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ESIPUHE 

Tämä julkaisu sisältää ohjeet Tiehallinnon hallinnoimien tielaitureiden tieto-
jen inventoinnista Siltarekisteriin. Julkaisun tarkoituksena on luoda edellytyk-
set tielaitureiden keskitetylle ja järjestelmälliselle hallinnoinnille. 

Tielaitureille on pyritty soveltamaan vastaavaa kirjaamiskäytäntöä kuin silloil-
le. Tielaiturit eroavat kuitenkin silloista niiden luokitustavan ja muodon osal-
ta. Suurimmat erot ovat inventointisuunnan määräytymisessä tielaiturin 
muodon perusteella sekä siltojen jännekäsitteen soveltamisessa tielaitureille. 
Tielaitureiden inventoinnista on laadittu useita kuvia inventointiohjeen teksti- 
sisällön havainnollistamiseksi. 

Tielaitureille voidaan suorittaa ja kiijata vastaavat kuntotarkastukset kuin sil- 
• loille. Siltojen vaurioitumisasteen laskentaan käytettävän Vauriopistesum-

man painokertoimia on muokattu laitureille sopiviksi. Tielaitunn vaurioiden 
vaurioaste määritetään Sillantarkastuskäsikirjassa /1/ esitetyn mukaisesti. 
Tielaitureiden vaurioiden vaurioasteille laaditaan toimintalinjatyön yhteydes-
sä laitureiden erityispiirteet huomioon ottava erillinen luokitus. 

Tielaitureiden inventoi ntiohjeessa esitetyt tiedot perustuvat monivuotiseen 
kokemukseen Uudenmaan tiepiirin tielaitureiden suunnittelusta ja kuntotar-
kastuksista. Inventointiohje on pyritty laatimaan siten, että kaikki Tiehallinnon 
tielaiturit voidaan kirjata Siltarekisteriin laiturin muodosta ja koosta nippumat-
ta. 

Helsingissä marraskuussa 2008 

Tieha II into 
Asiantuntijapa Ivel ut 



Tielaitureiden inventointiohje 	 7 

Sisältö 

KÄSITTEITÄ 	 13 

PERUSTIEDOT 	 14 

1 	HALLINNOLLISET TIEDOT 14 
1.1 Laitunn numero 14 
1.2 Laituriryhmäan kuuluvan laiturin tunnus 14 
1.3 Laitunn nimi 15 
1.4 Rakenneluokka 15 
1.5 Tiepiiri 15 • 	1.6 Tienpitoalue 16 
1.7 Kunta 16 
1.8 Laiturin kunnossapitäjä 16 
1.9 Laiturin luokitus käyttötarkoituksen mukaan 16 
1.10 Maakunta 16 
1.11 Alue lja2 17 
1.12 Asema tiestöllä 17 
1.13 Laitunn sijaintikoordinaatit 17 
1.14 Laitunn vanha numero 17 
1.15 Laiturin avaaminen liikenteelle 17 
1.16 Laiturin sulkeminen liikenteeltä 18 
1.17 Laituri poistuu/poistettu käytöstä 18 
1.18 Entinen kunnossapitäjä 18 
1.19 Tehostettu tarkkailu 18 
1.20 Historiallinen merkittävyys 18 • 	1.21 Kommentteja 19 

2 	TIETIEDOT 19 
2.1 Yleistä 19 
2.2 Käänteinen mittaussuunta 19 
2.3 Rakenteeseen liittyvän ajoradan leveys 19 
2.4 Rakenteeseen liittyvän tien koko leveys 19 
2.5 Tien toiminnallinen luokka 20 
2.6 Tien hoitoluokka 20 
2.7 Laiturin tieosoite 21 
2.8 Tien nimi 21 
2.9 Tien liikennemäärätiedot 21 
2.10 Tien liikennelaskentavuosi 21 
2.11 Tien nopeusrajoitus 22 
2.12 Tien kiertotie 22 
2.13 Ei kuulu Tierekisterin tieosoitejärjestelmään 22 



8 
	

Tielaitureiden inventointiohje 

2.14 Risteävä väylä 	 22 

3 	SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISTIEDOT 22 

3.1 Suunnittelija 22 
3.2 Suunnittelutoimisto 22 
3.3 Rakennesuunnitelmat ja laskelmat 23 
3.4 Tyyppipiirustusnumero 23 
3.5 Rakentaja 23 
3.6 Laitunn rakennuskustannus 23 
3.7 Laitunn kokonaiskustannus 23 
3.8 Valmistumisvuosi 23 
3.9 Päällysrakenteen uusimisvuosi 23 
3.10 Perusparannusvuosi 24 
3.11 Laituripaikkaluokka 24 
3.12 Ympäristörasitus 24 
3.13 Meriveden vaikutus 24 
3.14 Putketja kaapelit 24 

4 	LAITURITYYPIT 25 

4.1 Yleistä 25 
4.2 Päälaiturityyppi 26 
4.3 Jänteet 29 
4.4 Laitunn kannen pituus 30 
4.5 Laiturin kokonaispituus 30 
4.6 Jänteen tarkennetut laituntyypit 31 

5 	POIKKILEIKKAUSTIEDOT 32 

5.1 Laitunn poikkileikkaustiedot 32 
5.2 Kannen enste ja suojakerros 32 
5.3 Ajoradan päällyste 32 
5.4 Hyödyllinen leveys 33 
5.5 Kokonaisleveys 33 
5.6 Silta levennetty 33 
5.7 Todellinen kulkukorkeus 33 
5.8 Laiturin kaarevuus 33 
5.9 Rakennekorkeus 33 
5.10 Pinta-ala 33 
5.11 Laituriluokka 34 

6 TUET 34 

6.1 Laiturintuet 34 

. 

. 

7 VARUSTEET 	 36 



Tielaitureiden inventointiohje 	 9 

7.1 	Kaiteet 36 
7.2 	Valaisimet 36 
7.3 	Laakerit 36 
7.4 	Liikuntasaumalaitteet 36 
7.5 	Kosketussuojat 36 
7.6 	Kiinteät tarkastuslaitteet 36 
7.7 	Maalauspinta-alat 37 
7.8 	Paällysrakenteen suojausmenetelmä 37 
7.9 	Väyläjohteet 37 

8 KANTAVUUSTIEDOT 38 
. 	 8.1 	Suunnittelukuorma ja kantavuusluokka 38 

8.2 	Arvioitu kuormitustaso 38 
8.3 	Laskennallinen kantavuus 39 
8.4 	Laitureihin liittyvät liikennemerkit 39 

III TARKASTUSTIEDOT 40 

9 TARKASTUKSET 40 
9.1 	Yleistä 40 
9.2 	Laskettu yleiskunto 40 

10 VAURIOT 41 
10.1 	Vaurion numero ja sijainti 41 
10.2 Laitunn rakenneosat 43 

11 TUTKIMUKSET 43 

IV KORJAUSTIEDOT 45 

12 KORJAUKSET 45 

13 KORJAUSTOIMENPITEET 45 

V LAITURIRYHMÄT 46 

VI LAITUREIDEN VALOKUVAT JA PIIRUSTUKSET 48 

14 LAITUREIDEN VALOKUVAT 48 
14.1 	Laiturikuvien nimeäminen 48 

15 LAITUREIDEN PIIRUSTUKSET 51 
15.1 	Laituripiirustusten nimeäminen 51 

VII KIRJALLISUUTTA 53 

VIIILIITTEET 	 54 



10 
	

Tielaitureiden inventointiohje 

. 



Tielaitureiden inventointiohje 	 11 

1 

Kuvaluettelo 

Kuva 1. Kulmatukimuurilaituri 26 
Kuva 2. Paalulaituri 26 
Kuva 3. Kasuunilaitun 27 
Kuva 4. Ponttonilaituri 27 
Kuva 5. Ponttilaituri 27 
Kuva 6. Hirsiarkkulaitun 28 
Kuva 7. Betoniblokkilaituri 28 
Kuva 8. Rantalaiturin laiturityyppien ja täyttöjänteiden inventointi. 29 
Kuva 9. Paalulaiturin jänteiden ja vapaa-aukkojen mitat sekä tukien 

numerointi. 30 
Kuva 10. Pistolaiturin mitat ja inventointisuunta. 31 
Kuva 11. Rantalaiturin mitat ja inventointisuunta 31 
Kuva 12. Esimerkki pistolaiturin poikkileikkaustietojen inventoinnista. 32 
Kuva 13. Paalulaitunn tukien numerointi. Kuvan laitunlla ei ole maatukea. 34 
Kuva 14. Laiturin rakenteita ja varusteita. 38 
Kuva 15. Laiturin jänteiden vaihtumiskohtien numerointi. 41 
Kuva 16. Esimerkki vaunoiden sijainnin ilmoittamisesta 42 
Kuva 17. Esimerkki rantalaitunn vaurioiden sijainnin ilmoittamisesta. 42 
Kuva 18. Neljän laiturin muodostama laituriryhmä (Kalkkirannan tielaituri). 46 
Kuva 19. Kanden laiturin muodostama laitunryhmä (Kabbölen tielaituri). 47 

Taulukkoluettelo 

Taulukko 1. Laiturityypit 	 25 
Taulukko 2. Laitureiden vaurioiden painokertoimet 	 40 
Taulukko 3. Laitureiden kuntoluokkataulukko 	 1 

. 



Tielaitureiden inventointiohje 	 13 
KASITTEITA 

KÄSITTEITÄ 

Tielaitureiden inventointisuunta 

Inventointisuunta määräytyy laiturin sijainnin mukaan. Sijainnin perusteella 
laitunt jaetaan pisto- ja rantalaitureihin. Rantalaitureiden pituusakseli on 
rantaviivan suuntainen. Pistolaitureiden pituusakseli on suuntautunut 
poispäin rannasta. Tieto laiturin muodosta inventoidaan poikkileikkaus-
välilehdelle_kohtaan laituriluokka, katso kohta 5.11 Laitunluokka. 

Pistolaitureiden inventointisuunta on ran nalta vesistöön päin. Rantalaitu nt 
inventoidaan rannan suuntaisesti siten, että vesistö jää inventointisuuntaan 
katsottuna vasemmalle puolelle ja laitun jatkuu oikealle, katso kuvat, kohta 
4.5 Laiturin kokonaispituus. 

Korkeusjärjestelmä 

Laitureiden suunnitelmien mukaiset mitat annetaan suhteessa johonkin kor-
keustasoon. Merialueella käytetään teoreettiseen keskivedenkorkeuteen 
(MW) perustuvaa korkeusjärjestelmää. Sisävesialueella korkeusjärjestelmä-
nä käytetään pääsääntöisesti NN-järjestelmää. Muita korkeusjärjestelmiä 
ovat N60- ja N43-järjestelmät. 

Laiturin täyttöjänne 

Laiturin täyttöjänteellä tarkoitetaan inventointisuunnan mukaista massiivi-, 
ponttiseinä- tai settiseinälaiturin jatkuvaa ja selkeästi erotettavaa laiturijak-
soa. 

Laiturin kansitaso 

Laiturin kansitasolla tarkoitetaan suunnitelman mukaista laiturin kannen ta-
soa suunnitelman mukaisessa korkeusjärjestel mässä. Laiturin kansitasoja 
voi olla useita esimerkiksi tapauksissa, joissa laiturilla on alatasanne. Tässä 
inventointiohjeessa laiturin kansitasolla tarkoitetaan laiturin pääkannen ta-
soa, katso Kuva 12, kohta 5.1 Laitunn poikkileikkaustiedot. 

Laiturin taustakenttä 

Laiturin taustakentällä tarkoitetaan massiivi-, ponttiseinä- tai settiseinälaituri-
rakenteen täytemaita niiltä osin kuin ne ovat laitunrakenteiden rajoittamia tai 
kolmelta puolelta ympäröimiä. 

Ponttonin kuivareuna 

Ponttonilaiturin kuivareunalla tarkoitetaan ponttonin kannen korkeutta ve-
denpinnasta. Ponttonin kuivareuna pysyy yleensä likimain vakiona veden-
pinnan korkeuden vaihtelusta huolimatta. 

