
Siltojen ylläpito Varsinais-Suomen, 
Satakunnan  ja  Pirkanmaan alueilla  

Toimintalinjat 

TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  



Siltojen ylläpito Varsinais- 
Suomen, Satakunnan  ja 

 Pirkanmaan alueilla  

Toimintalinjat 

Tiehallinnon  selvityksiä  33/2009  

Tiehallinto  

Helsinki 2009  



Kannen  kuva: Tiehallinnon  Silta rekisten (Kirjalansalmen silta, Kaarina) 

Verkkojulkaisu pdf (www.tieha Ilintofi/julkaisut)  
ISSN 	1459-1553 
ISBN 	978-952-22 1 -278-8  
TIEH 	3201147-v  

Edita  Prima  Oy 
 Helsinki 2009  

Julkaisua  myy/saatavana 
Edita (asiakaspalvelu.prima@edita.fi ) 
Faksi 	020 450 2470  
Puhelin 	020 450 011  

TIEHALLINTO 
Keskushallinto 
Opastinsilta  12 A 
FL 33 
00521 HELSINKI 

 Puhelin  02042211  

. 



Mikko Inkala, Ari Kähkönen, Jaakko  Dietrich, Lauri Suikki:  Siltojen ylläpito Varsinais- 
Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan alueilla  - Toimintalinjat.  Helsinki 2009.  Tiehallinto, 
Keskushallinto. Tiehallinnon selvityksia  33/2009, 54 S.  + Iiitt.  15 s. ISSN 1459-1553, ISBN 
978-952-221-278-8,  TIEH  3201 147-v.  

Asiasanat: 	sillat, yllapito, vauriot, korjaus, rahoitus, toimintalinjat 
Aiheluokka: 	70  

TIIVISTELMÄ  

Siltojen ylläpidon valtakunnallisissa toimintalinjoissa  on  esitetty yleiset  pää-
linjaukset  ja  resurssitarpeet  siltojen kunnon heikkenemisen pysäyttämiseksi 

 ja  korjausvajeen  poistamiseksi. Ne toimivat hyvänä lähtökohtana ylläpitotoi-
minnan suunnittelussa. Siltojen, ympäristö-  ja  suolaus-  sekä liikennerasituk-
sissa  on  kuitenkin merkittäviä eroja  ja  siltojen ylläpito-  ja  rahoitustarpeita  on 

 syytä käsitellä myös maakuntakohtaisesti. 

Raportissa  on  kuvattu Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan maa-
kuntien sillastojen nykytila, ylläpidon kannalta oleelliset erityispiirteet sekä 
laskettu rahoitustarve nykytilan ylläpitämiseksi  ja  korjausvajeen  poistamisek-
si. Laskelmissa  on  huomioitu sekä vaurio- että peruskorjaustoiminta. 

Varsinais-Suomessa nykytilan ylläpito edellyttää vauriokorjausten lisäksi 
noin kymmenen  sillan  peruskorjausta vuosittain. Toimenpiteet kohdistuvat 
pääasiassa teräsbetonisiltoihin  (4 siltaa/v)  ja  putkisiltoihin  (4 siltaa/v).  Perus-
korja usvajeessa  korostuvat  mu ih in  maakuntiin nähden erityisesti putkisil  lat ja 

 pienemmät sillat. Korjausvajeen vähentäminen toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiksi edellyttää keskimäärin seitsemän  sillan  peruskorjausta vuo-
dessa. Varsinais-Suomen siltojen ylläpidon rahoitustarve  on  yhteensä  4,2 
M€Iv,  josta peruskorjauksen osuus  on 3,1 M€, vauriokorjausten 0,7 M€  sekä 
tarkastusten  ja  korjaussuunnittelun  0,4 M€.  

Satakunnassa nykytilan ylläpito edellyttää vauriokorjausten lisäksi noin seit-
semän  sillan  peruskorjausta vuosittain. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa 
teräsbetonisiltoihin  (3 siltaa/v)  ja  putkisiltoihin  (2 siltaa/v).  Puu-  ja  kivisiltojen 

 vaatima osuus peruskorjausrahoituksesta  on  lähes kaksikertainen muihin 
maakuntiin verrattuna. Satakunnassa siltojen kokonaisneliömäärään suhteu-
tettu peruskorjausvaje  on  huomattavasti suurempi kuin muissa tarkastelluis

-sa  maakunnissa. Korjausvajeen vähentäminen tavoitteiden mukaisesti edel-
lyttää keskimäärin viiden  sillan  peruskorjausta vuodessa. Siltojen ylläpidon 
rahoitustarve  on  yhteensä  2,5 M€/v,  josta peruskorjauksen osuus  on 1,9 M€, 
vauriokorjausten 0,4 M€  sekä tarkastusten  ja  korjaussuunnittelun  0,2 M€. 

Pirkanmaalla nykytilan  ylläpito edellyttää vauriokorjausten lisäksi noin kym-
menen  sillan  peruskorjausta vuosittain. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa 
teräsbetonisiltoihin  (4 siltaa/v)  ja  putkisiltoihin  (4 siltaa/v). Peruskorjausra-
hoituksesta  yli  40 %  tulisi kohdistaa pitkiin siltoihin. Peruskorjausvajeesta 
noin  50 %  kohdistuu pitkiin siltoihin  ja  rakennusmateriaaleittain  tarkasteltuna 
yli  50 % teräsbetonisiltoihin. Jännitettyjen betonisiltojen  osuus korjausva-
jeesta  on  huomattavan suuri, muihin maakuntiln verrattuna kaksinkertainen. 
Korjausvajeen vähentäminen edellyttää keskimäärin seitsemän  sillan  perus-
korjausta vuodessa. Pirkanmaan siltojen ylläpidon rahoitustarve  on  yhteensä 

 4,5 M€/v,  josta peruskorjauksen osuus  on 3,2 M€, vauriokorjausten 0,9 M€ 
 sekä tarkastusten  ja  korjaussuunnittelun  0,4 M€.  

Kaikissa tarkastelluista maakunnista tulisi vauriokorjaukseen panostaa ny -
kyistä enemmän. Myös leveyspuutteita  on  keskimääräistä enemmän.  Vilkas -
liikenteisillä  teillä olevien leveyspuutteellisten siltojen ottaminen peruskorja-
usohjelmiin tulee selvittää yhteysvälikohtaisesti. 
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SAMMANDRAG  

I de  riksomfattande verksamhetslinjerna för underhållet av broar har  de  all-
männa huvudlinjedragningarna och resursbehoven för att hejda försämring-
en av broamas skick och för att undanröja reparationsunderskottet presente-
rats.  De  tjänar också som  god  utgångspunkt vid planeringen av underhålls-
verksamheten. Betydande skillnader föreligger  dock  mellan broarnas miljö-, 

 salt-  och trafikbelastningar och det  är  också skäl att behandla broarnas un-
derhålls- och finansieringsbehov skilt för vart och ett landskap.  

