASITUS 

taivu- muu taivu- muu reuna vesi- 
VAURIO tettu tettu palkki raja 

Halkeaman leveys on alle 0,2 mm. A A B B - - 

Halkeamat ovat pieniä, pääosin 
pintahalkeamia. 

2 Halkeamien leveys on 0,2-0,4 mm. B A C C 8 - 

Halkeamat ovat rakenteellisia ja ne 
ovat syntyneet yleensä kutistumisen 
seurauksena. 

3 Halkeamien leveys on 0,3-1,0 mm. 0 B 0 C,D C D 
Halkeamat ovat rakenteellisia ja ne 
ovat syntyneet yleensä rakenteen 
taipumisen, leikkauskapasiteetin 
ylittymisen tai virumisen seurauksena. 
Halkeamia esiintyy pääasiassa 
päällysrakenteessa. 

4 Halkeamien leveys on yli 1,0 mm. D D D D 0 D 
Halkeamat ovat rakenteellisia ja ne 
ovat syntyneet epätasaisen pai- 
numisen tai suurten muodonmuutos- 
ten seurauksena. Halkeamissa on 
usein hammastusta ja niitä esiintyy 
pääasiassa alusrakenteissa. 

A. Pinnoitusta voidaan harkita. Tällöin tehdään erikoistarkastus, jossa sel-
vitetään raudoituksen korroosio sekä betonin kloridipitoisuus ja karbo-
natisoituminen. Pinnoitteen täytyy kestää vähäisiä rakenteen muodon- 
muutoksia. Työtä varten laaditaan työselitys. 

B. Yläpinnan halkeamat imeytetään kapillaarisesti. Muut halkeamat injek-
toidaan tarvittaessa. Vuotava halkeama on aina injektoitava. Työtä var-
ten laaditaan työselitys. 

C. Halkeilun syy selvitetään erikoistarkastuksessa. Halkeamat injektoidaan 
epoksilla niin, että rakenteen lujuus vastaa alkuperäistä. Vuotavat hal-
keamat asettavat käytettävälle epoksille ja työmenetelmälle erikoisvaa-
timuksia. Jännitetyissä rakenteissa olevien halkeamien vaikutus jänne-
terästen kuntoon on selvitettävä. Työtä varten laaditaan työselitys. 

D. Halkeilun syy selvitetään erikoistarkastuksessa. Halkeamat injektoidaan 
epoksilla tai sementtiliimalla, jossa voidaan käyttää täyteainetta. Raken-
teiden vahventamistarve ja mandolliset käyttörajoitukset selvitetään tar-
vittaessa tarkistuslaskelmilla. Työtä varten laaditaan korjaussuunnitel-
ma. Jännitetyissä rakenteissa olevien vaurioiden vaikutus jänneterästen 

16 kuntoon on selvitettävä. 



Taulukko 4. Betoniraudoituksen korroosion vaurioluokitus ja ohjeelliset 
korjaustoimenpiteet 

Vaurio- 
luokka 

RAKENNETYYPPI 
VAURIO 

NORMAALI 
RAUDOITUS 

JÄNNITETTY 
RAUDOITUS 

1 Betonin pinnassa on raudoituksen suuntaisia hal- A A 
keamia, mutta teräskorroosio ei ole käynnistynyt. 

2 Betonin pinnassa on raudoituksen suuntaisia B D 
halkeamia ja teräskorroosio on käynnistynyt 
tai pinnassa on ruostuneita raudoitustankoja. 

3 Rakenteessa on teräskorroosion aiheuttamia C D 
lohkeamia. Raudoitustankojen poikkileikkaus on 
pienentynyt korkeintaan 10 % 

4 Rakenteessa on teräskorroosion aiheuttamia D D 
lohkeamia. Raudoitustankojen poikkileikkaus on 
pienentynyt yli 10 %• 

A. Säilyvyyteen vaikuttavat tekijät, raudoituksen potentiaali ja betonipeite 
sekä betonin karbonatisoituminen ja kloridipitoisuus, selvitetään erikois-
tarkastuksessa. Jos korroosio ei ole käynnistynyt, halkeama injektoidaan 
tai imeytetään. Työtä varten laaditaan työselitys. 

B. Tehdään kohdassa A selostettu erikoistarkastus. Jos korroosio on käyn-
nistynyt, karbonatisoltunut ja liian kloridipitoinen betoni piikataan pois. 

U 
Paikkaus tehdään yleensä valumattomalla paikkauslaastilla tai ejektoi-
maIla niin, että saadaan riittävä betonipeite. Tarvittaessa rakenne pinnoi-
tetaan. Työtä varten laaditaan työselitys. 

I 	
0. Tehdään kohdassa A selostettu erikoistarkastus. Karbonatisoitunut ja 

liian kloridipitoinen betoni poistetaan. Raudoitus puhdistetaan ruosteesta 
ja suojataan korroosionestoaineella. Betonointi tehdään yleensä ruiskut- 
tamalla. Tarvittaessa tehdään ns. pinnanajo. Työtä varten laaditaan kor- 

• 	jaussuunitelma. 

D. Tehdään kohdassa A selostettu erikoistarkastus. Rakenteen kantavuus 
selvitetään laskelmilla. Liikennettä rajoitetaan tarvittaessa tilapäisesti 
tai pysyvästi. Piikkaus ja muut esikäsittelyt tehdään kohdassa 0 selos-
tetulla tavalla. Raudoitus uusitaan tai sitä vahvennetaan tarvittaessa Ii-
sätangoilla. Betonointi tehdään ruiskuttamalla tai valamalla. Työtä var-
ten laaditaan korjaussuunnitelma. 
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Taulukko 5. Vesivuotojen vaurioluokitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet 

. 

NEYPPI KANTAVAT RAKENTEET 
NORMAALI JÄNNITEUY 

kokka VAURIO RAUDOITUS RAUDOITUS 
1 Kansilaatan alapinnassa tai maatuessa on A A 

paikallinen vesivuoto tai kalkkihärmää. 
2 Kansilaatan reunoissa on useissa kohdissa tai B 8 

kauttaaltaan kalkki härmää tai vesivuotoja. 
3 Vesivuotoja on laajoilla alueilla (yli 30 %) C C,D 

laatan alapinnassa. 
4 Edellisen lisäksi on rakenteellisessa betonissa D D 

vaurioita laatan yläpinnassa tai betonin vesi- 
liukoinen kloridipitoisuus on ̂ 0,05 % 

A. Kannen pintarakenteet avataan riittävän laajalta alueelta ja vaurioitunut 
vedeneristys korjataan. Muut pintarakenteet tehdään yleensä entiseen 
tapaan. Maatuen vesivuoto pyritään ohjaamaan etumuurin läpi poratta-
vaan vedenpoistoreikään. Jos työ onnistuu, halkeama suljetaan injektoi-
maIla. Työtä varten laaditaan työselitys. 

B. Vesivuodon syy selvitetään etukäteen ja otetaan huomioon työselitystä 
laadittaessa. Sillan reunat avataan suoraviivaisesti rajaten. Tippuputket 
avataan ja niitä tehdään tarvittaessa lisää. Vedeneristys uusitaan yleen-
sä massaeristyksenä ja tippuputkilinjaan asennetaan salaoja. Muut pin-
tarakenteet tehdään pääl lystemassasta. 

C. Kansilaatan kloridipitoisuus tutkitaan etukäteen. Jos kloridipitoisuus on 
alle 0,05 % eikä betonipinnassa ole vaurioita, kannen pintarakenteet teh-
dään uudestaan. Työtä varten laaditaan korjaussuunitelma. 