Laiturin edustan haraussyvyys 

Laiturin edustan haraussyvyydellä eli varmistetulla vesisyvyydellä tarkote-
taan vesisyvyyttä, johon saakka väylällä on varmistettu olevan vapaata vet-
tä. Haraussyvyys määritetään tietystä vertailuvedenpin nan tasosta. Haraus-
syvyys on merkitty laiturin suunnitelmassa. Varsinaisen harauksen suorittaa 
Merenku Ikulaitoksen valtuuttama taho. Haraussyvyyttä merkitään lyhenteellä 
Hs. 
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II PERUSTIEDOT 

1 HALLIN NOLLISET TIEDOT 

1.1 	Laiturin numero 

Siltarekisterissä tielaiturin numero muodostuu piintunnuksesta ja piirikohtai-
sesta numerosta. Piintunnuksena käytetään ko. piirin virallista kirjainlyhen-
nettä. Laiturin numero toimii Siltarekisterin tunnistetietolajina. 

Laiturit numeroidaan vastaavalla tavalla kuin sillat ja tunnelit. Jokainen uusi 
laituri numeroidaan seuraavalla vapaana olevalla piinkohtaisella juoksevalla 
numerolla tai laituna hallinnoivan tiepiirin antamalla muulla numerolla. 

Vanhan laiturin tilalle rakennetulle uudelle laiturille annetaan myös uusi nu-
mero. Mikäli yhteys vanhaan laituriin halutaan säilyttää, voidaan paikalla ai-
emmin sijainneen puretun laiturin numero merkitä sille varatulle paikalle 
kohdassa Laitunn vanha numero. 
Tielaiturin yhteydessä saattaa olla useampia erillisiä, mutta selkeästi yhden 
kokonaisuuden muodostavia laitureita. Tällainen kokonaisuus on esimerkiksi 
useasta laiturista koostuva pistolaituri. 

Jos laitunkokonaisuutta ei muotonsa puolesta ole perusteltua inventoida 
samalle numerolle, niin laitunkokonaisuuden laiturit inventoidaan erillisille 
numeroille ja kokonaisuudesta muodostetaan laituriryhmä. Laiturin numeron 
perään merkitään laituriryhmään kuuluvien laitureiden keskinäistä sijaintia 
osoittava ilmansuuntatunnus, katso kohta 1 .1 Laituriryhmään kuuluvan laitu-
nn numero. Sijaintitieto ei ole laiturin numeroon kuuluva tarkenne. 

Piiritunnukset löytyvät Tiepiiri-parametritaulusta (srtp_tiepiiri). Uuden laiturin 
numeron antaa tiepiiri. Laiturin numeron on oltava alle 5000. Valitsemalla 
Siltarekisterin Siltatiedot-sovelluksen ylävalikoista Lisätoiminnot ja Seuraava 
siltanumero, voidaan varmistaa, ettei numero ole käytössä. Pieniä, aiemmin 
käytössä olleita numeroita, jotka ovat jääneet jostain syystä vapaiksi, ei saa 
ottaa uudelleen käyttöön. 

1.2 	Laituriryhmään kuuluvan laiturin tunnus 

Tielaiturin yhteydessä saattaa olla useampia erillisiä, mutta selkeästi yhden 
kokonaisuuden muodostavia laitureita. Osa laiturikokonaisuuksista voidaan 
inventoida samalle laiturin numerolle luettelemalla laiturikokonaisuuden en 
osuudet Siltatyypit-välilehden kohdissa Jänteet ja Jänteen tarkennetut silta- 
tyypit, katso kohdat 4.3 Jänteet ja 4.6 Jänteen tarkennetut laiturityypit. Täl-
lainen kokonaisuus on esimerkiksi useasta laiturista koostuva pistolaitun. 
Laitunkokonaisuuksista, joita ei muotonsa puolesta voida inventoida samalle 
numerolle, muodostetaan laituriryhmä ja osat inventoidaan omille numeroil-
leen. 

Laitureihin kuuluvat yhdyssillat inventoidaan Siltatyypit-välilehden kohdassa 
Jänteet ja Jänteen tarkennetut siltatyypit. 

Laituriryh mään kuuluvien laitureiden erottelussa käytetään ilmansuuntatieto- 
jen englanninkielisiä suuraakkoslyhenteitä: N, E, S ja W. Ilmansuuntatieto 
annetaan vain laituriryhmään kuuluville laitureille. Kanden laiturin laituriryh- 
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missä vain pant (N, S) ja (E, W) ovat hyväksyttäviä. Näytöillä ja raporteissa 
Iaitunn ilmansuuntatieto esitetään yhden merkin mittaisessa erillisessä ken-
tässä, joka sijoitetaan laiturin numeron ja nimen väliin. 

Mikäli ilmansuuntatieto ei tyydyttävällä tavalla kuvaa laiturin sijaintia, niin ii-
mansuuntatiedolle varattu kenttä jätetään tyhjäksi. Laituri on silloin pystyttä-
vä erottamaan muista laituriryhmän laitureista nimensä perusteella, katso 
kohta 1.3 Laiturin nimi. 

Laituriryhmä inventoidaan laituriryhmään kuuluvien laitureiden inventoinnin 
jälkeen. Laituriryhmän inventointi tehdään Siltaryhmät-välilehdellä, katso 
kohta V Laituriryhmät. 

1.3 	Laiturin nimi 

Laiturin nimenä käytetään yleispiirustuksessa ja asiakirjoissa esiintyvää 
erisnimeä. 

Mikäli laituri kuuluu laituriryhmään, niin Siltaryhmät-välilehdelle kirjataan lai-
turiryhmän nimeksi tielaiturin asiakirjoissa esiintyvä nimi, esimerkiksi "Kabbö-
len tielaituri", katso kohta V Laituriryhmät. Laituriryhmään kuuluvien laiturei-
den nimet koostuvat paikan nimestä ja laiturityyppiä, laiturin muotoa tai käyt-
tötarkoitusta kuvaavasta tiedosta, esi merkiksi"Kabbölen ponttoni laituri" tai 
"Kalkkirannan yhteysliikennelaituri". Laituriryhmään kuuluva laituri on pystyt-
tävä nimensä perusteella erottamaan ryhmän muista laitureista. 

1.4 Rakenneluokka 

Rakenneluokka on Siltarekisterin pakollinen tieto. Sitä käytetään Siltarekiste-
rissä erottamaan sillat, tunnelit ja laiturit toisistaan. Rakenneluokka vaikuttaa 
siihen, mitä tietoja Siltarekisteristä kunkin rakenteen tapauksessa näytetään 
tai mitä tietoja Siltarekisteriin voi syöttää. 

Rakenneluokka ilmoitetaan seuraavilla kirjaimilla: 

S 	Sillat 
T 	Tunnelit 
L 	Laiturit 

1.5 	Tiepiiri 

Tiepiiritieto päivittyy automaattisesti, kun käyttäjä kirjoittaa laiturin numero- 
tiedon piiritunnuksen (laitunn numero muodostuu piiritunnuksesta ja piinkoh-
taisesta numerosta). 

Tiepiiri on Tiehallinnon viralliseen aluejakoon perustuva hallinnollinen pää-
toimialue. Suomi on jaettu yhdeksään tiepiiriin. Seuraavassa on lueteltu tie- 
piirit ja piirikonttoreiden sijainti: 

U Uudenmaan tiepiiri Helsinki 
T Turun tiepiiri Turku 
KaS Kaakkois-Suomen tiepiin Kouvola 
H Hämeen tiepiiri Tampere 
SK Savo-Karjalan tiepiin Kuopio 
KeS Keski-Suomen tiepiiri Jyväskylä 
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V 	Vaasan tiepiin 	Vaasa 
0 	Oulun tiepiin 	 Oulu 
L 	Lapin tiepiiri 	 Rovaniemi 

1.6 	Tienpitoalue 

Tienpitoalue on tiepiirin aluejaon mukainen hallinnollinen toimialue, joka kor-
vaa aiemmin käytössä olleet tiemestaripiirit. Tienpitoalueiden tunnukset löy-
tyvät Tienpitoalue-parametritaulusta (srtp_tienpitoalue). 

1.7 Kunta 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin tieto päivittyy automaattisesti Tierekisteristä 
eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. Jos laiturilla ei ole tieosoitetta, niin laituri on 
liitettävä Tierekisteri n tieosoitetietoihin erillisessä verkkosovelluksessa Silta- 
ja tietietojen yhdistäminen. 

Kunta rekisteröidään käyttämällä julkisen hallinnon suosituksen JHS 110 
mukaista ja väestörekisterikeskuksen antamaa kolmin umeroista kuntatun-
nusta. Ajankohtaiset kuntien nimet ja kuntatunnukset löytyvät väestörekiste-
nkeskuksen sivuilta www.vaestorekistenkeskus.fi . Kuntia vastaavat tunnuk-
set ovat Kunta-parametritaulussa (Srtp_kunta). 

1.8 	Laiturin kunnossapitäjä 

Kunnossapitäjiä vastaavat tunnukset ovat Kunnossapitäjä-parametri-
taulussa (Srtp_kunnpitaja). Laitureiden kunnossapitäjiä voivat olla lähinnä: 
Tiehallinto, Merenkulkulaitos, kunta, tieyhtiö tai yksityinen. 

1.9 	Laiturin luokitus käyttötarkoituksen mukaan 

Laitureiden käyttötarkoituksia vastaavat tunnukset ovat Käyttötarkoitus-
parametritaulussa (Srtp_kayttark). Laitureiden käyttötarkoitukset ovat: 

Tavaralaitun 	Tavaraliikennettä palvelevat laiturit. 
Henkilölaituri 	Säännöllistä henkilöliikennettä palvelevat laiturit. 
Venelaitun 	Vesiliikennettä palvelevat laiturit. 
Lossi/lauttalaituri 	Lossi- ja lauttaliikennettä palvelevat laitu nt. 

Käyttötarkoituksia voidaan lisätä useita. Esimerkiksi tavaralaituri toimii usein 
myös henkilölaiturina. 

Lastausrampit luokitellaan Siltarekisterissä tavaralaitureiksi. 

1.10 Maakunta 

Maakuntia on 20 kappaletta. Maakunta kuuluu aina yhteen lääniin ja kukin 
lääni koostuu yhdestä tai useammasta maakunnasta. 

Maakuntatieto päivittyy automaattisesti, kun kuntatunnus on annettu ja tieto 
tallennettu. Maakuntakenttää ei voi muokata. 
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1.11 Aluelja2 

Kenttiin voidaan päivittää tiepiirin tarpeiden mukaisia aluetietoja. Kentän pi-
tuus saa olla enintään 10 merkkiä. Alue 1:n kentässä on yleensä ollut tie-
mestaripiirin numerokoodi ja Alue 2:n kentässä urakka-alueen numerokoodi. 

1.12 Asema tiestöllä 

Tielaiturin asema tiestöllä inventoidaan vastaavalla tavalla kuin silloilla tai 
tunneleilla, mikäli laiturille voidaan ajaa ja laituri sijaitsee tiealueella. Jos lai-
turi ei sijatse tiealueella tai ajoneuvojen pääsy tielaiturille on estetty tai kiel-
letty, annetaan arvoksi "luokittelematon". 

• 	1.13 Laiturin sijaintikoordinaatit 

Laiturin sijaintikoordinaatit X (pohjois-koordinaatti) ja Y (itä-koordinaatti) in-
ventoidaan yhtenäiskoordinaattijärjestelmän (YKJ) mukaisesti 1 m eli 0,001 
km tarkkuudella. Mittayksikkönä käytetään kilometriä. Koordinaattijäjestel-
mästä enemmän Siltarekisterin sähköisessä opasteessa. 

Käytettävästä koordinaattien määrittämistavasta riippuen mittaustarkkuus voi 
olla merkittävästi huonompi kuin 1 m. Tällöin pitää arvioida mittavirhe, ja 
syöttää sijaintikoordinaatit suurin piirtein arvioidun mittavirheen tarkkuudella. 
Jos siis mittavirheen arvioidaan olevan 20 m, niin sijaintikoordinaatit syöte-
tään 10 m eli 0,01 km tarkkuudella, ei tarkemmin. 

Laiturin alkupiste mitataan laiturin keskiviivalta laiturin inventointisuunnan 
mukaisesta alkupäästä. Loppu piste mitataan laiturin keskiviivalta inventointi-
suunnan mukaisesta loppupäästä. 

1.14 Laiturin vanha numero 

• 	 Kohtaan merkitään tielaiturin vanha virallinen tiepiirin käyttämä tunnus, joka 
koostuu kirjaimesta ja numerosta (esimerkiksi T-13 tai Y-2). Tunnus ei ole 
sama kuin laiturin numero Siltarekisterissä. 