I  rapporten beskrivs nuläget,  de  för underhållet väsentliga särdragen samt 
det beräknade finansieringsbehovet för upprätthållande av nuläget och för 
avvärjningen av reparationsunderskottet för brobeståndet  I  landskapen 
Egentliga  Finland,  Satakunta  och Birkaland.  I  beräkningarna har såväl ska- 
de-  som grundreparationsverksamheten beaktats.  

I  Egentliga  Finland  förutsätter upprätthållandet av nuläget förutom skadere-
parationer också grundreparation av cirka tio broar  per år.  Åtgärderna inrik-
tas huvudsakligen  på  stålbetongbroar  (4  broar/år)  och  på  rörbroar  (4  bro-
ar/år).  I  förhållande  till  andra landskap framträder grundreparationsunder-
skottet särskilt beträffande rörbroarna och  de  mindre broarna. Reduceringen 
av reparationsunderskottet för att uppnå målsättningen i verksamhetslinjerna 
förutsätter i medeltal grundreparation av sju broar  per år.  Finansieringsbe-
hovet för broreparationer Egentliga Finlands  är  totalt  4,2  M€/år,  varav 
grundreparationernas andel  är 3,1 M€,  skadereparationernas andel  0,7 M€ 

 samt inspektionernas och reparationsprojekteringens andel  0,4 M€. 

I  Satakunta  förutsätter upprätthållandet av nuläget förutom skadereparatio-
ner också grundreparation av cirka sju broar  per år.  Åtgärderna inriktas hu-
vudsakligen  på  stålbetongbroar  (3  broar/år)  och  på  rörbroar  (2  broar/år). 

 Den  andel av grundreparationsfinansieringen, som krävs för trä- och sten-
broar,  är  nästan dubbelt större  än  jämförd med andra landskap. Grundrepa-
rationsunderskottet ställt i  relation till  broarnas totala yta  är  betydligt större 

 än  i  de  andra betraktade landskapen. Nedbringandet av reparationsunder-
skottet i enlighet med målsättningen förutsätter i medeltal grundreparation av 
fem broar årligen. Finansieringsbehovet för underhållet av broar  är  totalt 

 2,5  M€/år,  varav grundreparationernas andel  är 1,9 M€,  skadereparationer-
nas andel  0,4 M€  samt inspektionernas och reparationsprojekteringens an-
del  0,2 M€. 

I  Birkala nd  förutsätter upprätthål landet av nuläget förutom skaderepa rationer 
också grundreparation av cirka tio broar årligen. Åtgärderna inriktas huvud-
sakligen  på  stålbetongbroar  (4  broar/år)  och  på  rörbroar  (4  broar/år).  Av 
grundreparationsfinansieringen borde över  40  %  riktas  till  långa broar. Av 
grundreparationsunderskottet hänför sig  50  %  till  långa broar och granskat 
enligt byggnadsmaterial över  50  %  till  stålbetongbroar.  Andelen förspända 
betongbroar av reparationsunderskottet  är  påfallande stort, dubbelt i jämfö-
relse med andra landskap. Nedbringandet av reparationsunderskottet förut-
sätter i medeltal grundreparation av sju broar  per år.  Finansieringsbehovet 
för broreparationer i Birkaland  är  totalt  4,5  M€/år,  varav grundreparationer- 

. 
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nas  andel  är 3,2 M€,  skadereparationemas  andel  0,9 M€  samt inspektioner-
nas och reparationsprojekteringens andel  0,4 M€. 

I  alla granskade landskap borde det satsas mera  på  skadereparationer  än 
 för närvarande. Även bristande bredd finns vanligare  än  medeltal. Uppta-

gandet av broar med för liten beredd befintliga  på  livligt trafikerade vägar i 
grundreparationsprogrammen bör utredas för varje förbindelsesträcka skilt 
för sig. 

.  
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ESIPUHE 

Sillat ovat merkittävä  osa  tieverkkoa  niin maisemallisesti, toiminnallisesti kuin 
myös taloudellisestikin. Siltojen oikea-aikainen  ja  riittävä ylläpito varmistaa 
siltojen turvallisuuden, toimivuuden  ja  arvon säilymisen. Siltojen ylläpitoa oh-
jataan tulostavoitteiden  ja  valtakunnallisten toimintalinjojen avulla. Vastuu 
siltojen kunnon hallinnasta  on  vielä vuonna  2009  Tiehallinnon tiepiireillä  mut-
ta  sen  jälkeen alueellisilla elinkeino-, liikenne-  ja  ympäristökeskuksilla  (ELY).  

Tässä työssä  on  tarkennettu  siltojen ylläpidon valtakunnallisia toimintalinjoja 
Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan maakuntien osalta. Työssä 

 on  käyty läpi näiden maakuntien siltojen nykytila, ylläpidon kannalta oleelli-
set erityispiirteet sekä laskettu rahoitustarve nykytilan ylläpitämiseksi  ja kor- 

. jausvajeen  poistamiseksi. Tältä pohjalta  on  laadittu suositukset maakuntien 
siltojen ylläpitämiseksi niin, että toimintalinjojen mukaiset tavoitteet pystytään 
toteuttamaan. 

Työtä  on  ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet 

Jouko Välimäki 	Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Hannu Paattilammi 	Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
Mikko Inkala 	Pöyry  Infra  Oy 

Työ  on  tehty Pöyry  Infra  Oy:ssä, jossa työhön ovat Inkalan lisäksi osallistu-
neet Jaakko  Dietrich, Lauri  Suikki  ja  Ari Kähkönen. 

Turussa  ja  Tampereella, joulukuussa  2009  

Tiehallinto  
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1.1 	Työn lähtökohdat 

Siltojen yllapitoa ohjataan valtakunnallisilla siltojen ylläpidon toimintalinjoilla, 
joissa esitetään yleiset päälinjaukset  ja  resurssitarpeet  siltojen kunnon heik-
kenemisen pysäyttämiseksi  ja  korjaustarpeen  jälkeenjääneisyyden poistami-
seksi. Uusia toimintalinjoja valmisteltiin syksyllä  2009  samanaikaisesti tämän 
työn kanssa. 

Valtakunnalliset toimintalinjat määrittelevät yleiset päälinjat, joiden avulla  sil- 
•  tojen  optimaalinen käyttöikä pyritään saavuttamaan. Ne toimivat hyvänä läh-

tökohtana ylläpitotoiminnan suunnittelussa. Alueiden sillastoissa, ympäristö- 
ja  suolarasituksessa  sekä käytössä (liikenteessä)  on  kuitenkin merkittäviä 
eroja  ja  sillaston  ylläpito-  ja  rahoitustarpeita  tulee siten tarkastella myös 
maakuntakohtaisesti. 