D. Kansilaatan kloridipitoisuus tutkitaan etukäteen. Jos kloridipitoisuus on 
0,05 % tai suurempi, tutkitaan raudoituksen korroosio potentiaalimittauk-
sella, kun kannen pintarakenteet on poistettu korjaustyön alkuvaiheis-
sa. Kansilaatan ja raudoituksen korroosiovauriot korjataan, ja yli 0,2 mm:n 
halkeamat injektoidaan. Kannen pintarakenteet tehdään uudestaan. Työtä 
varten laaditaan korjaussuunnitelma. 
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Taulukko 6. Valuvikojen luokitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet 

Vaurio- 
luokka 

RAKENNETYYPPI 
VAURIO 

NORMAALI 
RAUDOITUS 

JÄNNITETTY 
RAUDOITUS 

1 Betonin pinta on jäänyt harvaksi tai erottunut, A B 
mutta karbonatisoitumattoman betonipeitteen 
paksuus on vähintään 10 mm. 

2 Rakenteessa on paikallinen onkalo, joka ulottuu B B,D 
raudoitukseen. 

3 Harvaksi jäänyt betonipeite on karbonatisoitunut 0 C,D 
ja teräskorroosio on käynnistynyt. 

4 Rakenteessa on syvälle ulottuva erottunut C,D D 
kerros tai onkalo. 

A. Vauriota ei välttämättä tarvitse korjata, mutta karbonatisoitumista on seu-
rattava. Jos ulkonäkösyyt vaativat, voidaan rakenteet pinnoittaa karbo-
natisoitumista ehkäisevällä ja tarvittaessa kloridien tunkeutumista es-
täväilä pinnoitteella. Työtä varten laaditaan työselitys. 

B. Virheellinen kohta piikataan auki niin, ettei raudoituksen ympärille jää 
karbonatisoitunutta betonia. Paikkaus tehdään yleensä valumattomalla 
paikkausiaastilia tai ejektoimalla. 

C. Virheellinen kohta piikataan auki niin, ettei raudoituksen ympärille jää 
karbonatisoitunutta betonia. Raudoitus puhdistetaan ruosteesta ja suo- 
jataan tarvittaessa korroosionestoaineeila. Betonointi tehdään yleensä 
ruiskuttamalia. Työtä varten laaditaan työselitys ja samalla selvitetään, 
onko rakenteen pinnanajo tai pinnoitus tarpeen. 

D. Virheellinen kohta korjataan joko sementti-injektoinniila tai piikkaamal-
la virheellinen betoni pois ja tekemällä betonointi vaiamalla, ruiskutta-
maIla tai injektointibetonointina. Työtä varten laaditaan työselitys ja sa-
maila selvitetään, onko koko rakenteen pinnoitus tarpeen. Erikoistarkas-
tus on tarpeen. 
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Taulukko 7. Teräsrakenteiden pintakäsittelyvirheiden ja korroosion vaurio- 
luokitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet 

Vaurio- 
luokka 

IRAKENNEOSA 

VAURIO 

KAIDE 
TAI MUU 
VARUSTE 
M2—M4 

LAAKERI 

M2—M4 

PÄÄLLYSRAK. 
TERÄSPALKKI 

M2—M3 	M4 

RIIPPU-
KÖYSI 
TMS 

M2—M4 

1 Ruostumisaste on Ri 2 tai pin- A - A 	A A,D 
nassa on naarmuja, hilseilyä 
tai kuplia. 

2 Ruostumisaste on Ri 3 ja pinta- B - B 	C B,D 
alasta on vaurioitunut alle 30%. 

3 Ruostumisaste on Ri 3 ja pinta- C C C 	D D 
alasta on vaurioitunut yli 30 % 

4 Ruostumisaste on Ri 4 tai Ri 5. C,D D C,D 	C,D D 

A. Naarmu paikataan, jos on odotettavissa, että vaurio laajenee. Hilseile-
vän tai kuplivan pinnoitteen kuntoa ryhdytään seuraamaan. 

B. Vaurioituneet osat paikkausmaalataan. Sinkitty pinta maalataan sinkki-
pölymaalilla tai ruiskusinkitään. Työtä varten laaditaan työselitys. 

C. Jos valssihilsettä ei ole poistettu ja kuopparuoste ei pienennä rakenne- 
osan poikkileikkausta enempää kuin 10 %, huollon yhteydessä osa uusin-
tamaalataan tai ruiskusinkitään. Jos rakenneosa voidaan irrottaa, on har-
kittava osan kuumasinkitystä. Erillisen huollon yhteydessä laakerit kä-
sitellään erikoisaineilla. Työtä varten tehdään erikoistarkastus ja laadi-
taan työselitys. 

D. Jos kuopparuoste pienentää rakenneosan poikkileikkausta yli 10 %, tar-
kistetaan rakenteen kapasiteetti laskelmilla. Tällöin tehdään erikoistar-
kastus ja laaditaan korjaussuunnitelma. Rakenneosa vahvennetaan tai 
uusitaan. Käyttörajoituksia voidaan myös harkita. 
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Taulukko 8. Teräsputkien vaurioluokitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet 

o- 
luokka VAURIO 

VESISTÖSILTA 

itesyvyys 
^ 3m 	>3m 

ALIKULKU- 
KÄYTÄVÄ 
itesyys 

^ 3m 	>3m 
1 Teräsputken pinnassa on naarmuja tai muita A 	A A 	A 

paikallisia vaurioita. 
2 Vedenpinnan vaikutusalueella tai muualla B 	C B 	B 

on vähäisiä ruostevaurioita. 
3 Vedenpinnan vaikutusalue tai maanpinnan 0 	D C,D 	C,D 

alapuolinen osa on ruostunut. 
4 Putki on ruostunut puhki tai siinä on D 	D D 	D 

taipumisesta johtuvia murtumia. 

A. Tehdään paikkausmaalaus sinkkipölymaalilla, tai tehdään ruiskusinkitys 
tai käytetään erikoispinnoitetta. 

B. Mitataan potentiaali. Jos potentiaali on negatiivisempi kuin —600 mV, 
seurantaa jatketaan mittauksin viiden vuoden välein. Muussa tapaukses-
sa menetellään kohdan C mukaisesti. 

C. Mitataan potentiaali. Jos potentiaali on positiivisempi kuin —600 mV, put-
ki suojataan katodisesti. Työtä varten laaditaan työselitys. Muussa tapauk-
sessa menetellään kohdan 6 mukaisesti. 

D. Jos putken peitesyvyys on metriä pienempi, putki uusitaan yleensä sii-
nä vaiheessa, kun ilmenee merkkejä putken sortumisvaarasta. Selvite-
tään syvemmällä olevien putkien vahventamismandollisuus. Vaihtoehtoi-
sesti voidaan joko sujuttaa uusi putki entisen sisään tai injektoida ym-
pärystäyttö sementillä tai ruiskuttaa kuori putken sisään. Työtä varten 
putken kunto tutkitaan ja tarvittaessa tehdään siltapaikkatutkimus sekä 
laaditaan korjaussuunnitelma. 
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Taulukko 9. Puurakenteiden vaurioluokitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet 

hokka 
KANTAVA 

RAKENNEOSA 
MUU 

RAKENNEOSA 

1 Puurakenteessa on pintalahoa tai kulumaa A A 
1-5 mm:n syvyydelle. 

2 Puurakenteessa on läpimeneviä halkeamia tai B A 
avonaisia liimasaumoja. 

3 Puurakenteessa on lahovikoja tai kulumaa yli C,D C 
5 mm:n syvyydelle. 

4 Puurakenne on murtunut. D D 

A. Korjaustoimenpiteitä ei yleensä tarvita, mutta vaurion lisääntymistä on 
ryhdyttävä seuraamaan järjestelmällisesti. 

B. Tukien lähellä olevat halkeamat ja avonaiset liimasaumat injektoidaan 
polymeerillä. Työtä varten laaditaan työselitys. 