Laiturille merkitään myös sen aiemmin käytössä ollut numero esimerkiksi 
tapauksissa, joissa laituri on aiemmin sijainnut toisen tiepiinn alueella ja 
alueliitosten yhteydessä siirtynyt toiselle tiepiirille. Vanha numero voidaan 
myös merkitä laiturille, joka on rakennettu uudestaan vanhan puretun laiturin 
paikalle, katso kohta 1.1 Laiturin numero. Lisäksi kirjataan laiturin vanhan 
numeron viimeinen käytössäolopäivämäärä. 

1.15 Laiturin avaaminen liikenteelle 

Rekisteriin kirjataan päivämäärä, jona tielaituri on avattu liikenteelle. Uuden 
laiturin tiedot kirjataan Siltarekisteriin heti, kun laituri on avattu liikenteelle. 
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1.16 Laiturin sulkeminen liikenteeltä 

Tieto laiturin sulkemisesta liikenteeltä tulee heti kirjata Siltarekisteriin. Sul-
kemisen syynä voi olla esim. laiturin korjaustyö, huono kunto tai kantavuus. 
Rekisteriin merkitään sekä sulkemisen alkamis- että loppumispäivämäärät. 

1.17 Laituri poistuu/poistettu käytöstä 

Tieto laiturin käytöstä poistamisesta viedään rekistenin ilmoittamalla poistu-
mispäivämäärä, syy laiturin käytöstä poistamiseen sekä tieto siitä, onko 
poistuminen todellinen vai vasta suunnitteilla. Kun tieto laitunn poistumisesta 
(Toteutunut) on merkitty rekistenin, laituri kaikkine siihen mennessä tallen-
nettuine tietoineen siirtyy nk. arkistorekisteriin. 

On huomattava, ettei pelkkä käytöstä poistamissyy eikä päivämäärä siirrä 
laituria arkistotietokantaan. Toteutumistiedon ilmoittaminen on välttämätöntä. 

Laiturin poistumisen syytä vastaavat tunnukset ovat parametritaulussa Käy-
töstäpoistamissyy. Laiturin poistumisen syyt ovat: 

Luokittelematon 
Käyttöikä saavutettu 
Laitun purettu 
Laitun purettu, tilalle rakennettu uusi laituri 

Vaikka uudessa laiturissa olisi jäljellä rakenneosia vanhasta laiturista, niin 
uuden laiturin tiedot kirjataan uudelle laitunnumerolle. Laiturin vanha numero 
kirjataan sille varattuun kenttään, katso 1.14 Laiturin vanha numero. 

1.18 Entinen kunnossapitäjä 

Entisiä kunnossapitäjiä vastaavat tunnukset ovat Kunnossapitäjä-parametri-
taulussa. Kunnossapitäjiä voivat olla lähinnä: Tiehallinto, Merenkulkulaitos, 
kunta, tieyhtiö tai yksityinen. 

1.19 Tehostettu tarkkailu 

Laituri voidaan asettaa tehostettuun tarkkailuun jos laiturin rakenteissa on 
havaittu vaurioita, jotka saattavat vaikuttaa laiturin käyttäjien turvallisuuteen. 
Laituri asetetaan tehostettuun tarkkailuun tiepiirin yleis- tai enkoistarkastuk-
sen perusteella tekemällä päätöksellä. 

Siltarekisteriin inventoidaan tehostetun tarkkailun alkamisajankohta sekä syy 
tehostetun tarkkailun aloittamiseen 

1.20 Historiallinen merkittävyys 

Laiturin historiallista merkittävyyttä osoittava tieto kirjataan Si Itarekisteriin. 
H istonallista merkittävyyttä vastaavat tunnukset ovat parametritaulussa H is-
toriallinen merkittävyys (srtphistmerk). Laitureiden osalta ovat käytössä 
seuraavat luokat: 

. 

. 

Ei merkittävä 
Merkittävä 
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1.21 Kommentteja 

Tielaitureiden osalta kommentteja-kenttään kirjataan seuraavat tiedot laitu-
rista: 

Suunnitelman mukainen korkeusjärjestelmä 	 XXX 
Suunnitelman mukainen koordinaatisto 	 X)(X 
Laiturin kansitaso 	 + XXX m 
Laitunn edustan haraussyvyys 	 XXX m 

Siltarekisteriin voidaan myös tarvittaessa kirjata laiturikohtaisia erityis-
huomautuksia vapaamuotoisena tekstinä kuten oleellisia tietoja laiturista, 
jotka eivät käy ilmi inventoiduista tiedoista. 

• 	2 

2.1 	Yleistä 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin Tie-välilehden tiedot päivitetään automaatti-
sesti Tierekistenstä eikä käyttäjä voi muuttaa niitä. Jos laiturilla ei ole tieosoi-
tetta, niin laituri on liitettävä Tierekisterin tieosoitetietoihin erillisessä sovel-
luksessa Silta-ja tietietojen yhdistäminen. 

Mikäli laiturilla ei kuitenkaan ole Tierekisterin tieosoitejärjestelmän mukaista 
tieosoitetta, merkitään tieto tästä sille varattuun kenttään Ei Tierekisterin 
osoitejäqestelmässä, katso kohta 2.13 Ei kuulu Tierekistenn tieosoitejärjes-
telmään. Tällaisessa tapauksessa edellä mainittuja osoitteeseen liittyviä tie-
toja ei saada Tierekisteristä, vaan käyttäjän on ne itse syötettävä ao. kenttiin 
soveltuvin osin. 

Tie-välilehti kuvaa laiturille johtavaa tietä. 

• 	2.2 Käänteinen 

Kenttä ei koske tielaitureita. 

2.3 Rakenteeseen liittyvän ajoradan leveys 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin tieto päivitetään automaattisesti Tierekiste-
ristä eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. 

Rakenteeseen liittyvän ajoradan leveydellä tarkoitetaan laiturille johtavan 
tien ajoradan leveyttä välittömästi ennen laituna. 

Ajoradan leveys ilmoitetaan 0,1 metrin tarkkuudella. 

2.4 Rakenteeseen liittyvän tien koko leveys 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin tieto päivitetään automaattisesti Tierekiste-
ristä eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. 
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Rakenteeseen liittyvän tien leveydellä tarkoitetaan laiturille johtavan tien ko-
ko leveyttä eli ajoradan ja pientareiden yhteenlaskettua leveyttä välittömästi 
ennen laituria. 

Tien koko leveys ilmoitetaan 0,1 metrin tarkkuudella. 

2.5 	Tien toiminnallinen luokka 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin tieto päivitetään automaattisesti Tierekiste-
ristä eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. 

Tieverkko on jaettu toiminnallisiin luokkiin, jotka määräävät myös tien kun-
nossapito- eli hoitoluokituksen. Tien toiminnallinen luokka määräytyy tien lii-
kennettä välittävän merkityksen mukaan. Se saadaan suoraan Tierekisteris-
tä niille laitureille, jotka on yhdistetty Tierekisterissä oleviin laiturin tietietoi-
hin. 
Kadun tieluokka on sama kuin sen jatkeena olevan tienkin. Tierekisteriin 
erikseen otetut ns. Yleisten teiden verkkoa täydentävät kadut luokitellaan 
seututeiksi, koska niiden avulla saadaan valta-, kanta- ja seututeiden muo-
dostama verkko aukottomaksi. 

Muut kadut tai kaavatiet luokitellaan erikseen. Erikseen luokitellaan myös 
kevyenliikenteen väylät ja yksityistiet. 

Lossi- tai lauttalaitureiden välistä kulkevan risteävän vesiväylän toiminnalli-
seksi luokaksi voidaan kir]ata vesistö kentässä risteävän väylän toiminnalli-
nen luokka, katso kohta Risteävä väylä. 

Tien toiminnallisia luokkia vastaavat turinukset ovat Toiminnallinen luokka - 
parametritaulussa (Srtp_toimlk). Laiturille johtavan tien toiminnalliset luokat 
ovat 

Valtatie 
Kantatie 
Seututie 
Yhdystie 
Katu 
Kaavatie 
Yksityistie 
Kevyen liikenteen tie 

2.6 Tien hoitoluokka 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin tieto päivitetään automaattisesti Tierekiste-
ristä eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. Jos laiturilla ei ole tieosoitetta, niin laituri 
on liitettävä Tierekisterin tieosoitetietoihin enilisessä sovelluksessa Silta- ja 
tietietojen yhdistäminen. 

Tien hoitoluokka määräytyy pääasiallisesti tien liikennemäärän mukaisesti. 
Hoitoluokan määräytymisestä on erilliset ohjeet Tiehallinnon julkaisussa TaI-
vihoidon toimintalinjat 2008. Ohjeissa korostetaan myös paikallisten olosuh-
teiden huomioon ottamista. Pyrkimyksenä on, että yhtenäisillä tiejaksoilla on 
myös yhtenäinen hoitoluokka. 

Hoitoluokka saadaan Tierekisteristä Siltarekisterin automaattisen päivityksen 
yhteydessä. 

. 

. 
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Tien hoitoluokkia vastaavat tunnukset ovat Hoitoluokka-parametritaul ussa 
(Srtp_hoitolk). 

2.7 	Laiturin tieosoite 

Laiturin tieosoite on Tierekisterin tieosoitejärjestelmän mukainen laiturin 
osoite, joka koostuu tien numerosta, tieosan numerosta ja etaisyydestä tie- 
osan alusta. 

Tiehallinnon yllapitämien laitureiden osoitetiedot inventoidaan Tierekisterin 
tieosoitejärjestelmään, josta tiedot päivittyvät automaattisesti Siltarekisteriin 
edellyttäen, että kyseisen laiturin tiedot on yhdistetty Tierekisterin tieosoite-
tietoihin. Tämä tehdään tarvittaessa enllisessä Silta-ja tietietojen yhdistämi-
nen -sovelluksessa. 

Laiturin osoite mitataan laiturirakenteen ja tausta-alueen rajakohdasta. Osoi-
tetieto kertoo millä tiellä, tieosalla ja kuinka kaukana tieosan alusta rakenne 
sijaitsee. 

Mikäli osoitetiedot on päivitetty Tierekisteristä, kertoo karttapäivämäärä, mil-
loin tietojen päivitys on tapahtunut. 

2.8 	Tien nimi 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin tien nimitieto päivitetään automaattisesti 
Tierekisteristä eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. Jos laiturilla ei ole tieosoitetta, 
niin se on liitettävä Tierekistenn tieosoitetietoihin erillisessä Silta- ja 
tietietojen yhdistäminen -sovelluksessa. 

Tien nimenä käytetään yleisesti käytössä olevia tien nimiä. Tien nimet on 
ilmoitettu tierekisterikartassa, myös useimpien tiepiirien siltapaikkakartassa. 

2.9 Tien liikennemäärätiedot 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen keski-
määräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL) päivitetään automaattisesti Tie-
rekistenstä eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. Jos laiturilla ei ole tieosoitetta, niin 
se on liitettävä Tierekisterin tieosoitetietoihin erillisessä Silta- ja tietietojen 
yhdistäminen -sovelluksessa. 

Raskaan liikenteen osuus ajoneuvojen koko liikennemäärästä lasketaan au-
tomaattisesti lii ken nemäärätietoja tai lennettaessa. 

Tielaitureiden osalta on otettava huomioon että Tierekisteristä päivittyvät tien 
keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät poikkeavat huomattavasti tielaitu-
rin liikenteestä, jollei tielaituri ole lossi- tai lauttalaituri. 

2.10 Tien liikennelaskentavuosi 

Siltarekisteriin kirjataan keskimääräisten vuorokausiliikennemäärätietojen 
laskentavuosi. 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin liikennelaskentavuosi päivitetään automaat- 
tisesti Tierekistenstä eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. Jos laiturilla ei ole tie- 
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osoitetta, niin se on liitettävä Tierekisterin tieosoitetietoihin erillisessä Silta- 
ja tietietojen yhdistäminen -soveil uksessa. 

2.11 Tien nopeusrajoitus 

Siltarekisteriin kirjataan laituriin liittyvän tien liikennemerkillä osoitettu nope-
usrajoitus tai perusnopeusrajoitus. 

Mikäli laiturilla on tieosoite, niin tieto päivitetään automaattisesti Tierekiste-
ristä eikä käyttäjä voi muuttaa sitä. Jos laiturilla ei ole tieosoitetta, niin se on 
liitettävä Tierekisterin tieosoitetietoihin erillisessä Silta-ja tietietojen yhdistä-
minen -sovelluksessa. 