Siltojen ylläpitoa ohjaavat toimintalinjojen lisäksi myös toiminta-  ja  talous- 
suunnitelma  (US),  tulostavoitteet, asiakastarpeet  sekä tienpidon strategia. 
Näistä  on  kerrottu tarkemmin luvussa  1 .2.  

Työ tuottaa aineistoa tiepiirien toiminnansuunnitteluun, TTS:än sekä hoito -ja 
 ylläpitosuunitelmaan (HYPS).  Tuloksia voidaan myös käyttää sillaston kun-

toon  ja  rahoitustarpeeseen  liittyvässä perusteluviestinnässä sekä palvelulu-
pausten laatimisessa  (kuva  1).  

Tulos- 
tavoitteet  

ITS 
2009- 
2013  

Siltojen 
ylläpidon 
toiminta- 

linjat 

Asiakas- 
tarpeet  

t allin- 
non  L eoiat  - 

 - 	Siltojen ylläpito 	 -  
Varsinais-Suomen, 

Satakunnan  ja  Pirkanmaan 
maakunnissa 	/  

U1U-U1b  

nfl 	
H  YPS 	T&m  in , 	Pe  rus- 	Pa lye- 

vies 	 lupa - suunnit- 	
tintä 	ukset  

Kuva  1.  Työn lähtökohdat  ja  työn tulosten hyödyntäminen.  
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Tämä selvitys käsittelee Tiehallinnon vastuulla olevia maantiesiltolen ylläpi-
toa. Siltojen hoito sekä laiturit,  tunnelit,  tukimuurit, meluseinät  ja  muut taito- 
rakenteet  on  jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle.  

1.2 	Siltojen ylläpitoa ohjaavat tekijät  

1.2.1 	Valtakunnalliset ylläpidon  toim intalinjat  

Siltojen ylläpidon toimintalinjat olivat uusittavana syksyllä  2009.  Toimintalin
-jassa  määritetään  siltojen ylläpidon päälinjat, joiden avulla saavutetaan silto-

jen optimaalinen käyttöikä. Toimintalinjoissa määritetään tavoiteltava kunto 
 ja  palvelutaso sekä tarvittava rahoitus. 

Valmisteilla olevien toimintalinjojen keskeisiä linjauksia ovat: 

- Sillaston  keskimääräisen kunnon heikkeneminen pysäytetään. Koska 
siltojen määrä lisääntyy jatkuvasti, voi kaikkien siltojen vauriopistesum

-ma  kasvaa  1,5  %  vuodessa siltaa kohden keskimääräisen kunnon heik-
kenemättä. 

-  Huonokuntoisten siltojen määrää vähennetään. Vuonna  2020  huono-
kuntoisia varsinaisia siltoja  on 400  kpl  ja  putkisiltoja  100  kpl.  Tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää vuosittain  90  huonokuntoisen varsinaisen  sil-
lan  peruskorjausta sekä  60  huonokuntoisen putkisillan peruskorjausta 

 tai  uusimista. 
-  Erittäin huonokuntoisten siltojen määrä rajoitetaan mandollisimman vä-

häiseksi. 
- 	Valta-,  kanta- ja  seututeillä  ei yleensä saa olla erittäin huonokuntoisia 

siltoja. 
- 	Valta-  ja  kantateillä  ei saa olla painorajoitettuja siltoja. 
- 	Suurten erikoiskuijetusten reitistöllä olevat kantavuudeltaan heikot pul- 

lonkaulasillat  pyritään vahventamaan  tai  sijoittamaan uusimisohjelmiin. 
- 

	

	Hankkeet priorisoidaan  sillan  kunnon  ja  liikenteellisen  merkityksen pe- 
rusteella. 

-  Vaurioita ennaltaehkäisevään ylläpitoon panostetaan. Näin säästetään 
pitkällä aikavälillä muuten suuriksi nousevat peruskorjauskustannukset. 

- Korjaussuunnitteluun  ja  tarkastuksiin  varataan  n. 10  %  vuosittaisesta 
korjausrahoituksesta. 

- 	Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan heti, merkittävät  sil- 
lan  säilyvyyttä vaarantavatja seurausvaikutuksia  aiheuttavat vauriot kor-
jataan mandollisimman pian. Muut vauriot ohjelmoidaan. 

- 	Huonokuntoinen silta sijoitetaan peruskorjausohjelmaan. Erittäin huono- 
kuntoinen silta peruskorjataan kiireellisenä. 

- Korjausvajetta  vähennetään vuoteen  2020  mennessä tasolle, joka vas-
taa samaan ajankohtaan tavoitteeksi asetettujen huonokuntoisten silto-
jen korjausvajetta. 

-  Ku  ntotavoitteen  saavuttaminen edellyttää vuotuisen yllä pitora hoituksen 
lisäämistä  50  miljoonasta eurosta  80  miljoonaan euroon vuoteen  2020 

 mennessä. 
- Peruskorjausten  ohjelmointi tehdään vähintään kanden vuoden aikajän-

teellä. 

.  

0  



Siltojen ylläpito Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan alueilla 	 15 
JO H  DANTO  

1.2.2 	Toiminta-ja taloussuunnitelma  2009-2013 

Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelma (TTS)  laaditaan vuosittain minis-
teriön antamien ohjeiden mukaisesti.  Sen  lähtökohtana ovat  Tiehallinnon  pit-
kän aikavälin suunnitelmat  ja linjaukset  sekä liikenne-  ja viestintäministeriön 

 toiminta-  ja taloussuunnitelma.  ITS  sisältää  tienpidon  keskeiset painotukset 
 ja suunnitelmakauden  tavoitteet.  

TTS:n  mukaan siltojen keskimääräinen kunnon heikkeneminen jatkuu, mutta 
huonokuntoisten siltojen määrä saadaan  pysäytettyä siltoihin osoitettujen 

 määrärahojen voimakkaan kasvun ansiosta. Siltojen ylläpidon rahoitus  on 
 noussut viidessä vuodessa  29  miljoonasta  eurosta  nykyiseen lähes  50  mil-

joonaan  euroon. Korjaustarve  kuitenkin säilyy pitkään suurena.  Kuntotavoit
-teen  saavuttaminen edellyttäisi, että vuosittain tehtäisiin peruskorjaus  n. 150  

• 	
sillalle  ja ylläpitoluonteinen  korjaus  n. 350  sillalle.  

Tiepiirit  laativat tältä pohjalta omat viisivuotiset  tienpidon suunnitelmanansa 
 ja  sitä edelleen  tarkentavat  hoito-  ja ylläpitosuunnitelmat.  