C. Rakenneosaa vahvennetaan puu- tai teräsrakenteilla. Kantavuus selvite-
tään ja liikennettä rajoitetaan tarvittaessa. Puurakenteiden kunto ja lii-
tokset tarkastetaan huolellisesti. Korjaussuunnitelman laatiminen on 
yleensä tarpeen. 

D. Rakenneosa tuetaan tarvittaessa niin, ettei vesiaukkoa supisteta tarpeet. 
tomasti. Puurakenteiden kunto tarkastetaan ja tarvittaessa tehdään sil-
tapaikkatutkimus. Rakenneosa tai silta uusitaan. Työtä varten laaditaan 
ko rj au ss u u n n itel m a. 

II 
II 
LI 

II 
II 
II 
II 
Ii 
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Taulukko 10. Kivirakenteiden vaurioluokitus ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet 

Vaurio- 
luokka 

RAKENNOSA 
VAURIO 

KANTAVA 
RAKENNEOSARAKENNEOSA 

MUU 

1 Kivirakenteen pinta on rapautunut tai kivissä on A - 

havaittavissa pieniä liikkeitä. 
2 Kivirakenteessa on läpimeneviä halkeamia. B - 

3 Kivirakenteessa on lohkeamia tai kiviä on C C 
siirtynyt paikoiltaan. 

4 Kivirakenteessa on murtumia tai kivien D C,D 
siirtyminen vaikuttaa kantavuuteen. 

A. Korjaustoimenpiteitä ei yleensä tarvita, mutta rakenteen kuntoa on ryh-
dyttävä seuraamaan järjestelmällisesti. Tarvittaessa rakenneosan pinta 
vahvennetaan betonimanttelilla niin, ettei vesiaukkoa supisteta tarpeet-
tomasti. Työtä varten tehdään erikoistarkastus ja laaditaan ainakin työ- 
selitys. 

B. Kiven paikallaan pysymiseen vaikuttavat halkeamat injektoidaan poly-
meerillä. Työtä varten tehdään erikoistarkastus ja laaditaan työselitys. 

C. Lohjennut osa tai siirtynyt kivi ankkuroidaan liikkumattomaan rakentee-
seen. Tarvittaessa asennetaan vetotankoja. Saumat injektoidaan sement-
tilaastilla tai polymeerillä. Työtä varten tehdään erikoistarkastus ja laa-
ditaan työselitys. 

D. Rakenneosa uusitaan tai vahvennetaan betonimanttelilla. Työtä varten 
tehdään erikoistarkastus ja laaditaan korjaussuunnitelma. 
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Taulukko 11. Asfalttipäällysteiden pintavaurioluokitus ja ohjeelliset korjaus- 
toimenpiteet 

Vaurio- 
luokka 

RAKENNETYYPPI 
VAURIO 

ASFALUIBETONI 
A1 VALUASFALTTI 

1 Päällysteessä on yksittäisiä halkeamia tai kuplia. A 
2 Päällysteessä on paikallisesti verkkohalkeamia tai B 

purkaumia. 
3 Päällysteessä on verkkohalkeamia tai purkaumia ajo- C 

nopeudesta riippuen kaistan pituudesta korkeintaan 
60 km/h 	80 km/h 	100 km/h 

20 % 	10 % 	5 Q/ 

4 Päällysteessä on verkkohalkeamia tai purkaumia D 
enemmän kuin kohdassa 3 on määritelty. 

Mikäli päällyste on vaurioitunut, on aina tarkistettava päällysrakenteen ala- 
pinnasta, onko merkkejä vesivuodoista. Myönteisessä tapauksessa vaurioas-
te määritetään taulukon 5 mukaan. 

A. Halkeama leikataan auki ja täytetään kumibitumimassalla. Kupla tai muu 
paikallinen vaurio rajataan timanttisahalla suoraviivaiseksi, piikataan auki 
ja korjataan päällystemassalla. Myös alapuoliset pintarakenteet korja-
taan tarvittaessa. 

B. Verkkomaiseksi halkeillut tai purkautunut päällyste korjataan kohdassa 
A selostetulla tavalla. 

C. Päällysteen alapuolisten rakenteiden kunto tarkastetaan avaamalla pääl- 
lyste riittävän monesta kohdasta. Jos suojabetoni on rapautunut yli 10 
mm:n syvyyteen, korjataan se ja tarvittaessa myös vedeneristys entistä 
vastaavilla materiaaleilla. Työtä varten laaditaan työselitys. 

D. Päällysteen alapuolisten rakenteiden kunto tarkastetaan avaamalla pääl- 
lyste riittävän monesta kohdasta. Vaurioista riippuen kannen pintaraken- 
teet joko uusitaan kokonaan, jolloin laaditaan korjaussuunitelma tai pinta 
jyrsitään oikeaan muotoon ja tehdään vain kulutuskerros uudestaan työ- 
selityksen mukaan. 1 

II 
II 

II 
II 
UI 
UI 
II 
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Taulukko 12. Päällysteiden kulumis- ja deformaatioluokitus ja ohjeelliset 
korjaustoimenpiteet 

Vaurio- 
luokka 

RAKENNETYYPPI 
VAURIO 

ASFALUIBETONI 
Al VALUASFALTTI 

1 Päällysteen raideura on 5-10 mm A 
2 Päällysteessä on yksittäinen kuluma tai muodonmuutos. B 
3 Päällysteen raideuran syvyys on ajonopeudesta riippuen C 

korkeintaan 
60 km/h 	80 km/h 	100 km/h 
25mm 	2Omm 	l5mm 

4 Päällysteen raideura on syvempi kuin kohdassa 3 on D 
määritelty. _____________ 

Mikäli päällyste on vaurioitunut, on aina tarkistettava päällysrakenteen ala- 
p1 nnasta, onko merkkejä vesivuodoista. Myönteisessä tapauksessa vaurioas-
te määritetään talukon 5 mukaan. 

A. Korjaustoimenpiteitä ei tarvita, mutta päällysteen korjaaminen ohjelmoi-
daan. 

I 	B. Paikallinen vaurio rajataan timanttisahalla suoraviivaiseksi, piikataan auki 
ja korjataan päällystemassalla. Myös alapuoliset rakenteet korjataan tar-
vittaessa. 

I 	c. Raideura jyrsitään ja tehdään urapaikkaus. Jos päällysteessä on muita- 
kin vaurioita, menetellään kohdan D mukaisesti. 

D. Päällysteen alapuolisten rakenteiden kunto tarkastetaan avaamalla pääl-
lyste riittävän monesta kohdasta. Riippuen alapuolisten rakenteiden kun-
nosta joko uusitaan päällyste ja vedeneristys kokonaan tai päällysteker-
rokset kokonaan tai jyrsitään pinta oikeaan muotoon ja tehdään vain ku-
lutuskerros uudestaan. 
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Taulukko 13. Ohutkerrospäällysteen pintavaurioluokitus ja ohjeelliset korjaus- 
toimenpiteet 

Vaurio- OHIJTKERROS- 

1 Päällysteessä on yksittäisiä halkeamia. A 

2 Päällysteen ajourien syvyys on alle kaksi kolmasosaa B 
päällysteen paksuudesta. 

3 Päällysteessä on paikallisesti verkkohalkeamia tai C 
purkaumia tai päällyste on paikallisesti irti. 

4 Päällyste on suurimmaksi osaksi irti alustasta tai D 
kulunut puhki. _____________ 

Mikäli päällyste on vaurioitunut, on aina tarkistettava päällysrakenteen ala- 
pinnasta, onko merkkejä vesivuodoista. Myönteisessä tapauksessa vaurioas-
te määritetään talukon 5 mukaan. 