2.12 Tien kiertotie 	
. 

Kiertotien pituus inventoidaan ainoastaan lossi- ja lauttalaitureille. Kiertotien 
pituus ilmoitetaan kilometrin tarkkuudella. Tieto lossi-/lauttayhteyden kierto-
tiemandollisuuden puuttumisesta inventoidaan kohtaan Kiertotietä ei ole. 

Tavara-, henkilö- ja venelaitureille inventoidaan tieto Kiertotietä ei ole. 

2.13 Ei kuulu Tierekisterin tieosoitejärjestelmään 

Tieosoitteeseen liittyvät tiedot löytyvät Tierekisteristä ja haetaan automaatti-
sesti sieltä, mikäli laiturilla on tieosoite. 

Mikäli laitunila ei ole Tierekistenn tieosoitejärjestelmän mukaista tieosoitetta, 
merkitään tieto tästä sille varattuun kenttään. Tällaisessa tapauksessa edellä 
mainittuja osoitteeseen liittyviä tietoja ei saada Tierekistenstä, vaan käyttä-
jän on ne itse syötettävä ao. kenttiin soveltuvin osin. 

2.14 Risteävä väylä 

Risteävän väylän kirjaaminen on oleellista ainoastaan, kun on kyseessä los-
si-/lauttayhteys. Tiedot laitureiden välisen liikenteen risteävästä vesiväylästä 
kirjataan soveltuvin osin. Kyseeseen tulevat lähinnä toiminnallinen luokka ja 
väylän nimi. Toiminnalliseksi luokaksi kirjataan joko laiva- tai veneväylä tai 
vesistö. Mikäli väylällä on nopeusrajoitus, se kirjataan. 

3 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISTIEDOT 

3.1 	Suunnittelija 

Laiturin pääsuunnittelijana toimineen yksityisen henkilön nimi kirjataan Silta- 
rekisteriin. 

3.2 	Suunnittelutoimisto 

Laiturin pääsuunnittelijana toimineen suunnittelutoimiston nimi kirjataan Sil-
tarekisteriin. 
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3.3 Rakennesuunnitelmat ja laskelmat 

Laitureiden suunnitelmat numeroidaan Siltarekisterissä vastaavalla juokse-
valla numeroinnilla kuin siltojen suunnitelmat. Laitureiden suunnitelmanume-
ron antaa Tiehallinnon siltatekniikan piirustusarkisto. 

Laitureille voidaan rekisteröidä useita suunnitelmanumeroita. Ensimmäiseksi 
merkitään se suunnitelma, joka on uusin ja sisältää laiturin pääpiirustuksen. 

3.4 Tyyppipiirustusnumero 

Mikäli laiturilla on kantavia rakenteita koskevia tyyppipiirustuksia, ne kirja-
taan. 

• 	 3.5 Rakentaja 

Laiturin rakentajalla tarkoitetaan laiturin rakennustyön suorittajaa. Rakentaja 
voi olla Tiehallinto tai yksityinen rakennusurakoitsija. 

3.6 Laiturin rakennuskustannus 

Laiturin rakennuskustannuksilla tarkoitetaan sekä varsinaisia laiturin raken-
nuskustannuksia että laituripaikan viimeistelykustannuksia. 

Kustannukset ilmoitetaan laitunn valmistumisvuoden kustannustasossa. 

3.7 Laiturin kokonaiskustannus 

Laitunn kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan laiturin rakennuskustannuksia 
lisättynä hallinnollisilla yhteiskustannuksilla. 

Kustannukset ilmoitetaan laiturin valmistumisvuoden kustannustasossa. 

. 

3.8 Valmistumisvuosi 

Laiturin valmistumisvuotena pidetään sitä vuotta, jonka aikana laituri valmis-
tuu liikenteelle sallittavaan kuntoon. Tällöin saattaa kuitenkin osa laiturin vii-
meistelytöistä olla keskeneräisiä. 

Mikäli tarkkaa valmistumisvuotta ei vanhoista laitureista tiedetä, arvioidaan 
valmistumisvuosi mandollisimman tarkasti. 

3.9 PääHysrakenteen uusimisvuosi 

Kun laiturin päällysrakenne uusitaan, niin rekisteriin tulisi luoda koko-
naan uusi laituri eikä muuttaa vanhan laiturin tietoja. Tällöin eivät van-
han laiturin rasitteena olevat päällysrakenteen vauriot sekoita kuntotie-
toja. 

Laiturin päällysrakenteen uusimisvuodella tarkoitetaan sitä vuotta, jolloin lai-
turin päällys- ja alusrakenteen perusparannus on suoritettu rakentamalla 
vanhoille alusrakenteille uusi päällysrakenne. 
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3.10 Perusparannusvuosi 

Laiturin perusparantamisella tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla oleelli-
sesti muutetaan laiturin rakennetta, leveyttä, korkeutta tai kantavuutta. Laitu-
reiden osalta perusparannuksella tarkoitetaan myös kantavien laituriraken-
teiden uusimista, vaikka uusimistoimenpiteet eivät muuttaisi laiturin päämit-
toja tai teoreettista kantavuutta. Tällainen toimenpide voi esimerkiksi olla 
ponttonilaiturin ja sen käyntisillan uusiminen. 

Perusparannusvuosi ilmoitetaan erikseen laiturin päällysrakenteen (palkisto, 
kansi) ja alusrakenteen (perustukset, maatuet ja välituet) osalta. 

3.11 Laituripaikkaluokka 

Tielaitureiden laituripaikat luokitellaan niiden merkittävyyden mukaan siltojen 
siltapaikoista poiketen kahteen luokkaan, joille määritellään suunnittelussa, 
rakentamisessa ja ylläpidossa noudatettavat vaatimustasot. 

Laiturin siltapaikkaluokka eli ympäristöluokka ilmaisee laituripaikan sekä lai-
turin arvon ja merkityksen ympäristöllisessä ja muotoilullisessa mielessä. 
Luokat ovat seuraavat: 

Huomattava 	Lossi-/lauttalaiturit sekä erittäin vilkkaassa käytössä olevat 
tavara-, henkilö-ja venelaiturit. 

Tavallinen 	Muut kuin edellä mainitut (sijainti ei aseta erityisvaatimuk- 
sia). Pääosa tielaitureista kuuluu tähän kategoriaan. 

3.12 Ympäristörasitus 

Laiturin sijaintiympäristö vaikuttaa laiturin kunnon kehitykseen. Tämä ympä-
ristön aggressiivisuus eli ympäristörasitus jaetaan neljään en alueeseen. 
Alueita vastaavat tunnukset ovat Ympäristörasitus-parametritaulussa 
(srtp_ymprasitus). Alueet ovat: 

Maaseutuilmasto 
Kaupunki-ilmasto 
Teollisuusilmasto 
Men-ilmasto 

3.13 Meriveden vaikutus 

Meriveden suolapitoisuus on merkittävä ympäristörasitus, joten tieto merive-
den vaikutuksesta on oleellinen. 

3.14 Putketja kaapelit 

Putkilla ja kaapeleilla tarkoitetaan laiturissa olevia hyötykäyttöön tarkoitettuja 
laitteita ja johdotuksia kuten sähkö- ja polttoaineputkia. Eri hyötytoiminto-
tyyppejä vastaavat tunnukset ovat Putki tai kaapeli -parametritaulussa 
(Srtpputkkaap). 
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4 LAITURITYYPIT 

4.1 	Yleistä 

Laituntyyppien luokitus perustuu ohjeeseen Satamalaitureiden kunnon- 
hallinta RIL 236-2006 ja Selvitykseen Siltarekistenn laajentamisesta tunneli- 
ja laituritiedoilla, Tiehallinnon selvityksiä 10/2005. 

Laiturityypit on luokiteltu alusrakenteen eli perustusten ja niiden pääraken-
nusmateriaalin mukaan. Tarkennetut siltatyypit -parametritaulussa 
(Srtp_tarsiltatpi) luetelluissa tarkennetuissa laiturityypeissä on lisäksi otettu 
huomioon tielaiturin kansirakenteen materiaali. Laiturityypit on esitetty taulu-
kossa 1. 

Laiturityypit kirjataan Siltarekisteriin Siltatyypit-välilehdelle samaan kohtaan 
kuin siltatyypit. 

Taulukko 1. Laiturityypit 

Laitu ntyyppiryhmä Staattinen rakenne Laiturityyppi 

Massiivilaituri Kallioseinälaituri Kallioseinälaitun 
Kivimuurilaituri Kivimuurilaituri 
Arkkulaituri Puinen arkkulaituri 
Kasuunilaituri Teräsbetoninen 

kasuunilaituri 

KuIm atukim uunlaituri Teräksinen kasuunilaitun 
Teräsbetoni nen 

Massiiviblokkilaitun kulmatukimuuhlaituri 
Teräsbetoni nen 
massiivibiokkilaitun 

Paalulaitun Paalulaituri Teräsbetoni nen paalulaitun 
Teräksinen paalulaituri 
Puinen paalulaituri 

Ponttisei nälaituri Ponttilaituri Teräsbetoni nen ponttilaitun 
Teräksinen ponttilaituri 

Ponttonilaituri Ponttonilaituri Teräsbetoni nen 
ponttonilaitun 
Teräksinen ponttonilaturi 
Puinen ponttonilaituri 

Settisei nälaituri Teräsbetonisettiseinälaituri Teräksinen 
Puusettiseinälaituri teräsbetonisettiseinälaitun* 

Teräksinen 
puusettisei nälaituri** 

* Teräksinen tb-settiseinälaitun tarkoittaa että maahan isketyt tuet ovat terästä ja 
tukien väliin ladotut setit teräsbetonia 
** Teräksinen puusettiseinälaitun tarkoittaa että terästukien väliin ladotut setit ovat 
puuta. 
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42 	Päälaiturityyppi 

Jokaiselle tielaiturille inventoidaan päalaiturityyppi. Useasta laiturityypistä 
koostuvan tielaiturin päälaiturityypiksi valitaan se laiturityyppi, joka on laituri- 
kokonaisuudelle tunnusomaisin tai käytön kannalta oleellisin. 

Laiturin rakenteen jaksot inventoidaan jännekohtaisesti. Tielaitureiden jän-
teen määritelmä eroaa jonkin verran siltojen jänteiden määritelmästä. 

Laiturityypit on 1 ueteltu parametntaulussa Si Itatyyppi (Srtp_siltatpi). Tarken-
netut laiturityypit on lueteltu Tarkennettu siltatyyppi -parametritaulussa 
(Srtp_tarsiltatpi) ja Laiturityyppiryhmät Siltatyyppiryhmä-parametritaulussa 
(Srtp_stpiryhma). Yleisimmät laiturityypit on esitetty kuvissa 1 —7. 

Kuva 1. Kulmatukimuurilaituri 

v v 	 v 
v 

. 

. 

Kuva 2. Paalulaituri 



Kuva 3. Kasuunilaituri 

Kuva 4. Ponttonilaituri 

Kuva 5. Ponttilaituri 

. 
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Kuva 6. Hirsiarkkulaituri 

. 

tJ 

'7 

Kuva 7. Betonibiokkilaituri 
	

. 

Materiaaleja vastaavat tunnukset ovat Paärakennusmateriaali-parametntau-
lussa (Srtp ..prakmat). Materiaalien luokitus on laitureiden osalta seuraava: 

Teräsbetoni 
Teräs 
Puu 
Kivi 

Laitureiden rakennetta vastaavat tunnukset ovat Staattinen rakenne - 
parametritaulussa (Srtp_staattrak). Laiturityypit on ryhmitelty laituntyyppi-
ryhmiin niiden rakennusmateriaal in ja staattisen rakenteen perusteella. 

Kannen luokitusta vastaavat tunnukset ovat Kansimateriaali-parametn-
taulussa (Srtp_kansimat). Luokitus on seuraava: 

Puukantinen 
Teräsbetonikantinen 
Teräskantinen 
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Tielaitureilla on usein kansirakenteen sijasta rakennekerroksilla peitetty 
taustatäyttö. Kansimateriaali kirjataan vain, jos tielaiturilla on kansirakenne. 

4.3 Jänteet 

Siltarekisterin jännekäsitettä on tielaitureiden osalta laajennettu käsittämään 
myös massiivi-, ponttiseinä- ja settiseinälaiturit sekä ponttonit. Jännetyyppi-
parametritauluun on lisätty laitureita koskevat parametrit: 

Kalturi 
Laiturin täyttöjänne 
Ponttoni 

Siltatyypit-vä lilehdelle kirjataan tiedot jokaisen laitu rijakson rakenteesta ja 
pituudesta kohtiin Jänteetja Jänteen tarkennetut siltatyypit. 