1.2.3 	Tulostavoitteet  

Liikenne-  ja viestintäministeriö  ohjaa  Tiehallinnon  toimintaa vuosittain  laadit
-tavan  tulossopimuksen  avulla.  Tulossopimuksessa  määritellään myös toi-

minnalliset  tulostavoitteet,  joka siltojen osalta  on  siltojen lukumäärä kunto
-luokissa  huono  ja  erittäin huono  (1 000  kpl  v. 2009).  

liehallinnon keskushallinto  asettaa edelleen näiden tavoitteiden saavuttami-
seksi  tiepiireille tulostavoitteet. Tulostavoitteena  vuonna  2009 on  vauriopis

-tesumman vähenemä  sekä huonokuntoisten siltojen määrä. Rahoitus  tiepii-
reille  jaetaan  rahanjakomallin  avulla, joka perustuu tiepiirin kaikkien siltojen 

 pinta-alaan, huono-  ja  erittäin huonokuntoisten varsinaisten siltojen  pinta- 
alojen osuuteen sekä huono-  ja  erittäin huonokuntoisten  putkisiltojen  luku-
määrään.  

1.2.4 	Asiakastarpeet 

Asiakastarpeiden huomioiminen  on  entistä enemmän esillä  Tiehallinnon  toi-
minnan  ja tienpidon  suunnittelussa.  Siltoihin  kohdistuvat odotukset  ja  tarpeet 
liittyvät lähinnä  liikenneturvallisuuteen,  kuljetusten toimivuuteen  ja  tehokkuu-
teen sekä korjaustöiden aiheuttamaan liikenteen häiriöön:  

- 	rakenteet pidetään siinä kunnossa, että  liikenneturvallisuus  ei  vaarannu 
- 	kantavuuspuutteet  eivät rajoita raskaan liikenteen kuljetuksia  
- 	suurten  erikoiskuljetusten tavoitetieverkolla  ei ole siltoja, joilla  on  toimin- 

nallisia puutteita  
- 	korjaustyöt eivät aiheuta tarpeettoman pitkäaikaista haittaa liikenteelle  
-  siltojen  siisteysja  ulkonäkö pidetään ympäristön arvon mukaisena 

 - 	siltojen ylläpito  on  taloudellista  ja elinkaarikustannukset  ovat pieniä  

Asiakaspalautteet  eivät yleensä kohdistu suoraan  siltoihin  vaan enemmänkin 
tiestön talvi-  ja  kesä hoitoon.  
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1.3 	Työn tavoitteet 

Tämän selvityksen tavoitteena  on  tarkentaa siltojen ylläpidon valtakunnallisia 
toimintalinjoja Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan maakuntien 
osalta seuraavasti:  

1. Tunnistetaan maakuntien sillastojen erityispiirteet  
2. Selvitetään sillastojen nykykunto, korjausvaje  ja  lähivuosien kehitys- 

näkymät  
3. Selvitetään tarvittava rahoitus sillastojen nykykunnon säilyttämiseksi 

 ja  toisaalta kunnossapitovelan poistamiseksi  
4. Selvitetään miten rahoitus tulisi jakaa eri tason toimenpiteisiin (vau-

riokorjaus, peruskorjaus, uusiminen)  ja  minkälaisiin toimenpiteisiin 
piireissä tulisi ensisijaisesti ryhtyä, jotta siltojen kunnon heikkenemi-
nen saataisiin pysäytettyä  

5. Selvitetään tilannetta, kvl-luokkien, toiminnallisten luokkien, suurten 
siltojen sekä varsinaisten  ja  putkisiltojen  osalta  

6. Selvitetään, miten siltojen toiminnallisia puutteita huomioidaan silto-
jen ylläpidossa  

7. Vastataan mandollisuuksien mukaan muihin työn aikana esiin nouse - 
vim  kysymyksiin 

Työssä  on  huomioitu syksyllä  2009  valmisteilla olleet Tiehallinnon uudet sil-
tojen ylläpidon toimintalinjat.  

S 

S  
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2  SILLAT VARSINAIS-SUOMEN, SATAKUNNAN  JA 
 PIRKANMAAN ALUEILLA  

2.1 	Siltojen  perustietoja 

Tarkasteltavat maakunnat  ja  niiden sillastot sijaitsevat ilmastollisesti  ja  tien-
pidollisesti (rannikon meri-ilmasto, sulamis-jäätymissyklit, tiesuolan käyttö) 
vaativalla alueella. Maakunnissa  on  myös valtakunnallisesti merkittäviä asu-
tus-, teollisuus-  ja  satama-alueita  (Turku, Pori, Tampere),  mikä edellyttää 
hyviä  ja  toimivia yhteyksiä myös raskaan liikenteen osalta. Maakuntien si-
jainti  on  esitetty kuvassa  2.  

Tässä luvussa esitetyt siltatiedot perustuvat Siltarekisterin  1.1 .2009  tilantee-
seen. 

•1 

F, 

-1  

Pirkamiaa  

L_  

Kuva  2  Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan maakunnat. 
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Maakuntien  sillastot 

Tiehallinnolla  on 14 489  siltaa. Näistä noin  20  %  sijaitsee Varsinais-Suomen, 
Satakunnan  ja  Pirkanmaan alueilla (taulukko  1).  Myös siltojen  pinta-alan pe-
rusteella laskettuna noin  20  %  sijaitsee näiden maakuntien alueilla. 

Taulukko  1.  Siltojen lukumäärä  ja  pinta-ala Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pir-
kanmaan maakunnissa. 

__________________  Siltojen  1km  Siltojen  pinta-ala  
____________ kpl %  m2  %  

Varsinais-Suomi 1 086 7,4 317 282 8,8  
Satakunta  685 4,7 128 180 3,5  
Pirkanmaa  1 097 7,7 293 376 8,1  

Muut  maakunnat  11621 80,2 2890209 79,6  
Yht,  14 489 100,0 3 629 046 100,0  

Siltojen jakautuminen eri  tieluokkiin  on  esitetty kuvassa  3.  Varsinais- 
Suomessa siltoja  on  valta-  ja  kantateillä  keskimääräistä vähemmän. Sata-
kunnassa  on  paljon siltoja luokassa 'Muut tiet'. Pirkanmaan jakauma vastaa 
muiden maakuntien tilannetta.  

100% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30%  

20%  

10% 

0%  

F  _  

I I 

- ________ ________  

-  

-  
Varsinais -Suorri  Satakunta  F1rkaina vtiut nakunnat 

IVaIta-jakantatiet  247 207 370 3810  

•Seututiet  238 59 217 2252  

OMiuttiet 	 601 	 419 	 510 	 5559  

Kuva  3.  Siltojen määrät  ja  osuudet eri tieluokissa. 