A. Halkeama leikataan auki ja täytetään päällysteen sideaineella tai sitä vas-
taavalla aineella. 

B. Kuluneet alueet jyrsitään suoraviivaisiksi ja korjataan tuotekohtaisten oh-
jeiden mukaan päällystemassalla. Myös alapuoliset rakenteet korjataan 
tarvittaessa. Työtä varten laaditaan työsel itys. 

C. Verkkomaiseksi halkeillut tai purkautunut päällyste rajataan timanttisa-
halla suoraviivaiseksi ja jyrsitään tai piikataan pois ja korjataan päällys-
temassalla. Myös alapuoliset rakenteet korjataan tarvittaessa. Irronnut 
päällyste liimataan alustaan injektoimalla. Työtä varten laaditaan työse-
litys. 

D. Päällyste jyrsitään pois ja alapuoliset rakenteet korjataan tarpeellisilta 
osilta. Ohutkerrospäällyste tehdään kokonaan uudestaan. Päällystetyyppi 
valitaan saatujen kokemusten perusteella. Työtä varten laaditaan työse-
litys. 
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Taulukko 14. Liikuntasaumalaitteiden vaurioluokitus ja ohjeelliset korjaus- 
toimenpiteet 

kokka 

LAITETYYPPI 

VAURIO 

PIENI 
LAITE 

KESKI- 
SUUFU 

SUURI 
LAITE 

1 Teräs- tai kumiosia on irti. Laitteesta lähtee A A A 
ääntä. Alapuolisissa rakenteissa ei ole 
merkkejä korroosiosta. 

2 Tukikaistoissa on halkeamia tai ne ovat kulu- B B B 
luneet. Pahoja vesivuotoja ei ole. Alapuolisissa 
rakenteissa on merkkejä korroosiosta. 

3 Laitteessa on paikallisia vaurioita. C,D C,D 0 
Betonirakentejssa on korroosiovaurioita. 
Vesivuotoja on paikoitellen. 

4 Laite ei ole vesitiivis ja kiinnityksessä on C,D D D 
vaurioita. Tukikaistoissa ja alapuolisissa 
rakenteissa on runsaasti korroosiovaurioita. 

A. Teräsrakenteet hitsataan ja kumirakenteet uusitaan tai liimataan mah-
dollisuuksien mukaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Jos tietä suo-
lataan, avonaisen laitteen uusiminen vesitiiviiksi ohjelmoidaan tai teh-
dään vedenjohtolaitteita laakeritasolle. Mandolliset ruuvikiinn itykset tar-
kistetaan. 

B. Betonirakenteiden halkeamat imeytetään kapillaarisesti tai injektoidaan. 
Tukikaista tehdään tarpeellisilta osilta uudestaan. Materiaali valitaan ai-
kaisemmasta saatujen kokemusten perusteella. Laakeritason vedenjoh-
tolaitteita tehdään tarvittaessa lisää. Alapuoliset betonirakenteet korja-
taan tarvittaessa. Työtä varten laaditaan työselitys. 

C. Pienet laitteet uusitaan tarvittaessa ja muiden uusiminen ohjelmoidaan. 
Mandolliset ruuvikiinnitykset tarkistetaan. Laakeritason betonirakentei-
den kloridipitoisuus tutkitaan. Jos klorideja esiintyy runsaasti, tehdään 
vedenjohtolaitteita ja betonirakenteet korjataan. Työtä varten laaditaan 
työsel itys. 

D. Liikuntasaumalaite tehdään uudestaan vesitiiviinä rakenteena. Liian klo-
ridipitoinen betoni piikataan pois ja korjaus tehdään valamalla tai paik-
kaamalla. Työtä varten laaditaan korjaussuunnitelma. 
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Taulukko 15. Eroosio- ja muiden verhouksen vaurioiden luokitus ja ohjeel-
liset korjaustoimenpiteet 

luokka 
RAIENt'JETYYPPI 

____________________________________________ 
PERUS- 

TUS 
KOVA 

VERHOUS 
VIHER- 

RAKENNE 

1 Keilan tai luiskan pinnassa on uurteita tai - A A,B 
vähäisiä liikkeitä. 

2 Verhouksen pinnassa on vähäisiä muodon- 0 B B 
muutoksia tai verhousmateriaalia on irrotettu. 

3 Perustus tai verhous on syöpynyt taikka maa- 0 0 0 
aineksia on huuhtoutunut perustuksen alta. 

4 Perustus tai verhous on sortunut. D D D 

Kuivatuslaitteiden toiminta on tarkistettava ja laitteita on tehtävä tarvittaessa 
lisää. 

A. Vauriota ei välttämättä tarvitse korjata, mutta muodonmuutoksia on seu- 
rattava. Vaurion syy on selvitettävä. 1 

B. Puuttuva verhous tehdään uudestaan. Kivi- tai betonirakennetta vahven- 
netaan saumaamalla. Viherrakenteen pinta sidotaan kehikko- tai kenno- 
rakenteella taikka eroosionestomatolla. 1 

0. 	Perustusta tai verhouksen juurta vahvennetaan kivikorirakenteella, beto- 
nimanttelilla tai muulla vastaavalla rakenteella. Eroosiosuojaus kunnos- 
tetaan tai tehdään uudestaan niin, että vaurion syy poistetaan. Syöpy- 
mät ja muut vauriot korjataan. Työtä varten tehdään erikoistarkastus ja 
geoteknikko laatu 	työselityksen. 

D. Rakenne puretaan ja tehdään uudestaan. Vaurion syy poistetaan. Työtä 
varten tehdään erikoistarkastus ja geoteknikko laatu työselityksen tai kor- 
jaussuunnitelman. 

1 
II 
1 
II 

II 
II 
II 
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• 	3.6 
Vaurion syy 

I 	1 III1 	'' -'c 
L... 

3 	 / 

1 	Korjausrakentamisen tärkeä periaate on, että vaurion syy on mandollisuuk- 
sien mukaan poistettava. Toisaalta vaurion syyn selvittäminen on yleistar-
kastuksessa usein vaikeata, koska tarkastus tehdään silmämääräisesti. Syy 
pitää kuitenkin arvioida asian tärkeyden vuoksi parametrilistasta 9. 

Erikoistarkastuksen tarve merkitään lomakkeeseen numerolla 1. 

I Vaurion laajuus 

• 	': 
Vaurion laajuus ilmoitetaan mandollisimman tarkasti vauriotyypin mukaisella 
mittayksiköllä (mm, m, m 2 , m 3  tai kpl, ks. taulukko 1). Useat lähekkäin olevat 
vauriot tulkitaan yhdeksi vaurioksi. 

Ainakin pahimmat vauriot on valokuvattava, jotta tarkastusten välillä tapah-
tuvista muutoksista saadaan havainnollinen kuva. Valokuva auttaa myös vau-
rion paikantamisessa. Jos vaurio kuvataan, merkitään ruutuun numero 1. Ku-
van numerotunnus merkitään tarvittessa kohtaan Liite. 