Laiturityypin tai inventointisuunnan muuttuessa, esimerkiksi rantalaiturin 
kulmassa, aloitetaan jänteiden kirjauksessa uusi jänne. Laiturin taittumis-
kohdissa on laiturin vedenpuoleisen reunan muodostama kulma ajateltu 
puolitetuksi jännealueiden rajojen määrittelemiseksi, katso kuva 8. 
Rantalaiturin jänteen pituus määräytyy vesistönpuoleisen mitan mukaan. 
Kuvassa 8 on lisäksi esitetty jänteiden / Jaiturijaksojen alkamis- ja 
loppumiskohtien numerot. 

Kuva 8. Rantalaitunn laiturityyppien ja täyttöjänteiden inventointi. 

Laiturin täyttöjänteille ja ponttonille kirjataan jännemitta ja jänteen tarkennet-
tu laiturityyppi. Laiturin täyttöjänteellä tarkoitetaan inventointisuunnan mu-
kaista massiivi-, ponttiseinä- tai settiseinälaiturin jatkuvaa ja selkeästi erotet-
tavaa laiturijaksoa. Ponttonijänteen mitalla tarkoitetaan yhden ponttonin pi-
tuutta. Jänteet inventoidaan inventointisuunnan mukaisesti. 

Paalulaiturin jänteet inventoidaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin silto-
jen jänteet, katso Siltatietojen inventointiohje /2/. Paalulaitureiden jänteistä 
kirjataan numero, tyyppi, jännemitta, aukkomitta ja Jänteen tarkennettu silta- 
tyyppi. Paalulaiturin jänteiden numerointi ja mitat käyvät ilmi kuvasta 9. 
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Kuva 9. Paalulaiturin jänteiden ja vapaa-aukkojen mitat sekä tukien numerointi. 

Laitureiden yhdyssiltojen jänteiden inventoi ntiin sovelletaan siltojen inven-
tointiohjetta. Yhdyssiltojen jänteille inventoidaan järjestysnumero, tyyppi, 
jännemitta, kohtisuora jännemitta, aukkomitta ja jänteen tarkennettu silta- 
tyyppi. 

Jännemitta kirjataan 0.01 metrin tarkkuudella. Kun tieto on päivitetty tieto- 
kantaan, päivittyvät myös automaattisesti seuraavat kentät: 

Maksimijännemitta (Maks. im) 
Jännemittojen summa (Jm summa) 

4.4 Laiturin kannen pituus 

Laiturin kannen pituus on laiturin kannen keskeltä mitattu pituus inventointi-
suunnan mukaisesti. Jos laiturilla ei ole kansirakennetta, niin kannen pituu-
deksi lasketaan laiturirakenteen rajoittaman taustakentän pituus. Mikäli tielai-
tun koostuu useasta laitunsta, niin kannen pituudeksi ilmoitetaan laitureiden 
kansien pituuksien summa. Yhdyssiltojen osuutta ei oteta huomioon kannen 
pituutta määritettäessä. 

Inventointisuunta määräytyy taiturin sijainnin mukaan. Pistolaitureiden inven-
tointisuunta on aina rannalta vesialueelle päin, katso kuva 10. Rantalaiturit 
inventoidaan rannan suuntaisesti siten, että vesistö jää inventointisuuntaan 
katsottuna vasemmalle puolelle ja laituri jatkuu oikealle, katso kuva 11. 

4.5 Laiturin kokonaispituus 

Laiturin kokonaispituus on laitunn inventointisuunnassa mitattu laiturin suurin 
pituus. Mikäli tielaituri koostuu useasta laiturista, on laiturin kokonaispituus 
laitureiden ja yhdyssiltojen pituuksien summa. 

Kokonaispituus ei ole aina täysin yksiselitteisesti määritettävissä esimerkiksi 
laiturin muodon takia. lnventoijan on silloin tapauskohtaisesti määritettävä 
pituus esimerkiksi laiturin kannen tai laitunrakenteen rajoittaman taustaken-
tän pituuden mukaan. 

. 

. 
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Laitunn kokonaispituus inventoidaan 0.01 metrin tarkkuudella. 

 

1 

. 

 

Pistolalturin leveys 

Kuva 10. Pistolaiturin mitat ja inventointisuunta. 

Kuvassa 10 esitetyn laiturin kannen pituus on yhtä suuri kuin laiturin koko-
naispituus. 

. 

Kuva 11. Rantalaiturin mitat ja inventointisuunta 

4.6 	Jänteen tarkennetut laiturityypit 

Kaikille laitureiden ja laitureiden yhdyssiltojen jänteille kirjataan tarkennetut 
laitun- ja siltatyypit vastaavalla tavalla kuin silloille, katso Siltatietojen inven-
tointiohje /2/: Jänteen tarkennetut siltatyypit. Tarken netut siltatyypit -para-
metntaulusta (Srtp_tarsiltatpi) valitaan laiturin tai yhdyssillan rakennetta par-
haiten kuvaava laituri- tai siltatyyppi. 
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5 POIKKILEIKKAUSTIEDOT 

5.1 	Laiturin poikkileikkaustiedot 

Laiturin poikkileikkaustiedot kuvaavat laiturialueiden hyöty- ja käyttötarkoi-
tuksia. Laituri jaetaan poikkileikkaukseltaan käyttötarkoituksen ja laiturin 
kannen hyötykuormien mukaan. Poikkileikkaustyypeillä ilmaistaan esimer-
kiksi onko laituri moottoriajoneuvojen käytettävissä vai ajoneuvoilta suljettu. 
Laiturin mandollinen alatasanne inventoidaan myös poikkileikkaustietoihin. 

Laiturin poikkileikkausta vastaavat tunnukset ja nimet ovat Poikkileikkaus-
parametritaulussa (Srtp_poikkileikk). Laiturin käytön kannalta oleelliset poik-
kileikkaustyypit ovat seuraavat: 

Lastaus- ja ajoneuvoalue 
Kevyenliikenteen alue 
Laiturin alatasanne 

Kuvassa 12 on esitetty pistolaiturin poi kkileikkaustyypit inventointisuuntaan 
katsottuna. 

L.astcus— ja ajoneuvoolue Larturin olatatanne 
50Dm 	1 OOm 

K 	+140 (1W25) 

1 	 1 t 	1 

L 

Kuva 12. Esimerkki pistolaiturin poikkileikka ustiet olen inventoinnista. 

Leveydet rekisteröidään 0.01 metrin tarkkuudella laitu ri n inventoi ntisuuntaan 
katsottuna vasemmalta oikealle. 

5.2 Kannen eriste ja suojakerros 

Laiturikansissa ei yleensä ole eristettä eikä suojakerrosta. 

5.3 Ajoradan päällyste 

Ajoradan päällysteel lä tarkoitetaan laiturin ajoneuvojen käytettävissä olevan 
osan päällystemateriaalia. Päällysteitä vastaavat tunnukset ja nimet ovat 
Päällyste-parametritau 1 ussa (Srtp_paallyste). 

. 

[1 
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5.4 Hyödyllinen leveys 

Tielaiturin hyödyllinen leveys on laiturin reunojen rajoittama inventointisuun-
taa vastaan kohtisuora leveys, katso kuvat 10 ja 11. Laitunsta inventoidaan 
sekä pienin että suurin hyödyllinen leveys. Yhdyssiltojen leveyttä ei inventoi-
da. 

Hyödyllinen leveys ei monimutkaisissa laiturikokonaisuuksissa ole aina yksi-
selitteisesti määritettävissä. Hyödyllinen leveys rekisteröidään 0.01 metrin 
tarkkuudella. 

5.5 Kokonaisleveys 

. 

	 Kenttä ei yleensä koske tielaitureita. 

5.6 	Silta levennetty 

Kenttä ei yleensä koske tielaitureita. 

5.7 Todellinen kulkukorkeus 

Kenttä ei yleensä koske tielaitureita. 

5.8 Laiturin kaarevuus 

Jos laituri on kaareva, niin tieto inventoidaan kohtaan Silta on kaareva. 

5.9 Rakennekorkeus 

. 

	 Jos laitunlla on rakennekorkeus, niin tieto inventoidaan. 

5.10 Pinta-ala 

Laiturin kokonaispi nta-ala lasketaan automaattisesti pituuden ja leveyden 
tulona seuraavasti: 

Pituusmitta: laiturin kokonaispituus 
Leveysmitta: 
- (HLmin + HLmax) /2 (jos molemmat hyödylliset leveydet on annettu) 
- HLmin (jos vain HLmin on annettu) 
- HLmax (jos vain HLmax on annettu) 

Laitunn kansirinta-ala lasketaan pituuden ja leveyden tulona seuraavasti: 

Pituusmitta: laiturin kannen pituus 
Leveysmitta: 
- (HLmin + HLmax) /2 (jos molemmat hyödylliset leveydet on annettu) 
- HLmin (jos vain HLmin on annettu) 
- HLmax (jos vain HLmax on annettu) 
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Siltarekisterissä ilmoitettu pinta-ala saattaa laitureiden osalta poiketa merkit-
tävästi todellisesta. 

5.11 Laituriluokka 

Laituriluokaksi valitaan joko pistolaitun tai rantalaituri, katso kuvat 10 ja 11. 
Tieto on erittäin tärkeä laiturin vaurioiden sijainnin ilmoittamisen kannalta. 

6 TUET 

6.1 	Laiturin tuet 
	

. 

Laitureiden tuet inventoidaan paalulinjoittain laiturin inventointisuunnan mu-
kaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle, katso kuva 13. Jokaisen tuen 
kohdalla ilmoitetaan, onko kysymys maa- vai välituesta. Ensimmäinen nu-
mero kuvaa paalulinjaa ja jälkimmäinen paalutuen sijaintia vasemmalta oi-
kealle. 

A 

. 

Kuva 13. Paalulaiturin tukien numerointi. Kuvan laiturilla ei ole maatukea. 

Jokaisesta tuesta inventoidaan tyyppi, perustamistapa, suojausmenetelmä ja 
virious. 

Massiivi- ja ponttiseinälaiturit ovat rakenteeltaan eräänlaisia maatukia. Näi-
den laiturityyppien maatukien tyyppi ja perustamistapa kirjataan näille tiedoil-
le varattuihin kenttiin. 

Ponttonilaitureiden ankkurointitapa inventoidaan tukityyppinä Tuet-välilehdel-
lä. Ankkurointitavat ovat ankkurointikettinki ja ankkurointikumikaapeli. Pont-
tonilaiturin perustamistavaksi inventoidaan erikoistavat. Ankkuripainoja ei in-
ventoida Tuki-välilehdel le, vaan Varusteet-välilehden kohtaan Väyläjohteet. 
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Tukia vastaavat tunnukset ja nimet ovat Tuki-parametntaulussa (Srtp_tuki). 
Tukien luokitus on seuraava: 

Puinen paalutuki 
Puinen arkku 
Kivinen muuri 
Kivinen ja teräsbetoninen tuki 
Massiivinen teräsbetonituki 
Teräsbetoninen elementtituki 
Teräsbetoniset paalut ja/tai pilarit 
Terästuki 
Teräsbetoninen penkereenvarainen laatta tai palkki 
Luokittelematon 
Ei maatukea 
Betoninen arkku 
Kulmatukimuuri 
Ponttiseinä 
Teräsputkipaalu 
Ankkurointikettinki 
Ankkurointikumikaapeli 

Jokaista tukea kohti ilmoitetaan sen perustamistapa sekä suojausmenetel-
mä, mikäli tuessa on käytetty suojausta. Tukien suojausmenetelmät ja niitä 
vastaavat tunnukset ovat Suojausmenetelmä-parametritaulussa (Srtp_suoj-
menet). Suojausmenetelmät on ryhmitelty seuraavasti: 
Maalaus 
Metalliset pinnoitteet 
Erikoispinnoitteet 
Ruiskubetonointi 
Pinnoitus 
Katodinen suojaus 
Verhous 
Lahosuojaus 

Perustamistavat ja niitä vastaavat tunnukset ovat Perustamistapa-parametn-
taulussa (Srtp_pertapa). Luokitus on seuraava: 

Kallioperustus 
Maanvarainen perustus 
Tiivistetty tai lujitettu maapohja 
Puupaalutus 
Teräsbetonipaalutus 
Teräsputkipaalutus 
Suurpaalutus 
Eri koistavat 
Luokittelematon perustamistapa 

Kaikki tuet inventoidaan erikseen, vaikka niiden tiedot olisivat identtiset. 