Siltojen  koko  

Kuvassa  4 on  tarkasteltu maakuntien  sillastoa pituusluokittain.  Varsinais- 
Suomessa  ja  Pirkanmaalla  on  huomattavan paljon suuria siltoja muuhun 
maahan nähden.  

S 

S  
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100°k 

90%  

80% 

70%  

60%  

30%  

I  
-- 	 -  I 

-  

--- 	 -- 

-  

Varsinais-Suoryi Satakinta Pkanmaa Miut rmakunnat 

o>60m  141 34 137 1063 

•20-60m 232 194 232 2872 

•<20m 	 713 	- - - - -- 	457 	 728 	 7686 	-  

Kuva  4.  Siltojen määrät  ja  osuudet eri pituusluokissa. 

Siltojen rakennusmateriaali 

Yleisin rakennusmateriaali  on teräbetoni.  Varsinais-Suomessa  ja Pirkan - 
maalla  on  keskimääräistä enemmän  jännitettyjä betonisiltoja. Terässiltoja 

 puolestaan  on  Satakunnassa  ja Pirkanmaalla  keskimääräistä vähemmän. 
 Putkisiltoja  on  kaikissa  VSP-maakunnissa keskimääräistä enemmän. 

Siltojen ikä 

Varsinais-Suomessa  (kuva  5)  korostuvat  1960-  ja  1990-lukujen sillat.  1960- 
luvulla rakennettiin paljon pieniä siltoja,  1960-luvun puolivälistä  80-luvun 
loppuun huomattavasti  putkisiltojaja  1990-luvulla runsaasti suuria siltoja. 

Varsinais -Suomi 

40 35000 

= ___________________  

1920 1931 	1945 	1955 	1965 	1975 	1985 	1995 	2005 

-  Rakennettujen siltojen  Iukumr 	—Rakennettu  pint  

Kuva  5.  Varsinais-Suomen siltojen rakentamishistoria. 
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Varsinais-Suomessa  on  jonkin verran myös  1 930-luvulla rakennettuja siltoja. 

Satakunnassa  (kuva  6)  korostuvat  1950-luvun sillat, joita  on  runsaasti. Li-
säksi  1970-ja  1980-luvuilla  on  rakennettu paljon pieniä siltoja  ja  1990 -luvulla 
jonkin verran suurempia siltoja. Yli  50-vuotiaita siltoja  on  hyvin vähän. 

Satakunta  

12000 

10000 25 

8000 

35 	 14000 

a I 6000 

C 

4000 

C 
C 

2000 

0 0 

1925 	1936 	1954 	1964 	1974 	1984 	1994 	2004  

akenr1ettujen  siltojen  lukumäarä —Rakennetteu  pinta-ala  

Kuva  6.  Satakunnan siltojen rakentamishistoria. 

Pirkanmaalla  (kuva  7) on 1960-, 1970-  ja  1980-luvuilla rakennettu  sangen 
 tasaisesti pääsääntöisesti pieniä siltoja.  1990-luvulla  ja sen  jälkeen  on  ra-

kentaminen painottunut suuriin siltoihin. Yli  50-vuotiaita siltoja  on  hyvin vä-
hän. 

Pirkanmaa  

45 
0. 

20000 40 
(1 

C5 
E 

15000 30 
C 

50 	 25000  

!,  25 •8. 

20 10000 
C C 

C 
15 

5000  

Ao  
1920 	1935 	1952 	1962 	1972 	1982 	1992 	2002  

[ —c—Rakennettujen siltojen  lukumäära .—Rakennetteu  pinta-ala  

Kuva  7.  Pirkanmaan siltojen rakentamishistona. 
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Liikennemäärät (KVL)  

Siltojen lukumaärät eri KVL-luokissa  on  esitetty kuvassa  8.  Varsinais- 
Suomessa  ja  Pirkanmaalla  on  keskimääräistä enemmän siltoja vilkkailla teil-
lä kun taas Satakunnassa niitä  on  keskimääräistä vähemmän. Raskasta lii-
kennettä  on  erityisesti Pirkanmaalla.  

100% L  H 
70%  

60% 

-  

50% 
I  

rt  ___ 

Varsinais -Suorri  Satakunta  F1rkanna  Muut  rraakunnat  

•>6000 277 101 270 2412 

U 1500-6000 261 171 319 2504 

0350-1500 

0<350 

195 

250 -  

174 

192  

160 

-- 	275 

2430 

3612  

Kuva  8.  Siltojen määrät  ja  osuudet eri liikennemääräluokissa.  

2.2 	Siltojen ylläpitoon vaikuttavat olosuhteet 

Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan sillaston ympäristöön liittyviä  
erityispii rteitä  on  kuvattu ympäristöluokituksen, tiesuolauksen sekä  pa kkas

-rasittavuuden avulla.  

Sillan  ympäristöluokka  kuvaa siltapaikan ilmaston vaikutusta  sillan  säilyvyy
-teen  (kuva  9). Sillaston  kannalta kaikkein vaativin  on  meri-ilmasto, joka  altis

-taa siltarakenteita  mm. korroosiolle  ja  osaltaan myös lisää jäätymis-sulamis 
—syklien määrää. Varsinais-Suomen ilmasto  on  tältä osin kaikkein vaativin  ja 

 siellä meri-ilmastossa sijaitsee  6 %  silloista. Satakunnassa vastaava määrä 
 on 2  %,  mikä  sekin  on  keskimääräistä enemmän. Pirkanmaa sijaitsee sisä-

maassa eikä sillasto siten altistu meri-ilmastolle. 
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100  % 
90% 
80% 
70% 
60%- 
50% 
40% 
30% 
20% 
10%- 
0% 

--- 
- 

- 

-  

__  

- 

- -  

-  

____  

Varsinais-Suoni Satakunta Frkanrma tiut rmakunnat 
-  

•Btietoa  1 79 115 

•  Meri-ilrrøsto  67 17 41  

• TeoIIisuusiInsto  16 10 2 224 

o  Kaupunki-ilrmsto  143 104 67 1652 - 
OMaaseutuiIrrsto  860 553 949 9589  

Kuva  9.  Siltojen  sjoittuminen ympäristöluokkiin.  Luokitus kuvaa  siltapaikan  ilmas-
ton vaikutusta  sillan  säilyvyyteen. 