3.8 
Korjaustoimenpiteet 

	

r': 	 1 

ii 

	

2 	,,2 	 / 	-.-- 3/ 

Vaurioiden ohjeelliset korjaustoimenpiteet on selostettu kohdan 3.5 taulu-
koissa 2-15. Muut korjaustyöt arvioidaan vastaavista töistä saatujen koke-
musten perusteella. Ellei kokemuksia ole, käytetään talonpoikaisjärkeä. 
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Korjaustoimenpide määritetään siltojen hallintajärjestelmää varten paramet-
rilistasta 10, jossa vauriokohtaiset toimenpiteet on yhdistetty rakenneosit-
tain helposti arvioitaviksi kokonaisuuksiksi. Tämä merkitään lomakkeelle nu-
merokoodilla tai sanallisesti. 
Ellei parametrilistasta löydy sopivaa toimenpidettä, merkitään tiedot toimen-
pideryhmän (100-taso) mukaan. 

3.9 
Korjaustoimenpiteen laajuus ja kustannukset 
Vao.o 	 Raoa 	 Va±yyto 

/».c 	U' 	 s''- 

Y 

2 	- 	3 	4 	 +' 	-4 	- 	-h-sz, 	/ 	- 	 / 

Vaurio ja sen korjaus eivät yleensä vastaa laajuudeltaan toisiaan. Esimer - 
kiksi useat betonin pintavauriot johtavat siihen, että koko päällysrakenne 
tai alusrakenne on pinnoitettava tai suojattava muulla tavoin. Tilanne on har- 
kittava huolellisesti jo siltapaikalla, jotta kustannusten suuruusluokkaa pys- 
tytään arvioimaan riittävän tarkasti. Tämä on erittäin tärkeätä toimenpitei- 
den valinnan, ohjelmoinnin ja hallintajärjestelmän kannalta. 

Kustannusennuste tehdään parametrilistan 10 avulla. Listassa on esitetty 
toimenpiteiden kustannusrajat, joita on tulkittava seuraavasti: 

- Laaja kustannusvaihtelu merkitsee sitä, että toimenpiteeseen on paneu- 
duttava tavallista tarkemmin. 

- Pienintä yksikköhintaa käytetään yleensä, jos olosuhteet ovat helpot tai 
korjaus on laaja. 

- Suurinta yksikköhintaa käytetään yleensä, jos olosuhteet ovat vaikeat 
tai korjaus on pieni. 

- Hankkeesta on pyrittävä erottamaan kustannuksiin merkittävästi vaikut- 
tavat toimenpiteet. Yleensä pätee ns. 80-20-sääntö, eli 20 O,/  toimenpi- 
teistä aiheuttaa 80 % kustannuksista! 

- Pikkutarkkuutta ja saivartelua on vältettävä. 

Jos tarkempaa tietoa on saatavissa aikaisemmin tehdyistä vastaavista kor - 
jaustöistä, tämä on tietenkin hyödynnettävä. Toisaalta kustannustietoja on 
kerättävä järjestelmällisesti korjaustöiden yhteydessä, koska kustannustie- 
tojen epäluotettavuus on yksi korjausrakentamisen pahimmista puutteista. 

Kustannustiedot tarkentuvat korjaussuunnitelman laatimisen jälkeen. Sil- 
lan korjaustyötä varten tarvitaan yleensä ainakin työselitys. 

II 
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1 	3.10 
Korjaustyön kiireellisyys 
Vcvo Va,n 	P,aa 	 tCna V)flo 	 Vany 	 - 

1 	1 	 j 	'C 

Y.flhb V 	 b.W 	YkMt 	 £- 

3 74 O QS 	 4 	 4T 	/ / 	3/ 	/ 

Kiireellisyysluokitus on seuraava (parametrilista 11): 
1 korjataan vuoden kuluessa 
2 korjataan kolmen vuoden kuluessa 
3 korjataan myöhemmin 

Lomakkeeseen merkitään numerotunnus. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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14 
REKISTERITIETOJEN TARKISTUS (lomake 3) 

I 	Sillantarkastuslomaketta 3 käytetään tarkastuksen yhteydessä sellaisten re- 
kisteritietojen tarkistamiseen, jotka saattavat muuttua, ja joista tieto ei vä-
lity muuta kautta rekisterin päivittäjälle. Lomaketta käytetään myös puuttu-

I 	
vien tietojen keräämiseen ja virheellisten tietojen korjaamiseen. 

Siltarekisteristä saadaan lomakkeen 3 mukainen esitäytetty raportti. Havai-
tut muutokset tai puuttuvat tiedot merkitään joko tarkastuslomakkeeseen 
tai raporttiin selväkielisenä. 

1 
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5 
TIETOJEN KÄSITTELY JA TALTIOINTI 

5.1 
Tiedottaminen 

Siltojen hoito ja ylläpito vaativat tehokasta tiedottamista. Siltojen hallinta- 
järjestelmä on suunniteltu niin, että havainnot pystytään välittämään entis-
tä vaivattomammin yksiköltä toiselle. 

Tiemestari n velvollisuus on tiedottaa vuositarkastuksessa havaituista kor-
jausta vaativista vaurioista työpäällikölle ja siltainsinöörille, joka päivittää 
tiedot välittömästi tai tarvittaessa tehtävän yleistarkastuksen jälkeen. Muissa 
tarkastuksissa tarpeellisiksi havaituista hoitotoimenpiteistä on puolestaan 
tiedotettava työpäällikölle ja tiemestarille. Tarkastuslomakkeella 1 on kom-
mentteja varten tila, johon tiedot merkitään selväkielisinä. 

Jos sillan tai siltapaikan hoito ja ylläpito on sopimuksella jaettu vastuualu-
eisiin ulkopuolisen kanssa, tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota ulko-
puolistenkin kunnossapitämien rakenteiden vaurioihin tai puutteisiin. Niis-
tä tiedotetaan vastuuyksikölle. Tällaisia siltoja ovat ylikulku- ja alikulkusil-
lat sekä katujen, kaavateiden ja yksityisteiden sillat. 

52 
Siltojen ylläpidon ohjelmointi 

Siltojen hallintajärjestelmään liittyvä tarkastustoiminta palvelee lähinnä oh-
jelmointia. Tarkastuksen, hallintajärjestelmän ja ohjelmoinnin väliset suh-
teet on esitetty kuvassa 5. 
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LOPPU- 
TARKASTUS 

VUOSI- 
TAR KASTUS 

YLEIS- 
TARKASTUS 

ERIKOIS- 
TARKASTUS 

TEHOSTETTU 
TARKKAILU 

SILTOJEN 
TARKASTUS- 

JÄRJESTELMÄ 

* 	TAKUU- 
KORJAUS 

HOITO 	4 	1IIN 
_________________ 	TYOOHJELMA 

KUN N OSTUS 

PERUS- 
KORJAUS 

UUDESTAAN 
RAKENTAMINEN 

SILTOJEN 
HALLI NTA- 

JÄRJESTELMÄ 

* 
* 
* 

PIIRIN 1- JA 
3-VUOTINEN 

KORJAUSOHJELMA 

PIIRIN 
5-VUOTINEN 

TPO 

TH YKS 

LAITOKSEN 
OHJELMOINTI- 
JÄRJ ESTE LMÄ 

Kuva 5. Tielaitoksen siltojen hoito- ja ylläpitojärjestelmä 

Yksi siltojen hallintajärjestelmän päätavoitteita on, että siltainsinööri saa 
sen avulla vähitellen tarkentuvat lähtötiedot tarkastusohjelmien - yleistar- 
kastukset, erikoistarkastukset ja tehostettu tarkkailu - laatimista varten. 
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5.3 
Kehitystyö 

Siltojen hallintajärjestelmän avulla hankitaan vähitellen lähtötiedot mm. 