Vinous ilmoitetaan tukikohtaisesti goneina yhden gonin tarkkuudella. Gon = 
Grad*4001360. 
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7 VARUSTEET 

7.1 	Kaiteet 

Tielaitureiden ja laitunpaikan mandolliset maantiekaiteet inventoidaan vas-
taavalla tavalla kuin silloilla. Reunateräs inventoidaan kuitenkin kohdassa 
väyläjohteet. 

7.2 	Valaisimet 

Laituriin tai laitunn välittömään läheisyyteen kuuluvien valaisimien tiedot in-
ventoidaan. Valaisintyypit ja niitä vastaavat tunnukset ovat Valaisin-para-
metritaulussa (Srtp_valaisin). Myös tieto siitä, että laituria ei ole valaistu, in-
ventoidaan. 

Valaisimien suojausmenetelmäluokituksena käytetään samaa luokitusta kuin 
tukien sekä päällysrakenteen suojausmenetelmistä, katso kohta 6.1 Laiturin 
tuet. 

7.3 	Laakerit 

Laiturin laakent ja nivelet inventoidaan. Laakerityypit ja niitä vastaavat tun-
nukset ovat Laakeri-parametritaulussa (Srtp_laaken). Myös tieto siitä, että 
laitunssa ei ole laakereita, inventoidaan. 

Laakereiden suojausmenetelmäluokituksena käytetään samaa luokitusta 
kuin tukien sekä päällysrakenteen suojausmenetelmistä, katso kohta 6.1 
Laiturin tuet. 

7.4 	Liikuntasaumalaitteet 

Kaikki laiturin liikuntasaumalaitteet, niiksi luokiteltavat saumanauhat sekä 
ponttonilaiturin ponttonien väliset liitokset inventoidaan. 

Laiturin liikuntasaumalaitetyypit ja niitä vastaavat tunnukset ovat Liikun-
tasaumalaite-parametritaulussa (Srtp_liiklaite). Kanden ponttonin välisen lii-
toksen kuvaamiseksi käytetään esimerkiksi ponttoniliitosta. Ponttoniliitos 
koostuu yleensä ponttonien liitoskengistä, liitospulteista ja liitoskumeista. 

Myös tieto siitä, että laiturissa ei ole liikuntasaumalaitetta, inventoidaan. 

7.5 Kosketussuojat 

Kenttä ei koske tielaitureita. 

7.6 	Kiinteät tarkastuslaitteet 

Jos laiturissa on kiinteät tarkastuslaitteet, niin tieto inventoidaan. 

. 
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7.7 	Maalauspinta-alat 

Maalauspinta-alat ilmoitetaan erikseen laiturin kannen yläpuolisten sekä ala-
puolisten rakenteiden osalta. Maalauspinta-alat rekisteröidään 1 m 2:n tark-
kuudella. 

7.8 Päällysrakenteen suojausmenetelmä 

Päällysrakenteelle voidaan inventoida kaksi suojausmenetelmää. Päällysra-
kenteen suojausmenetelmäluokituksena käytetään saamaa 1 uokitusta kuin 
maa-ja välitukien suojausmenetelmistä, katso kohta 6.1 Laiturin tuet. 

Päällysrakenteen suojausmenetelmä tulee ilmoittaa mandollisimman tarkas-
ti. Mikäli kuitenkin päällysrakenteen tarkka suojausmenetelmä ei ole tiedos-
sa, voidaan käyttää Suojausmenetelmä-parametritaulun (Srtp_suojmenet) 
arvolistan pääluokitusta, nk. 100-jaottelua (esim. 100 = Maalaus) tai joissain 
tapauksissa lO-jaottelua (esim. 140 Epoksimaali). 

7.9 Väytäjohteet 

Tielaitureihin liittyvat oleelliset rakenteet ja varusteet inventoidaan kohdassa 
väyläjohteet. 

Laitureihin liittyviä inventoitavia rakenteita ja varusteita ovat: 
Kiinnike 
Poiju 
Pollan 
Fenderi 
Arkkutihtaali 
Kasuunitihtaali 
Pilan- ja paalutihtaali 
Köysivinssi 

• 	 Veneluiska 
Pienvenetasanne (laiturin alatasanne) 
Jäteastia 
Pengeraallonmurtaja 
Aallonmurtajaponttoni 
Hengenpelastusvälinesarja 
Laituriportaat 
Virranottopiste 
Vesipiste 
Nostun 
Polttoaineen jakelupiste 
Ankkuripa ino 
Ankkurointikuilu 
Ankkurointilenkki 
Ponttonin liitoskenkä 
Puusuojalaite 

Laituriin liittyviä rakenteitaja varusteita on esitetty kuvassa 14. 
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Henaenoelastusvdlinesaric 

Venehaka 

Pelostusrengas 
(+köysi ja heittoliina) 

Puusuojalaite 

Matala 
(hankauslankutus) 	

maant?ekcide Laituriporras 

Fenderi 

kc n s tci s 0 

Reu n a muuri 

1 Kulmatukimuuri- 
elementti 

Hs 

Kuva 14. Lait urin rakenteitaja varusteita. 

8 KANTAVUUSTIEDOT 

8.1 	Suunnittelukuorma ja kantavuusluokka 

Laiturin suunnittelukuormituksella tarkoitetaan sitä teoreettista kuormitusta, 
jota on käytetty laituria suunniteltaessa. 
Laiturin kantavuusluokka määräytyy suunnittelukuorman ja laiturityypin pe-
rusteella Siltojen kantavuusluokkataulukon mukaisesti. 

8.2 Arvioitu kuormitustaso 

Laiturin arvioidulla kuormitustasolla tarkoitetaan laiturin suunnittelukuorman 
ja kunnon perusteella arvioitua kantavuutta tai koekuormituksella saatua tu-
losta. 
Kantavuus ilmoitetaan kilonewtoneina (kN). Se määritetään erikseen akseli-
kuormalle, kaksi- ja kolmiakselisille telikuormille sekä ajoneuvon ja ajoneu-
voyhdistelmän kokonaispainoille. 

. 

. 
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Mikäli arvioitu kuormitustaso on saatu koekuormituksella, rekisteröidään 
kuormituspäivämäärä sekä koekuormituksessa käytetty ajoneuvokaavio. 

8.3 Laskennallinen kantavuus 

Laskennallisella kantavuudella tarkoitetaan kantavuuslaskennallisin mene-
telmin saatua laiturin kantavuutta. 

Kantavuus ilmoitetaan kilonewtoneina (kN). Se määritetään erikseen akseli-
kuormalle sekä kaksi- ja kolmiakselisille telikuormille sekä ajoneuvon ja ajo-
neuvoyhdistelmän kokonaispainoille. 

Jos kantavuustarkastelu on suoritettu ajoneuvoasetuksen mukaiselle kuor-
mitukselle, inventoidaan laskelmista saatu ajorieuvoasetuskaavion akseli- 
kuorma sekä käytetty ajoneuvoasetuskaavio. 

8.4 	Laitureihin liittyvät liikennemerkit 

Seuraavat liikennemerkit rekisteröidään mikäli ne liittyvä laituriin: 
Painorajoitus 	Akselipainorajoitus 

Telipainorajoitus 
Ajoneuvon suurin sallittu paino 
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino 

Korkeusrajoitus 
Väistämisvelvollisuus 
Kapeneva tie 

Painorajoitus merkitään 1 t, ajonopeus 1 km/h ja suurin sallittu korkeus 0.1 
m tarkkuudella 

. 
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III TARKASTUSTIEDOT 

9 TARKASTUKSET 

9.1 	Yleistä 

Laitureille suoritetaan vastaavat tarkastukset kuin silloille. Siltojen tarkastus- 
järjestelmään kuuluvat alla esitetyt tarkastustyypit, katso tarkemmin Sillan-
tarkastusohje TIEH 2000008-04, Helsinki 2004. 

Laitureiden tarkastukset ja tulosten inventointi Siltarekisteriin suoritetaan 
samalla tavalla kuin silloille. Tarkastuksista inventoidaan päivämäärä, tar-
kastuksen tyyppi, tarkastaja, tarkastajan organisaatio, kommentit, seuraavan 
tarkastuksen tyyppi ja vuosi sekä tarkastuskohtainen ehdotus korjaustoi-
menpiteiksi. Lisäksi tarkastaja arvioi koko laiturin yleiskunnon (Yk). 

Vanhemmista tielaitureista ei aina ole jäljellä suunnitelmaa, joten laitureiden 
rakenne saattaa olla tuntematon. Yleensä tuntemattomasta laiturityypistä 
koostuvan laituri n rakenne pyritään selvittämään sukellustutkimuksella. 

9.2 Laskettu yleiskunto 

Laskettu yleiskunto Lyk on painotettu keskiarvo tarkastajan antamista laiturin 
pääraken neosien ku ntoarvioista. Laskettu yleiskunto tallentuu automaatti-
sesti Siltarekisteri in kandella desimaalilla. Laskennassa käytettävät paino- 
kertoimet on esitetty taulukossa 2 (huom. Laitureiden painokertoimet eroavat 
siltojen ja tunneleiden painokertoimista). 
Taulukko 2. Laitureiden vaurioiden painokertoimet 

Rakenne- 
osaryhmä 

Massiivi- 
laiturit 

Paalu- 
laiturit 

Pontti-ja 
settiseinäseinä- 
laiturit 

Ponttoni-
laiturit 

Alusrakenne 80 100 80 80 
Reunapalkki* 30 30 30 0 

Muu päällys- 50 100 50 50 
rakenne 

Päällyste 10 10 10 10 

Liikuntasau- 10 10 10 50 malaitteet 

Muut varusteet 40 40 40 40 

Siltapaikka 20 20 20 20 

*la iture illa  reunamuun 

. 



. 

. 
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10 VAURIOT 

10.1 Vaurion numero ja sijainti 

Laitureiden vaunoiden sijainti ilmoitetaan vastaavalla tavalla kuin silloissa. 
Jänteiden vaihtumiskohdat on numeroitu juoksevalla numerosarjalla, katso 
kuva 15 sekä kohdat 4.3 Jänteet ja 4.6 Jänteen tarkennetut laiturityypit. Nu-
merointia käytetään vaunokirjauksessa vaurion pitkittäissuuntaisen sijainnin 
ilmoittamiseen. 

	

Kasuurirloiturin 	 PonttoriIaiturin 
yhdyssilta 	 yhdyssilta 

Maatuki 	 Kasuuniloituri 	 Ponttonilaituri 
1 	2 	3 	4. 

Kuva 15. Laiturin jänteiden vaihtumiskohtien numerointi. 

Vaurion pituussuuntainen sijainti paikannetaan likimääräisesti laitunosan pi-
tuuden suhteen liittämällä vauriota edeltävän tuen (jänteen vaihtumiskoh-
dan) numeroon desimaaliosa, joka kuvaa jänteen pituuteen suhteutettua 
matkaa jänteen alusta vauriopaikkaan. Laaja vaurio paikannetaan painopis-
teensä mukaan. 

Desimaalierotin on piste ja rakenteelta rakenteelle jatkuvan vaurion tapauk-
sessa yhdysviiva. Jos vaurio on esimerkiksi koko rakenteen pituinen, niin se 
osoitetaan rakennetta rajaavien numeroiden avulla, esim. 1-2. 

Vaunon poikkisuuntainen sijainti ilmoitetaan laitureissa seuraavasti: 

v 	Vasen puoli 
o 	Oikea puoli 
v,o 	Vasen ja oikea puoli (molemmilla reunoilla) 
v/o 	Koko poikkileikkaus 

Laitu rin keskellä (ei puoliskomerkintää) 

Kokonaan vedenpinnan alapuolella sijaitsevat vauriot ilmoitetaan liittämällä 
puoliskomerkintään kirjain w. 

vw 	Vasen puoli, vedenpinnan alapuolella 
ow 	Oikea puoli, vedenpinnan alapuolella 



1 . 6 Iv.o 2 Io 

- 
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Kuva 16. Esimerkki vaurioiden sijainnin ilmoittamisesta 

Sijainnin ilmoittaminen saattaa laiturin muodosta johtuen olla hankalaa. Ran-
talaitureilla ei ole selkeää keskilinjaa. Vaurioiden sijaintia kirjattaessa on aja-
teltava laiturille inventointisuunnan mukainen keskilinja. Tieto rakenneosas-
ta, jossa vaurio sijaitsee, on oleellinen vaurion paikantamisen kannalta. Ku-
vassa 17 on esimerkki rantalaiturin vaurioiden sijainnin ilmoittamisesta. Ku-
van laitunn taittumiskohdissa on laitunn vedenpuoleisen reunan muodosta-
ma kulma ajateltu puolitetuksi jännealueiden rajojen määrittelemiseksi. 