Tiesuolaus  on  ongelmallinen siltojen säilyvyyden kannalta,  sillä  se  nopeuttaa 
erityisesti betoni-  ja  terässiltojen  rappeutumista. Kuvassa  10 on  esitetty suo-
lattavilla teillä olevien siltojen määrä maakunnittain. Varsinais-Suomessa  ja 

 Pirkanmaalla  on  keskimääräistä enemmän tiesuolaukselle varmasti altistuvia 
siltoja. Pirkanmaalla  on  lisäksi huomattava määrä siltoja hoitoluokassa  Ib, 

 jossa suolaukselle altistumisen mandollisuus  on  merkittävä. Satakunnassa 
suolattavilla teillä olevien siltojen määrä vastaa muun maan tilannetta. 

_ 
Mjut Varsinais-Suomi  

= 
Satakunta  Rrkarrnma rnaakurinat 

USuoIaukseBeatiina  417 195 363 3387  

__  

UIbitoluokkab  123 73 211 1856  

DB  suotauksele alttilna  526 411 497 6297  

DOtetoa 	 20 	 6 	 26 	 81  

Kuva  10.  Suolattavilla  teillä olevat  si/at.  Hoitoluokassa  lb  suolaa käytetään lähinnä 
 vain  syys-  ja  kevätliukkailla  sekä liikenneturvallisuutta erityisesti  vaaranta

-vissa  ongelmatilanteissa. 

. 
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Pa  kkasrasitusta  voidaan kuvata ilmaston mantereellisu uden  ja  merellisyyden 
 (kuva  11)  ja  jäätymis-sulamissyklien  (kuva  12)  määrän avulla. Ilmaston  man

-tereellisuutta  ja  merellisyyttä havainnollistetaan  Rivas-Martinez'in luokituk-
sella.  Luokitus lasketaan lämpimimmän  ja  kylmimmän  kuukauden lämpötila- 
keskiarvojen erotuksena. Mitä suurempi ero  on,  sitä mantereellisempi  on  il-
masto. Siltojen osalta merellisyys merkitsee mantereellisuutta suurempaa 
pakkasrasitusta useampien sulamis-jäätymissyklien  ja  suuremman ilmankos-
teuden johdosta. Merellisessä ilmastossa kesät  ja  talvet ovat leutoja kun 
taas mantereisessa ilmastossa kesä ovat kuumia  ja  talvet kylmiä. Varsinais- 
Suomi,  Satakunta  ja  Pirkanmaa kuuluvat kaikki puolimantereiseen ilmas-
toon. Sulamis-jäätymissyktien määrä  on  esitetty kuvassa ilja  sen  mukaan 
Varsinais-Suomessa pakkasrasitus  on  erityisen suuri.  Kuvat  perustuvat  tie

-sääasemilta  talvella  2006-2007  kerättyihin  tietoihin. 

.  

 

Kuva  11.  Ilmaston mantereellisuus  ja merellisyys Riva  z-Martinez —luokituksen  avul-
la. 

Turun tiepiiri  on  käynnisti syksyllä  2009  kehityshankkeen,  jossa tiesää-
asemien tietoja  on  tarkoitus koota tätä tarkastelua kattavammin (useammilta 
vuosilta  ja  tiheämmältä tiesääasemaverkolta)  ja  tarkentaa siten alueen  il

-mastorasituksia.  Työ valmistuu vuonna  2010.  
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Kuva  12.  Vuotuiset sulamis-jäätymissykiit. 

Ylläpitoon vaikuttaa myös  siltapaikkaluokka,  joka ilmaisee  siltapaikan  ja  ra-
kennettavan  sillan  arvon  ja  merkityksen  ympäristöllisessä  ja  muotoilullisessa 

 mielessä.  Se  vaikuttaa  yleistarkastusten tiheyteen  sekä mandollisten  korja-
ustoimenpiteiden vaatimustasoon  ja  toteuttamisen ajankohtaan. Varsinais- 
Suomessa  on  paljon  vesistösiltoja  ja  sillat ovat keskimääräistä  merkittävim-
mällä  paikoilla. Myös Satakunnassa sillat ovat keskimääräistä  tärkeämmillä 

 paikoilla.  Pirkanmaalla sillastoa  on  keskimääräistä enemmän  siltapaikkaluo
-kassa  'tavallinen'  (ulkonäköseikkojen  huomioonottaminen ei aiheuta kustan-

nuksia). 

Taulukossa  2 on  esitetty yhteenveto maakuntien olosuhteiden vaikutuksesta 
ylläpitoon. 

Taulukko  2.  Yhteen  veto  maakuntien olosuhteista ylläpidon kannalta. Punainen = 
merkittävästi ylläpitotarv'etta lisäävät olosuhteet, keltainen = jonkin 
verran ylläpitotarvetta lisäävät olosuhteet, vihreä = normaalit ylläpito- 
olosuhteet. 

_________________________  
Ympäristö- 

luokka  Tiesuolaus  
____________ 

Ilmasto  
_____________ 

Siltapaikka _____________  

Varsinais-Suomi C) (I) C) C)  
Satakunta  C) (Ii) (I) C)  
Pirkanmaa  (I) C) C) C) 

2.3 	Siltojen kunto  

Kuntotilanteen  raportoinnissa  on  huomioitu uuteen  toimintalinjaan  tehty muu-
tos  putkisiltojen kuntoluokituksen luokittelukriteeristä.  Muutos vähensi mer-
kittävästi huonokuntoisten  putkisiltojen  määrää. 

Siltojen kunto  määritetään  ja  sitä seurataan  sillantarkastusten  avulla. Tär-
keimmät tarkastukset ovat keskimäärin viiden vuoden välein tehtävät yleis - 
ta  rkastukset  sekä  korja ussu unn ittelua  edeltävät  erikoistarkastukset.  Tarkas-
tuksissa kerätään vaurio-  ja  kuntotietoa.  Tiedot viedään  Siltarekisteriin  ana-
lysointia  ja  raportointia  varten.  

S 

S  
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Kuntoa kuvataan päärakenneosien ku ntoarvioista laskettavan yhtenäisen 
kuntoluokituksen (YKL) sekä vaurioiden  ja  korjauksen kiireellisyyden perus-
teella laskettavan vauriopistesumman (VPS) avulla. Huonokuntoisiksi silloik

-si  luokitellaan sillat, jotka ovat yhtenäisen kuntoluokituksen mukaan luokissa 
huono  tai  erittäin huono (ks. taulukko  3).  Siltojen ylläpidon tulosohjausmitta-
rina käytetään sekä huonokuntoisten siltojen määrää että vauriopistesum

-man  alenemaan. 

Taulukko  3.  Siltojen kuntoluokitus. 

Kuntoluokka  Kuvaus  Ylläpitotarve  

5  Erittäin hyvä Uuden veroinen Ei ylläpitotarvetta 

Vähäistä kunnostusta.  

4  Hyvä Hyväkuntoinen,  nor-  Ennaltaehkäisevää  ja  
maalia kulumista. vaurioitumista  hidas- 

tavaa  toimintaa. 