1. siltojen käyttöiän selvittämiselle, 

I 	2. vaurion pahenemisen seuraamiselle ja 
3. erityyppisten siltojen rakentamis- ja ylläpitokustannusten selvittämiselle. 

5.4 

I Rekisteritietojen päivitys 

Sillan perustiedot syötetään siltarekisteriin, kun tie on avattu yleiselle lii- 
kenteelle. Tietoja täydennetään sillan lopputarkastuksen jälkeen. Lopputar- 

I 

	

	kastus on tehtävä erittäin huolellisesti, jotta siltakohtaiseen tiedostoon voi- 
daan myöhemmin luottaa ja vältytään tarpeettomilta selvityksiltä. 

Pääosa vauriotiedoista saadaan siltarekisteriin yleistarkastusten yhteydes- 

I sä, Tiedot tarkentuvat yleistarkastusta usein seuraavan erikoistarkastuksen 
perusteella. Rekisteritiedot päivitetään näiden tarkastusten jälkeen välittö-
mästi. 

Vuositarkastusten ja tehostetun tarkkailun tiedot päivitetään heti, kun sil-
tainsinööri on tarkistanut nämä tiedot. 

5.5 
Siltatiedosto 

Siltatiedoston keskus on siltarekisteri, joka on yhteydessä tierekisteriin. Sil-
tarekisterin käytöstä on laadittu erilliset ohjeet /2/ ja /3/. 

Muut siltatietoarkistot on esitetty sillantarkastusohjeessa /1 / 

37 



16 
RINNAKKAISET OHJEET 

I /1/ Tie- ja vesirakennushallitus, sillantarkastustoimisto. Sillantarkastus-
ohje. Tampere: Kirjapaino Hermes Oy, 1986. 93 s. TVH 732219. ISBN 
951-46-7257-7. 

I 	/2/ Tiehallitus. 1990. Siltarekisteri. Siltatietojen inventointiohje. 
/3/ Tiehallitus. 1990. Siltarekisteri. Käyttäjän opas. 
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LIITE 1. PARAMETRILISTAT 

Parametrilista 1 

- TARKASTUSTYYPPI 
LT Lopputarkastus 
YT Yleistarkastiis 
ET Erikoistarkastus 
ST Sukellustarkastus 
TT Tehostettu tarkkailu 
VT Vuositarkastus 

Parametrilista 2 

HISTORIALLINEN MERKITTÄVYYS 
1 Ei merkittävä 
2 Merkittävä 
3 Museosilta 

Parametrilista 3 

YMPÄ RISTÖ RASITUS 
Maaseutu U i 

2 Kaupunki 
3 Teollisuus 
4 Meri 

1 
Parametrilista 4 

I 	TARKASTUSVÄLINEET 
1 Siltaku rkl 
2 Vene 
3 Tikkaat 
4 I Kiikari 
5 Valaisin 

Parametrilista 5 

SILTA POISTUU KÄYTÖSTÄ 
iSilta puretaan 
2 Omistaja vaihtuu 
3 Saavuttaa arvioidun kestoiän 
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Parametrilista 6 

100 ALUSRAKENNE 
loi Peruslaatta 
102 Arkku 
103 Antura 
104 Kantamuuri 
105 Sivumuuri 
106 Etumuuri 
107 Tukiseinä 
108 Siipimuuri 
109 Otsamuuri 
110 Laakeritaso 
111 Laakeripalkki 
112 Niska 
113 Reunapalkki 
114 Ukkopylväs 
115 Pilarituki 
116 Paalutuki 
117 Seinämäinen tuki 
118 Vinotuki 
119 Ankkuroiriti 

200 REUNAPALKKI 

300 MUU PÄÄLLYSAAKENNE 
301 Kansilaatta 
302 Pääkannattaja,palkki 
303 Pääkannattaja.kaari 
304 Pääkannattajaholvi 
305 Pääkannattajakotelopalkki 
306 Pääkannattaja,nstikko 
307 Pääkannattajaputki 
308 Sekundäärinen pituuskannattaja 
309 Poikkikannattaja 
310 Poikkiside 
311 Vinoside 
312 Pyloni 
313 Riippuköysi 
314 Pidätinköysi 
315 Riipputanko  

400 PAALLYSTE 

500 MUU PINTARAKENNE 
501 Suojakerros 
502 Vedeneristys 
503 Kansilaatan yläpinta 
504 Saumaus 

600 KAITEET 

700 LIIKUNTASAUMALAITTEET 

800 MUUT VARUSTEET JA LAITTEET 
801 Kaidepylvään juuri 
802 Tukikaista 
803 Laakeri 
804 Nivel 
805 Syöksytorvi 
806 Tippuputki 
807 Salaoja 
808 Kosketussuoja 
809 Reunus 
810 Valaisin 
811 Kaapelihylly 
812 Suojaputki 
813 Liikennemerkki 
814 Hoitosilta 
815 Hoitosillake 
816 Tikkaat 

900 SILTAPAIKAN RAKENTEET 
901 Etuluiska 
902 Keila 
903 Tie siltapaikalle 
904 Tieluiska 
905 Reunus 
906 Pintavesikaivo 
907 Pintavesiputki 
908 Pintavesikouru 
909 Oja 
910 Pengerkaido 
911 Portaat 
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Parametrilista 7 

B Betoni 
T Teräs 
P Puu 
K Kivi 

AL Alumiini 
BI Bitumi 
KB Kumibitumi 
KU Kumi 
MU Muovi (PVCPE) 
PCC Polymeerisementtibetoni 
PC Polymeerikomposiitti 
PM Muu polymeeri 
AB Astalttibetoni 
VA Valuasfaltti 
Ös Oljysora 
NU Nurmi 
TV Turve 
SR Sora 

Parametrilista 8  

VAU RIOTYYPPI 
1 Rapautuminen m2 
2 Halkeilu m 
3 Ruostuminen m2 
4 Vesivuoto m2 
5 Verkkohalkeilu m2 
6 Purkautuminen m2 
7 Kuluma m2 
8 Valuvika m2 
9 Eroosiovaurio m2 
10 Deformaatio m2 
11 Lahoaminen m2 
12 Hilseily m2 
13 Kupiiminen m2 
14 Taipuma mm 
15 Murtuma kpl 
16 Lohkeama m3 
17 Painuma mm 
18 Siirtymä mm 
19 Sortuma m3 
20 Löystymä kpl 
21 Irtoama kpl 
22 Tukos kpl 

Parametrilista 9 

100 Ympäristövaikutukset 
200 Kuormitus 
300 Kuluminen 
400 Eroosio 
500 Onnettomuus 
600 Suunnitteluvirhe 
700 Rakennusvirhe 
800 Kunnossapitovirhe 
900 Ilkivalta 

Parametrilista 11 

KIIREELLISYYSLUOKKA 
1 Korjataan vuoden kuluessa 
2 Korjataan 3 v:n kuluessa 
3 Korjataan myöhemmin 
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KORJAUSTOIMENPITEET JA YKSIKKOKUSTANNUKSET (v.-90 kustannustaso) 
rr4ssikkö ,eky4tsikkö rt4t/lssitkö 

000 SEURANTA kpl 400 KIVIFIAKENTEET 700 VEDENERISTYKSET JA PÄÄLLYSTEET 

401 	Betonto verttoaminen kivella m2 800 1200 701 	Prntarakenteiden uusiminen rn2 400 - 600 

100 BETONIRAKENTEET 402 	Halkeamarr injektointr m 200 - 300 702 	Päällystekerronlen uusirrinen m2 150 - 250 

101 	Reunapalän usrsrnrrnen rn 300 1000 403 	Krsrprnnan putrdistuo m2 30 - 50 703 	Kulutuskerroksen uusrrrinen m2 75 - 150 