. 

4.7o 

P3Iv 1 
47 

p 
1 

2.8o 

   

3 Inventointisuunnan 
mukainen keskilinja 

1 

. 
1 . 7 1vw 1 

Kuva 17. Esimerkki rantalaiturin vaurioiden sijainnin ilmoittamisesta. 

Paalulaitureiden paalutukien vaurioiden sainti ilmoitetaan vastaavalla taval-
la kuin siltojen välituissa. Paalulinjan numero merkitään laiturin pituussuun-
taisen sijainnin kenttään, katso 6.1 Laiturin tuet. 

Paalulinjan paalut numeroidaan inventointisuuntaan nähden vasemmalta oi-
kealle. Vaunoituneen paalun poikittaista sijaintia kuvaava numero ilmoite-
taan poikkisuuntaisen sijainnin kentässä. Jos vaurio esiintyy useammassa 
paalulinjan paalussa, niin poikittaista sijaintia kuvaavat numerot erotetaan 
toisistaan pilkulla. Esimerkiksi paalulinjan 3 paaluissa 1 ja 3 esiintyvän vau-
rion sijainti esitetään seuraavasti: 
Pituussuunt. 	Poikkisuunt. 

13 	11,3 
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Vaurioiden muut tiedot so. rakenneosa, materiaali, vauriotyyppi, sekä vauri-
on syy kirjataan rakenneosakohtaisesti vastaavalla tavalla kuin silloilla, katso 
Siltatietojen inventointiohje /2/. 

Mikäli sopivaa rakenneosaa ei löydy parametrilistasta, kirjataan vaurio pää-
rakenneosalle (100-taso). 

10.2 Laiturin rakenneosat 

Rakenneosia vastaavat tunnukset ja nimet ovat Rakenneosa-parametri-
taulussa S rtp_rakenneosa. Erityisesti laitureiden rakenneosapa rametreja 
ovat: 

126 Kasuuni 
127 Kulmatukimuuri 
128 Ponttiseinä 
129 Ponttoni 
130 Settiparru 
131 Ankkurointikettinki 
132 Ankkurointikumikaapeli 
133 Ankkuripaino 
134 Ankkurointikuilu 
205 Reunamuuri 
848 Laitunn alatasanne 
849 Laituriportaat 
850 Hengenpelastusvälinesarja 
851 Pollan 
852 Fenden 
853 Reunateräs 
854 Puusuojalaite 
855 Nostun 
923 Arkkutihtaali 
924 Kasuunitihtaali 
925 Pilari-/paalutihtaali 
926 Veneluiska 
928 Pengeraallonmurtaja 
929 Aallonmurtajaponttoni 
930 Jäteastia 
931 Maatuen eroosiosuojaus 
932 Tausta-alueen eroosiosuojaus 
933 Laituri n edustan eroosiosuojaus 
934 Laiturikyltti 
935 Vesiliikennemerkki 

11 TUTKIMUKSET 

Tutkimukset-välilehdelle päivittyvät tiedot laiturin ympäristöolosuhteista. Väli- 
lehdelle voi kirjata laiturin ja laiturin ympäristön tutkimuksia. 

Tutkimuksen tunnukset, nimet ja mittayksiköt on lueteltu Analyysityyppi-
parametritaulussa Srtp_analyysi. Erityisesti laitureita varten on tarkoituttu 
tutkimustyypit "Ponttonin kuivareuna" ja "Laiturin edustan haraussyvyys". 
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Ponttonin kuivareunan tutkimus kirjataan merkitsemällä analyysityyppi, mi-
nimi- ja maksimi-arvot, näytepäivämäärä ja sijainti. Laiturin edustan haraus-
syvyys kirjataan merkitsemällä analyysityyppi, minimiarvo ja näytepäivämää-
rä. Laiturin edustan harauksen suorittaa Merenkulkulaitoksen valtuuttama 
taho, eli se ei ole esimerkiksi laiturin tarkastajan mitattavissa oleva tieto. 
Kommentti-kenttaän voidaan tarvittaessa lisätä tietoa tutkimuksesta. 

. 

. 
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IV KORJAUSTIEDOT 

Laitureiden korjaukset kirjataan näytöillä Korjaus ja Korjaustoimenpiteet ku-
ten sil loillekin katso Si Itatietojen inventointiohje /2/: Korjau kset-välilehti ja 
Korjaustoimenpiteet välilehti. 

12 KORJAUKSET 

Laiturin korjaushanke voi olla joko toteutunut korjaustyö tai suunnitteilla ole-
va hanke. 

Korjaushankkeesta ilmoitetaan päivämäärä, korjaushankkeen tila sekä kor-
jauksen kustannukset. Lisäksi inventoidaan korjauksen suunnittelijan, tämän 
suunnitteluorganisaation sekä korjaajaorganisaation täydelliset nimet. 

Korjaushankkeen tilaa vastaavat tunnukset ovat parametntaulussa srtp_korj-
tila. Tilat on luokiteltu seuraavasti: 

Toteutunut 
Työohjelmassa 
1 -vuotisessa toimenpideohjelmassa 
3-vuotisessa toimenpideohjelmassa 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
Pitkän aikavälin suunnitelmassa 
Kaavailtu 

Vanhoja korjauksia ei poisteta. Sillan korjaushistona säilyy tietokannassa. 

13 KORJAUSTOIMENPITEET 

Kaikki laiturille tehdyt korjaustoimenpiteet inventoidaan mandollisimman tar-
kasti. Korjaustoimenpiteet on esitetty Sillantarkastuskäsikirjassa /1/ja Karja-
ustoimenpide-parametritaulussa srtp_korjaustp. 
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V LAITURIRYHMÄT 

Laituriryhmä muodostuu vähintään kanden taiturin muodostamasta kokonai-
suudesta, jota ei muotonsa puolesta voida inventoida yhdeksi laituriksi. Ko-
konaisuuteen kuuluvat laiturit inventoidaan erillisinä laitureina, mutta samaan 
laituriryhmään kuuluviksi. 

Laituriryhmän laiturit voivat olla toisistaan erillään, kiinni toisissaan, yhdyssii-
laila yhdistettyjä, niillä voi olla yhteinen rakenneosa tai ne voivat olla muuten 
liitetyt yhteen. Monimutkaisen rakenteen omaavat laiturit joudutaan joskus 
jakamaan sopiviin osiin ja inventoimaan saman laituriryhmän erillisinä laitu-
reina, katso kuvat 18 ja 19. Kuva 18 esittää Uudenmaan tiepiirin alueella si-
jaitsevaa Kalkkirannan tielaituna, laiturirakenteet erotetaan eri laitureiksi 
käyttötarkoituksen mukaan. Veneluiska inventoidaan viereisen venelaiturin B 
varusteeksi. Kuva 19 esittää Uudenmaan tiepiirin alueella sijaitsevaa Kabbö-
len tielaituria, jossa on kaksi erillistä laiturityyppiä ja lisäksi inventointisuunta 
kääntyy merkittävästi (tässä 90 astetta). 

Kuva 18. Neljän laiturin muodostama laituriryhmä (Kalkkirannan tielaitun). 

. 
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. 

kk ui a itu ri n 
dyssiita 

jiaituri 

. 

Kuva 19. Kanden Iaitunn muodostama Iaituniyhmä (Kabbölen tielaitun). 

Kullekin laituriryhmän laiturille annetaan oma erillinen laiturinumero, katso 
kohta 1.1 Laiturin numero. 

Laituriryhmän laitureille voidaan antaa niiden keskinäinen sijaintitieto ilman-
suunnan muodossa, katso kohta 1.2 Laituriryhmään kuuluvan laiturin tun-
nus. 

Rekisteröidyistä laitureista muodostetaan laitu ri ryh mä Si ltaryh mät-väli-
lehdellä antamalla laituriryhmälle nimi ja luettelemalla kaikki ryhmään kuulu-
vat laiturit. Laituriryhmän nimeksi kirjataan tielaiturin asiakirjoissa esiintyvä 
nimi, katso kohta 1 .3 Laiturin nimi. Lisäksi merkitään laiturikohtaisesti tieto 
siitä, miten kyseinen laituri liittyy toiseen laituriryhmän laituriin. Laitureiden 
keskinäiseksi nippuvuudeksi kirjataan joku seuraavista vaihtoehdoista: 

Rinnakkainen 	Laitunt ovat rinnakkaisia 

Haarautuva 	Laiturit haarautuvat tai inventointisuunta kääntyy merkit- 
tävästi 
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VI LAITUREIDEN VALOKUVAT JA PIIRUSTUKSET 

14 LAITUREIDEN VALOKUVAT 

Laitu reista otetaan tarkastuksissa valokuvia Sillantarkastuskäsikirjan /1/ koh-
tien 3.8 ja 5.3 ohjeiden mukaisesti. Laitureista tulisi ottaa ainakin seuraavat 
yleiskuvat: 

- sivukuva, jossa laituri näkyy kokonaisuudessaan 
- tausta-alueelta tai laiturille saapuvalta tieltä otettu kuva laitunsta 

Laiturin päädystä tulisi ottaa myös yleiskuva vesistön suunnasta, mikäli ku-
van ottaminen on mandollista. 

Laitureiden vauriot valokuvataan. Vaunoluokkien 3 ja 4 mukaisista vaurioista 
on otettava valokuvat, mutta myös lievemmistä vaurioista kannattaa ottaa 
valokuvat. Valokuvatun vaurion vauriokirjaukseen merkitään rasti kohtaan 
"Kuva". 

Laitureista voidaan ottaa työ- ja detaljikuvia vastaavalla tavalla kuin silloista- 
km. 

14.1 Laiturikuvien nimeäminen 

Tielaitureiden valokuvat nimetään siltakuvien nimeämisohjetta laitureille so-
veltaen ja tallennetaan Siltarekisteri n kuvatietokantaan. 

Kuvatiedostot nimetään siten, että nimi on muotoa 

p_nnn_vvvvkkpp_nro_xt.jpg 

missä 

p 	on tiepiinn numerotunnus ilman etunollaa 

nnn 	on laiturin numero ilman etunollia 

vvvvkkpp on kuvauspäivä kandeksalla numerolla muodossa vuosi, kuu-
kausi, päivä 

nro 	on juokseva numero kyseisestä laiturista mainittuna päivänä ote- 
tuille kuville 

x 	on kuvaluokkaa ilmaiseva koodi, joka on jokin kirjaimista i, y, d, 
v, t tai m seuraavasti: 

i ilmakuva 
y yleiskuva 
d detaljikuva 
v vauriokuva 
t työkuva 
m muu valokuva 

t 	on kuvaluokkakoodista x nippuva kuvaluokkatarkenne: 

kuvaluokka 	tarkenne 

imakuva, i 	ilmasta otettu kuva. 

. 