Puutteita  ja  vauriota  on,  Peruskorjaus tulossa. 

3  Tyydyttävä mutta korjausta voidaan Ennaltaehkäisevää  ja  
siirtää. vaurioitumista  hidas- 

tavaa  toimintaa. 

2  Huono Peruskorjauksen tarve Peruskorjaus tehtävä  
__________________ ________________________  nyt 

Täydellisen peruskorja- Peruskorjaus  jo  myö- 
I  Erittäin huono uksen  tai  uusimisen hässä,  tehtävä kiireel- 

tarve lisesti  

Huonokuntoiset sillat 

Varsinais-Suomessa, Satakunnassa  ja  Pirkanmaalla  on  huono-  ja  erittäin 
huonokuntoisia varsinaisia siltola hiukan keskimääräistä enemmän  (kuva 

 13).  Tyydyttäväkuntoisten  siltojen määrä  sen  sijaan  on  huomattavasti keski-
määräistä suurempi. Tämä tarkoittaa lähivuosina muuta maata suurempaa 
korjaustarvetta. 
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Kuva  13.  Varsinaisten siltojen  kuntojakaumat. 

Putkisilloissa  huonokuntoisia  on  Varsinais-Suomessa, Satakunnassa  ja Pir
-kanmaalla  suhteellisesti muuta maata selvästi enemmän  (kuva  14).  Huono-

kuntoiset putkisillat keskittyvät pääsääntöisesti yhdysteille. Erityisesti Sata-
kunnassa  ja  Pirkanmaalla  välittömästi uusimistarpeessa olevia putkisiltoja  on 

 runsaasti, jopa  10  %  maakuntien putkisilloista. Tyydyttäväkuntoisia putkisil-
toja  on  suhteellisesti eniten Varsinais-Suomessa. 

Putkisillat  

70%  

40%  

30% 

20%  

10%  

100%- 

90%- 

-- 

-  

I  80%- _____  - 1 

60%- 

- -  

50%-  ___  

-  

-- ______ _______  

- -  

0%-  vw5-soom _ 
S.IIJT4.  

_ 
nn  
-- - 

•asIrnhyva  23 22 483  

OI,vI  95 63 106 920  

DlWdytt6va lOS  61 96 912  

•Itio  7 1 5 64 

10 18 22 64  

Kuva  14.  Putkisiltojen  kun  tojakaumat. 

.  

S  
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160—  -  

150 

140 

90  

80  

70  

-__________________________________ 	 _____________________________________  

- 	 _______________________________________________________  

- 	 _______  

60 
1998 	1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 	2007 	2008 	2009  

—4 —Turun  tiepiIri  —U—  Hämeen  tiepiln —å—Muut  tiepiint  

Kuva  15.  Huono-ja  erittäin  huonokuntois  ten  siltojen (varsinaiset  si/lat ja  putkisillat 
 yhteensä) suhteellinen kehittyminen  1998-2009.  

Siltojen toimintalinjojen mukaan "valta-,  kanta- ja seututeillä  ei yleensä saa 
olla erittäin huonokuntoisia siltoja". VSP —maakunnissa nämä keskittyvätkin 
pääsääntöisesti yhdysteille. Jonkin verran erittäin huonokuntoisia siltoja  on 

 kuitenkin myös ylemmällä tieverolla. Tilanne  on  esitetty taulukossa  4.  

Taulukko  4.  Erittäin huonokuntoisten siltojen määrä. 

Valta-  ja kantatiet Seututiet  Muut tiet 
Varsinais -Suomi 3 kpl 2 kpl 9 kpl  

Satakunta  6  kpl  1  kpl  18  kpl  
Pirkanmaa  6  kpl  5  kpl  17  kpl 

Vauriopistesumma (VPS) 

Vauriopistesumma  kuvaa  sillan vaurioitumisen  astetta  ja  määrää sekä ottaa 
huomioon myös  sillan koon.  Satakunnassa vaunopistesumma  on  sillaston  
pinta -alaan nähden keskimääräistä suurempi, muissa tarkastelluissa maa-
kunnissa  se on  valtakunnan keskitasoa (taulukko  5).  
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Taulukko  5. Vauriopistesummat maakunnittain. Vertailuna  maakuntien siltojen 
suhteelliset  pinta-alat. 

Vauriopistesumma  Pinta-ala  

vs  
[ 	osuus osuus 

Varsinais-Suomi 60 743 8  %  9  %  

Satakunta  45 576 6  %  4  %  

Pirkanmaa  56300 7% 8%  

Muut maakunnat  615013 79% 79%  

Yhteensä  777 632 100% 100  % 

Vauriopistesumman  kehittyminen  on  ollut Turun  ja  Hämeen tiepiireissä muu-
ta maata maltillisempaa  (kuva  16).  Hämeen viime vuosien VPS:n nopea kas-
vu johtuu pääosin lisääntyneistä erikoistarkastuksista. Tietoja vaurioiden ke-
hittymisestä ei ole saatavissa maakunnittain, ainoastaan tiepiireittäin.  

250 	 -- ________________________________ 

______  

2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 	2007 	2008 	2009  

—4—Turku —U—Häme  —a--Miuttiepiirit  

Kuva  16. Vauriopistesummien  suhteellinen kehittyminen vuosina  200 1-2009,  Tietoa 
ei ole saatavissa maakunnittain.  

2.4  Siltojen  kantavuuspuutteet  

Tässä selvityksessä siltojen kantavuuspuutteita  on  kuvattu  pa  inorajoitettujen  
tai  tehostetussa tarkkailussa  olevat siltojen avulla. 

Kuvassa  17 on  esitetty painorajoitettujen  ja  tehostetussa tarkkailussa  olevien 
siltojen määrä maakunnittain. Varsinais-Suomessa  on  suhteellisen vähän 
painorajoitettuja  tai  tehostetussa tarkkailussa  olevia siltoja. Pirkanmaalla  on 

 huomattava osuus  (13  %) Tiehallinnon painorajoitetuista  silloista (silloista 
 vain 8  %).  Nämä ovat pääosin yhdysteiden puusiltoja. Yksi tehostetussa 

tarkkailussa oleva silloista sijaitsee valta-  tai  kantatiellä.  Satakunnassa  on  

. 



S 
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keskimääräistä enemmän siltoja, jotka ovat  tehostetussa tarkkailussa,  mutta 
joilla ei ole  painorajoitusta.  

74%  

4% 	9%  

LI  _  

Varsinais-Suomi U  Satakunta  0  Pirkanmaa  0  Muut  maakunnat  

Kuva  17.  Painorajoitetut tai  teho  st etussa tarkkailussa  olevat .sillat. 