102 	Rakenteen ko,arnmnen valarnalla ,rr3 900 - 1500 404 	tOsiraltenteen rnanttelornt, rrr3 1500 - 3000 704 	Vedeneristylsoen parkkaarrrrnen rn2 200 - 450 

103 Teräslevyjen Irmameren m2 600 - 1000 405 	Kiorrakenteen uusimrnen nO 2000 6000 705 	Päällysteen halkeaman suHnerrnnen ts 20 - 50 

104 	Raudoituksen Irsääminen kg 10 30 406 	Polttaus kpl 20 - 200 706 	Päallysleen parkkaamrnan Imyos ura- 

105 	Paikkars ilman rnuotteja m2 200 - 350 407 Saurnaus ts 20 - 50 paikkausi m2 200 - 400 

106 	Palkkaus rnuottren avullla m2 250 - 350 707 	Ohutkerrospäällysteen halkeaman 

107 	Ejektoinit rn2 250 - 350 500 KUIVATUSLAITTEET sulkemrnen ts 50 - 100 

108 	Betonipinnan ruiskubetonointi m2 150 - 250 501 	Tippopotlsen teko päällynrakenteeseen kpl 200 - 500 708 	OhuUserrospäällysteen parkkaus m2 300 - 500 

109 	Betonirakenteen ruiskubetonoirtti m2 200 - 400 502 	Tipporeiarr teko kaidepylvään Joutsen kpl 30 - 60 709 	Ohutkerroopaallysteen uosrrrnen m2 300 - 500 

110 	Halkearnan njektointi epoksilla m 250 - 350 503 	Sillan re050n varuolarnmnen salaolalla ts 250 - 400 710 	Puukannen paallystarvnnen m2 200 400 

111 	Sementti-injektnrnti ts 150 - 250 504 	Sillan varostaminen poikitiarsella 

112 	lnektointibetonoinh ns3 1000 - 2000 salaotalla ts 100 - 300 800 SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 

113 	Halseaman suleminen irneyttämällä m 30 - 50 505 	Liikuntasauman ta laakentason varusta- 801 	Verhouksen saumaanlnen m 10 30 

114 	Betortipinnan pohdistun m2 30 - 50 rninen vedenjohtolaineilla ts 200 - 500 802 	Kinrheirokeverhoukoen teko rn2 150 - 300 

115 	Betonipinnan pinnoitus m2 120 - 350 506 Tippupotken jatkaminen kpl 50 - 200 803 	Kiviverttouksen teko rn2 300 - 500 

116 	Betompinnan mpnegnointi m2 40 - 70 507 	Syäkoytoroen teko ylaosal kpl 1000 - 1600 904 	Betonilaattaverhouksen teko m2 200 300 

117 	Tartuntaterästen ankkurointi kpl 20 200 508 	Syokoytoruen jatkatr.nerr ts 200 400 805 	Betonrk,orverhouksen teko m2 150 250 

118 	Betonirakenteen katodinen suolaos rn2 700 - 1500 509 	Pintavesien ohjauslatteiden teko ts 100 - 250 806 Taroeverhoukseo teko rn2 100 - 150 

510 	Laiokan pintauesiputtnen teko ts 400 - 600 807 Nurmverhoukseo teko nn2 50 - 	100 

200 TERÄSRAKENTEET 511 	Laiskan p.ntaoesikourun teko ts 200 - 400 908 	Molokoth- tai sepetiverhookoen teko m2 30 - 80 

201 	Kalteen uusiminen ts 500 - 800 512 	Kiotoilrrnäo teko kpl 1000 - 2000 805 	Kerrnakiunverhoukses teko m2 100 - 200 

202 Tenäsosan uusiminen kg 10 - 15 513 	Pengersalaolan teko ts 100 - 200 810 	Kioikorrrakenteiden teko rn3 200 - 300 

203 	Teräsputtsen mansirrinen kg 20 - 30 511 	Ksiikormpatlao teko m2 100 200 

204 Teräsosmen vahventanmsen mn2 600 - 1000 600 SAUMARAKENTEET 812 	Tukirruuriri teko m2 300 - 500 

205 Kaidepytoään ysuren kurmnostos kpl 200 - 400 601 	Liikuntasaumatatteen kunnostun ts 500 - 1000 813 	Tulopenkereen korjaatninen m2 200 1000 

206 Teräspalkin ylälwpan kunnosn.ms ts 150 	- 400 602 	Liikuntasaumalaineen uuslrrrsnes ts 2500 - 6000 

207 Paikkausmaalaus m2 250 - 350 603 Liikuntasaumanauhan uusiminen m 500 - 1000 900 RASKAAT TOIMENPITEET 

208 Uustntamaalaas rn2 200 - 300 604 	Massaliikuntaoauman teko m 2500 - 3500 901 	Sillan leventätninen k-rn2 7000 10000 

209 	Laaisenn huoftokäsittety kpl 500 - 1200 605 	Reunapalkin hikuntasauman sulkeminen kpl 3000 - 5000 902 Kantavuuden parantaminen k-ro2 1000 - 5000 

210 Laakemin uusiminen kpl 2000 - 20000 608 	Reunapalkin bikuntasauman tirviotärninen kpl 100 - 300 903 	Liikenneteknmsen poikkileikkauksen 

211 	Kuuma- tai ruiskusinkitys rn2 200 - 300 607 	Reurrapatkin la päätlyoteen uälrsen muuttaminen k-rn2 500 1500 

212 Teraopotken katodisen suojaus kpl 25000 - 35000 saurnao tiivistarr.nen en 20 - 60 904 	Päätlysraisenteen uusiminen k-rn2 3000 - 5000 

608 	Päallysrakenne-elementtien oähsen 

300 PUURAKENTEET saaman hivistärrinen mi 100 - 150 k-m2 = kansi-rn2I 

301 	Puurälsenteen vahventarnmnen 605 	Sillan ja penkereen rajan kunnostuo m 50 - 100 

tukeminen tai kunnostus rn3 2500 - 3000 

302 Puukannen uusirrinen m2 800 - 1300 

303 Puukannen vahventananen teräslevyllä nO 500 - 800 

304 	Hatkeaman rntetstolnti epoinsilla ts 150 - 250 

Parametrilista 10 
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Kuva 23. Teräshefonisen sil an reunan rakenteita 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS SILLANTARKASTUSLOMAKE 1 
YLEIS- JA KUNTOTIEDOT 

Sillan numero 	 Sijan nimi S.iarWp Tenrestanpuni 	 rfl 
____ II II 
Tarkasiusnro 	Tarkaslas?pp PedSmSSd 	 Tarkastaja 	 Seuraaue arsaatis 

II 
Ci) 

___ _____ 

z 

Histonallinen merkittauyps : SILTA TE1$OSTETUSSA TARKKAILUSSA 

Ilmasiotyyppi : Tarkkailu alkoi -. 