. 
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Ilmakuvan yhteydessä tarkennetta ei käytetä. 
Esimerkki: 
1 0_1 1 25_2001 0614_3_i.jpg 
on Vaasan tiepiirin sillasta numero 1125 otettu kuva, 
joka on kolmas 14.6.2001 otetuista kuvista ja 
kyseessä on ilmakuva. 

yleiskuva, y 	Kuva, jossa silta näkyy kokonaisuudessaan tai lähes 
kokonaan. Yleiskuva on yleensä kuvattu joko sillan 
sivulta tai siltaa lähestyvältä tieltä. 
Tarkenne ilmaisee kuvaussuunnan seuraavasti: 
1 	kuvattu sillan ylittävältä tieltä 

inventoi ntisuuntaan 
2 	kuvattu sillan ylittävältä tieltä inventointisuuntaa 

vastaan 
3 	kuvattu vasemmalta sillan inventointisuuntaan 

nähden 
4 	kuvattu oikealta sillan inventoi ntisuuntaan 

nähden 
5 	yleiskuva sillan alta 

9 	muu yleiskuva, jonka kuvaussuunta selvästi 
poikkeaa edellämainituista tarkenteista 1-5 

Jos sillan inventointisuunta ei ole kohtuudella 
selvitettävissä niin kuvaluokkatarkenne jätetään pois 
kuvan nimestä. 
Esimerkki: 
4_1 1 25_1 999051 8_1 ..y3.jpg 
on Hämeen tiepiinn sillasta numero 1125 otettu 
kuva, joka on ensimmäinen 18.5.1999 otetuista 
kuvista ja kyseessä on sillan vasemmalta puolelta 
otettu yleiskuva. 
Jos edellämainitun kuvan osalta ei tiedetä sillan 
inventointisuuntaa eikä se ole kohtuudella 
selvitettävissä, niin tiedosto nimetään ilman 
kuvaluokkatarkennetta seuraavasti: 
4_1 1 25_1 999051 8_1 ..y.jpg 

detaljikuva, d 	Kuva, jossa näkyy sillan osa. 
Tarkenne on kuvassa näkyvän keskeisen 
rakenneosan numerokoodin ensimmäinen numero: 
1 alusrakenne 
2 reunapalkkirakenteet 
3 muu päällysrakenne (kuin reunapalkki) 
4 päällysteet 
5 muu pintarakenne (kuin päällyste) 
6 kaiteet 
7 liikuntasaumalaitteet 
8 muut varusteet/laitteet 
9 siltapaikan rakenteet 

Esimerkiksi jos kuva esittää pääasiassa laakereita, 
joiden rakenneosakoodi on 803, niin tiedostonimen 
loppuosa on: _d8.jpg 
Esimerkki: 
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1 2_2895_2000061 5_4_d8.jpg 
on Oulun tiepiirin sillasta numero 2895 otettu kuva, 
joka on neljäs 15.6.2000 otetuista kuvista ja kysees-
sä on kuva muista varusteista tai laitteista (joihin 
laakerit luetaan). 

vauriokuva, v 	Kuva, jossa näkyy sillan vauno. 
Tarkenne on vaurion numero Siltarekisterissä. Jos 
kuvassa näkyy useita vaunoita, tiedostonimeen 
kirjoitetaan kaikkien vaunoiden numerot käyttäen 
etuliitettä "_v', vertaa esimerkkiä alempana. 
Jos vaurionumero ei ole kohtuudella selvitettävissä 
tai vauriota ei ole kirjattu Siltarekisteriin, niin vaunon 
numero jätetään pois kuvan nimestä. 
Esimerkiksi v13 tarkoittaa, että kuva esittää vauriota, 
joka on talletettu Siltarekisteriin numerolla 13. 
Esimerkki: 
1 2_3006_20000526_4_vl 3.jpg 
on Oulun tiepiirin sillasta numero 3006 otettu kuva, 
joka on neljäs 26.5.2000 otetuista kuvista ja 
kyseessä on kuva vaunosta, joka on talletettu 
Siltarekisteriin numerolla 13. 
Jos edellämainitussa kuvassa näkyvät vaurion 13 
lisäksi myös vaunot, jotka on talletettu Siltarekisteriin 
numeroilla 14 ja 16, niin tiedosto nimetään 
seuraavasti: 
1 2_3006_20000526_4_v 1 3v1 4_vi 6.jpg 
Jos edellämainitun kuvan osalta vaurion numero 
Siltarekisterissä ei ole kohtuudella selvitettävissä tai 
sitä ei ole Siltarekistenin kirjattu, niin tiedosto 
nimetään seuraavasti: 
1 2_3006_20000526_4_v .jpg 

työkuva, t 	Kuva, jossa siltaa esimerkiksi rakennetaan, 
tarkastetaan, korjataan, puretaan, tai muu vastaava 
työkuva. 
1 rakennusaikainen työkuva 
2 korjaus 
3 tarkastus 
4 hoito 
5 purku 
6 koekuormitus 
7 tutkimusnäyte tai näytteenottopaikka 
9 muu työkuva 

muu valokuva, m Valokuva, joka ei sovi mihinkään edellämainittuun 
kuvaluokkaan. Muun valokuvan yhteydessä 
tarkennetta ei käytetä. 
Esimerkki: 
1 2_3006_20000526_7_m.jpg 
on Oulun tiepiirin sillasta numero 3006 otettu kuva, 
joka on seitsemäs 26.5.2000 otetuista kuvista ja 
kyseessä on muu valokuva kuin ilma-, yleis-, detalji-, 
vauno- tai työkuva. 

1 

. 

jpg 	on kuvatiedoston tyyppi. 
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Esimerkiksi 12_2930_20080730_9_v7.jpg on kuva Oulun tiepiinn (12) laitu-
rista numero 2930, kuva on yhdeksäs 30.7.2008 otetuista kuvista ja kuvassa 
näkyy kyseisen laiturin vaurio numero 7. 

Tiedostonimen osien välissä käytetään yhtä alaviivaa. Tiedostotyyppi, kuten 
jpg esimerkissä, kuitenkin erotetaan pisteellä. 

Huomaa, että laiturin mandollista sijaintisuuntakoodia (N, E, S, W) ei käytetä 
tiedostonimessä. 

15 LAITUREIDEN PIIRUSTUKSET 

Tielaitureiden suunnitelmapiirustuksista viedään Siltakuvat-sovellukseen 
seuraavat piirustukset: 

Asemapiirustus 
Pääpiirustus 
Pää lei kkaukset 
Elementtikaavio tai paalu-/ponttikartta 

Laitureiden piirustukset nimetään siltapiirustusten nimeämisohjetta laitureille 
soveltaen. 

15.1 Laituripiirustusten nimeäminen 

Siltarekisterin Siltakuvakantaan vietävien laituripiirustustiedostojen nimeämi-
nen eroaa joissain määrin siltapiirustustiedostojen nimeämisestä. Laituripii-
rustustiedostojen nimeämisessä tulee noudattaa seuraavia ohjeita: 

Tiedostonimi alkaa suunnitelmanumerolla. Tiedostonimen alussa on laiturei-
den suunnitelmia kuvaava lyhenne R18, projektinumero ja piirustusnumero. 
Laituripi irustuksen sisältö on tun nistettavissa viimeksi mainittujen tietojen pe-
rusteella. 

• 	 Tiedostonimissä ei käytetä välilyöntejä, kauttaviivoja eikä sulkumerkkejä. 
Varsinaisten nimessä olevien tunnistetietojen erottimina käytetään vain ala- 
viivaa - sekä väliviivaa -. 

Laituripiirustuksen nimi on muotoa: 

RI 8_<snro><ve>_<laji>-<jnro><muutos>.<tliite> 

Jossa 

<snro> 	Siltarekisterin mukainen laiturin suunnitelmanumero, katso kohta 
3.3 Rakennesuunnitelmat ja laskelmat 

<ve> 	vaihtoehtoinen suunnitelma, A, B, 
<laji> 	piirustuksen laatu, 

t = pääpiirustus tiesuunnitelmaa varten 
v = pääpiirustus vesilain mukaista käsittelyä varten 
p = lopullinen pääpiirustus 
a = yleispiirustus 
b = alusrakenne 
c = päällysrakenne 
d = varusteet ja laitteet 
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g = geotekniset piirustukset 
e = asennus- tai telinepiirustus 
f varasilta 
r = erillinen korjaussuunnitelma 

lajitunnuksia voi myös yhdistellä, esim. bc 

<jnro> 	piirustuksen järjestysnumero 

<muutos> muutostunnus 

<tliite> 	tiedostoliite, 

tif = TIFF-tiedosto 
jpg = JPEG-tiedosto 

Laiturisuunnitelmia kuvaava lyhenne R18, Siltarekistenn mukainen suunni- 
	

. 

telmanumero, lajimerkintä ja tiedostoliite ovat pakollisia. 

Esimerkiksi R18/10751A b-1 (A), olisi tiedostonimeltään seuraava: 

R1 8_1 0751 A_b-1 A.tff 
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. 



. 
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	 Liite 1 

LI ITTEET 

LAITURIN KUNTOLUOKKA 

Perustietojen Kunto-valilehdellä esitetään valittuna olevan laiturin tämänhet-
kinen (tarkastelupäivän) kuntoluokka. Kuntoluokka määritellään laiturin yleis-
kuntoarviosta (0 uudenveroinen - 4 huono) poikkeavan arvoasteikon 1 - 5 
mukaisesti (1 erittäin huono, 5 uudenveroinen). Kuntoluokan määräytyminen 
on taulukon 3 mukainen (vertaa putkisiltojen kuntoluokka): 

Taulukko 3. Laitureiden kuntoluokkataulukko 

Kuvaus kunnosta Luokittelukriteerit 

5ERIUÄINHWÄ 
Uusi tai lähes uuden veroinen laituri. 

LYK=0050jaYKA=0 

4 HYVÄ 
Hyväkuntoinen laituri, jossa on normaalia LYK = 0,51-1,25 
kulumista ja ikääntymistä. Laiturin yleiskunto tai YKA = 1 
voi olla hyvä, vaikka jonkin päärakenneosan eikä kumpikaan huonompi 
kuntoarvio on tyydyttävä tai huono. 

3 TYYDYTTÄVÄ 
On jo puutteita ja vaunoita, kuten rapautumista LYK = 1,26-2,50 
tai ruostumista, mutta korjaamista voidaan vielä tai YKA = 2 siirtää. Yleiskunto voi olla tyydyttävä, vaikka 
jonkin päärakenneosan kuntoarvio olisikin eikä kumpikaan huonompi 
huono tai erittäin huono. 

2 HUONO 
Useita selvästi havaittavia korjausta vaativia LYK = 2,5 1-3,25 
vaunoita tai jokin yksittäinen vakava vauno. tai YKA = 3 
Erikoistarkastuksen ja peruskorjauksen tarve on eikä kumpikaan huonompi 
ilmeinen. 

1 ERITTÄIN HUONO 
Laitun on täydellisen peruskorjauksen tai jopa LYK = 3,26-4,00 
uusimisen tarpeessa. Kunto ei ole tai YKA - 4 hyväksyttavissä. Vaurioita on niin paljon, että - 
pelkästään niiden kirjaaminen on työlästä. 

LYK = laskettu yleiskunto 

YKA = sillan(Iaitunn)tarkastajan antama yleiskuntoarvio 
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LAITURIN VAURIOPISTESUMMA 

Vauriopistesumman (VPS) muodostumiseen vaikuttavat seuraavat tekijät: 

- Vaurion sijaintirakenneosa 
- Tarkastajan antama vaurion sijaintirakenneosan kuntoarvio 
- Vaunoluokka 
- Vaunon korjaustarpeen kiireellisyys 

Vauriopisteet lasketaan automaattisesti jokaiselle vauriolle sekä koko laituril-
le. 

Vaunopistesumman kaava on muotoa: 

VPS= EVP100+ EVP200  + EVP300  + EVP400  + EVP500  + EVP600  ^ EVP700 
 ^EVP800  + EVP900  

jossa 
EVPX päärakenneosan x-sarjaan kohdistuvat vauriopisteet. 
Vaurion pisteet VP = Rakenneosaryhmän painokerroin * rakenne-
osaryhmän kuntoarviopisteet * korjauksen kiireellisyyspisteet * vau-
noluo kka pisteet 

VPS-kaavan rakenneosaryhmät x ovat: 

100 = Alusrakenne 
200 = Reunapalkki 
300 = Muu päällysrakenne 
400 = Päällyste 
500 = Muu pintarakenne 
600 = Kaiteet 
700 = Liikuntasaumalaitteet 
800 = Muut varusteet 
900 = Siltapaikka 

Vauriopistesumman lasken nassa käytettävät rakenneosakohtaiset painoker-
toimet on esitetty kohdassa 92 Laskettu yleiskunto. Vaurioiden vaunoluok-
kien arviointi on esitetty Sillantarkastuskäsikirjassa /1/. 

Rakenneosaryhmän kuntoa rviopisteet 

Rakenneosaryhmän kuntoarvio Pisteet 

0 = Uuden veroinen 1 p 

lHyvä 2p 

2 = Välttävä 4 p 

3=Huono 7p 

4=Erittäin huono 11 p 
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Korjauksen kiireellisyyspisteet 
Vaurion korjauksen kiireellisyys Pisteet 

10 = korjataan heti 5 p 

11 = korjataan 2 vuoden kuluessa 4,5 p 

12 = korjataan 4 vuoden kuluessa 3 p 
13 = korjataan myöhemmin 1,5 p 
14 = ei korjata ollenkaan 0,5 p 

Vaurioluokkapisteet 
Vaurioluokka Pisteet 

1=Lievä ip 

2 = Merkittävä 2 p 
3=Vakava 4p 

4 = Erittäin vakava 7 p 

Vauriopisteet päivittyvät automaattisesti, kun vaunopisteen laskemiseksi tar-
vittavat tiedot (rakenneosa, rakenneosan kuntoarvio sekä vaurio- ja kiireelli-
syysluokka) on päivitetty. 
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