KannossapiIoluoluka 1 Tarkkaiiun syy 

Ynrpanistoluokka (1) 
1 

Meriveden oaikutus 
[ 	

SILTA POIST1U KÄYTÖSTA 0 
- 

Tarkastusvalineet Poistuu vuonna 

Poistumiiven syy 

________ m - m 
-1 

Kunnon arviointi 

KUNTOTIEDOT 	 des Edelt 	PtdIeiry 

Alusrakonne 	 [____ - - 	- -- 
Reunapalkki 

Muu paallysiasenne 

Paaily ote 

Muu pintanakenne 

Kaiteet 

Liikunta saurnaia itteet 

Muut varusteet 

SiSu paikka 

Yleiskunto 	 - 	- 
(J1 

tVH »avaus 

TARKAS1 UKSEEN LIITT'VÄT KONMENTIT 

HAVAITUT PUUTTEET 

1 
C..3 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 SILLANTARKASTUSLOMAKE 2 
VAURIOTIEDOT 

San-ueo 	 Siran nnmr 	 Srftat» 	 Tiemesfanprr 

1 - 	__________________________ ____ __________ 
Tarkastsr.ro 	TarQSIUSIW 	Pavärnr 	 Ta'kasara 	 Souraaaa larkasus 

ii•• 	ii 	II . 	 ____ 
Va'rr no Varo n 1a . n . 	Rakonnea 

___ 

Malwe 	Va/ror 	 Vanon syy 	 Korjausnunoro IE] ___: 
Ioono 	Vaurronaajuos 	YkSka 	VoKkon 	Vaurotk Koqausornnenpde _________________________ 	1aauo,s 	 YkSkk 	YkakÖhrnnrk 	EnKI 	rk 	Lsle 	 Kuoa FiLI 
LLL_ 	—] 	- 

Vaoflonnro Vauronsyarnt 	Rakennna II_ Matwoak 	VaunaypD Vaunon syy 	 Konjausnumena Il__:  
oonto 	Vau000laajyyyus 	YKokk6 	VakJsant Vaurclk Kyyprdo Laasus 	 YksKÖ 	Yks 	Ölonrnk 	Enk.t 	Krr 	LOn 	__________ 	Kuea 

HJEEPiE _________ ___ 

Vaunonnro Vauronn.yarno 	Rakennecea 

LIIIIIIIIIIIII1I 	: 

Materoaa 	Varcsyy Vaasan syy 	 Kausnurrreno ElI 	 _____________ 

Haaarnb 	Vauronaouy 	YkadokA 	Vadokant Vau,kAk kasyaasoonnonpoo 	 ors YWaKkA 	YssrkAAVsnmk 	Eokt 	Kanik 	La 	 Kuaa 

EEN_ERF 	 HL_HEE_ 
Vaunonnm Vaunoosrjapnn 	Rakanneaa LIII_II:_ )kawaAi 	Va,noyyyyp Saunan syy 	 Konyaasnurnem 

__ 
lEl:_II:_II 

Kavan5, 	Vaunorn 	uus 	YkSrkkÖ 	VarKkaot Vauradk KorusKanenpde 

ELLERL 
Lraus 	 Ykakokö 	YsikaAsnar mk 	Enkt 	Kan Ik 	Lsle 	 Kuaar 

_____EEN 
EHDOTUS KORJAUSTOIMENPITEEKSI 

0) 	 tVH 733407 	 6grraao-ns6,roorL 



ui 
VaLr onnro Vau,iorisi1a 15 Rakenr,ea 	 Ma!w 	VaurIotpp 	 Vaur on syy 	 KorJausnumoo 

-isvarVo 	Vaunorn aajuus Yhskkb 	VaKanI Vauaak Koyaustornonprde 	- 	 Laaous 	YkorkIO 	YOsÖnnIa srk 	Enk 	Ks, Ik 	LIne 	- 	 Kuoo 

Vau'nonnno Vairions:jannl 

-- 	_______ 

RakonneINa 	 Matonaah 	Vaunolyy 	 Vaurnon syy 	 Korjausnumoro 

__________________________ Eli 	 : 	 i.iiiiiii. 
1-lovanlo 	Vournon laajuus Ykunkkö 	Yo kkant Vaunalk Korjausnonrnenpsda 	 Laajuus 	YkkkV 	Yksnkuöhnnla mk 	Ensi 	Korik 	LsOe 	 Kueso 

ir 
1 	 . 

Vaumnonnro Vaurnonsnjanntn 

_____ 

RakenneINa 	 Matemeku 	Vaunotyyop 	 Vaunonsyy 	 Korjausnumero 

_________________ Eli_____________ _____________ 

Havanto 	VaurnonlaajNuy Yk.snkkA 	Vankkani Vaurcik Korjausionmenpde 	 laajyus 	Yksikkö 	Yks 	Öhnrriarek 	Enki 	Kunik 	Lee 	_____________ 	KiNo 
1 	 -- -- 	1 	-. 	 - 	 r- 

------ 	. 	 -J 	1__ 

J [ 	

: 

Vaurion nro VaurnonsijanoS 

______ 

. 	 1 	 ____ 
Rakennoroa 	 Maremnaaln 	Vauinnoryypp 	 Vaurions 	 Koqausournero 

________________________ Eli 	 ____ 

Hasoinlo 	Valnnnonlaayuus Yksnkkö 	Vanirkaet Vourioik Kajaasionnsen 	_____________________ 	 Laqass 	Yksnkkö 	YksnldsVnnelarnk 	Enki 	Kumik 	Inde _____________ 	KINO 

Vaunonnro Vaurronsnjann5 

ii 	ii 

RakennoINa 	 PMIo'naali 	Vaunoryypp 	 Vauronsyy 	 Konjausnumero 

	

: 	 ii 	 ii 

Hovoinmo 	Vaunonjaajuus 

HPRRR 
Yksnkk6 	Vaikkano Vauresjk 	usynjype 	 Laajuus 	Yksnkkö 	Yksnkoöhnniarnk 	EHti 	Knrnlk 	Lee 	 lENa 

riRH_ 
Vaunonnro Vaurnonenjannb 

[._____I_ii 

Rakonnenoa 	 kkstereah 	VaunoIpp Vaurnoes 	 Korjausnumeno 

__ 

Eli 	 1L_ _______ 

Ikavoinmo 	Vauronlaajuus YkskkV 	Vankkant Vaurkuk 	Korjausnonmeryedo 	 Laajuus 	Ylsskskd 	ajssrkkönnnia mmk 	Enki 	Kninlk 	LuiN 	 Kloo 

__ 	 LHr__ 	__ 

- - - - - - - - - - - - - - - 



TIELAITOS 	 SILLANTARKASTUSLOMAKE 3 
REKISTERITETOJEN TARKISTUS 

Sllannurrrrrro 	S.ueva 	 Slraryyp 	Irrestarpur 

______ _________________________ 	 II 
Tarlriusn,o 	Tarhasrustyypp PSrvamAara 	 Tarrastaja 	 Seuraava tarkastus 	 Toosoite 

1.. 	 F. 	 ___________ 

Stilars aserrra tiestolla 	 Kaidetyyppi 	 kpl 	suojaasmenetelma 

Tien tormrnnallrnen 8 

Laakerrlyyppr 	 kpl 	saojausnnenetelrna _______________________________ 

Risteavan vaylan tororinnallirren 8 

Kunnossaptotuoltka 	 Liikuntasaumatartetypp 	 kpl 

Stttaryyppr 

Jannerrritat 	 kpl 

Hyodyllinenteoeys 	SSaan hrttyoae tien leveys 

Sillan paallysle 

Paallysrakenteen suojaosrnenetelma 

ViiuS tri SuO,ti.irltnitt 

Muaruki:n Suru' 

(11 
(31 	1IEH 733408 

Valatstntyypps 	 kpl 

1 ___ 
Kosketassoejatyypp __________________ 

Tarkastaslartetyyppr 	 Irpi 

__HP 
PorIn ja kaapelrlyyppr 

Papnora1otus 	 Pienin sallittu aion veli 

iii 
5 	 Vastamisvelvoltisuas 

Nopeasrajortos 

Kaperreva tie 
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