Painorajoitettujen  ja tehostetussa tarkkailussa  olevien siltojen jakautuminen 
 päärakennusmateriaaleittain  on  esitetty kuvassa  18.  Ongelmallisia  puusilto

-ja  on  paljon  koko VPS  —alueella. Muualla  teräsillat  ovat suurempi ongelma. 
Turussa  on  korjattu  1980-90  luvuilla paljon  terässiltoja  ja  niiden kantavuutta 

 on  samalla parannettu.  Pirkanmaalla  suurimpana ongelmana ovat puu-  ja 
 osin myös  terässillat.  

100%  

90% 

80% 

70% 

60%  

50% 

40% 

30%  

- 

Varsinais-Suory 

-________________________ ____________________  

- ______ ______  

__ 
Satakunta 

_  
Prkanna 	tiut rmakunnat 

•PUtki  2  

OKIVi  4 1 4  

OPUu 6 --  6 16 32  

uTeras  2 4 10 97  

•Teräsbetoni  - 	1 	 6 	 3 	 39  

Kuva  18. Painorajoitettujen  ja tehostetussa tarkkailussa  olevien siltojen jakautumi-
nen päärakennusmateriaaleittain. 

__________________ 
Sillalla 

 painorajoitus 
Tehostetussa 
tarkkailussa Yht 

________  
Varsinais -Suomi 7 2 9  

Satakunta  9 11 20  
Pirkanmaa  21 9 30  

Muut  maakunnat  127 47 174  
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Siltojen kantavuutta kuvataan kantavuusluokilla  1 a-6b.  Huonoa kantavuutta 
kuvaavia luokkia ovat  la-3c  ja  näillä silloilla  on  todennäköisesti kantavuus- 
puutteita. VSP —maakuntien siltojen jakautuminen kantavuusluokittain  on 

 esitetty kuvassa  19.  Kantavuusluokkien  la-3c  sillat ovat alemmalla tiever
-kolla.  Kantavuusluokaltaan  heikkoja teitä  on  eniten Pirkanmaalla. 

Ei-tietoa-luokka  on  merkittävä, koska näistä silloista  on  ennen vuotta  1960 
 rakennettu noin  50  %  ja  vasta vuonna  1960  otettiin käyttöön siltojen mitoi-

tuskuorma, joka vastaa suunnilleen nykyistä ajoneuvoasetusta. Voidaan siis 
arvioida, että noin  50  %:lla  silloista, joiden kantavuusluokka ei ole tiedossa, 

 on  jonkinasteinen kantavuuspuute.  

20% 

15%  

10%  

-- 

Varswais-Suom  Satakunta Rrkanrma tiut nakunnat  

4-6 899 547 931 10197  

Dtietoa  129 97 77 888 

•3c 13 14 11 124 

•3b 4 2 4 20 

03a 13 8 16 133 

02 14 4 15 89 

•lb 1 4 

•la 14 13 42 166  

Kuva  19.  Si/lat  kantavuusluokittain.  

2.5 	Leveyspuutteet  ja  pullonkaulasillat 

Leveyspu utteet  

Sillan  puutteellinen leveys saattaa aiheuttaa  sillan  uusimisen  tai  peruskorja-
uksen hyvästäkin rakenteellisesta kunnosta huolimatta. Puutteellinen leveys 

 on  turvallisuusriski  ja  se  voi myös heikentää liikenteen sujuvuutta. Puutteel-
linen leveys tarkoittaa  sillan  hyödyllisen leveyden  ja  tien leveyden erotusta. 

Kuvassa  20 on  esitetty Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan se- 
kä muiden maakuntien siltojen leveyspuutteet. VPS —maakunnissa  on  kes- 
kimääräistä enemmän siltoja, joiden leveys  on  yli metrin kapeampi kuin  tie- 

. 

.  
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leveys. Syynä  on  ilmeisimmin muuta maata vanhempi sillasto. Suurin on-
gelma  on Pirkanmaalla. 

100%  
90% 

80% 

70% 
60% 
50% 

40% 
30%  
20% 
10%  
0% 

U>  lOOm 
•O.26rrt..1.00m 
•-O.49m.O,25m  
D -l.00m.-0.5Om 
0< -lOOm  

8  tietoa  

Kuva  20.  Sillan hyodyllisen  leveyden  ja ajoradan  leveyden erot  us  (ei kevyen liiken-
teen siltoja). Negatiivinen arvo kuvaa leveyspuutetta. 

Leveyspu utetta  voidaan tarkastella myös lii kennemäärän suhteessa. Ku-
vassa  21 on  esitetty leveyspuutteet nelikenttätaulukossa: 

•  Vasen  yläreuna:  liikennettä  on  paljon  ja  leveyspuute  suuri - nämä 
ovat haitallisimmat sillat, jotka tulisi korjata. 

•  Vasen  alareuna:  liikennettä  on  vähän, mutta leveyspuute suuri  4 
kakkoskori,  vähennettävä mandollisuuksien mukaan. 

•  Oikea yläreuna: liikennettä paljon, mutta leveyspuutteet vähäisiä  4 
 ei aiheuta toimenpiteitä, pärjätään. 

•  Oikea alareuna, liikennettä vähän eikä pahoja leveyspuutteita  9  ei 
vaikutusta.  

- 	 - -_____  

H- _____  1 H  
________________  

____  
Varsinais-Suom  Satakunta  Ftrkanrraa  Muut  nakunnat  

3537 367 170 318 

244 158 270 3374 

237 206 252 2503 

57 ___________ 40 ____________ 61 ___________  583 

69 40 88 577 

41 36 59 369  
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Liikennemäära  Ykköskori,  
Poistetaan 

 ensin  
400 

Varsinas 	Satakunta Pirkanmaa 
Suo  fl, 

HL-tien leveys  <  -1.0...0.20 m  
Leveys-
pu  ute 

Ei 
toimenpide- 

KVL 
	 tarpeita  

>1 
 

tooL 
 

Vats-  Satakunta  P,rtt,tao 
Sao,rs  

HL-tien leveys  0,26...  >  1.0 m 

Kakkos- 
kon 

400 

300 

I:  irpij 
Varsinas-  Satakunta  Pirlwnmaa  

300 _________  

KVL 	Vsors-  Skratta  Proj 	Ei  

<1 500  - 	sota 	I  toimenoide- 
tarpeita  )  

. 

Kuva  21. Leveyspuutteet liikennemäärittäin,  

Varsinais-Suomessa  ja  erityisesti Pirkanmaalla  on  leveyspuutteita  vilkkaasti 
liikennöidyillä teillä. Satakunnassa merkityksellisiä leveyspuutteita  on  kaut-
taaltaan vähiten. 

Pu  Ilon ka  u  las il lat:  

Pullonkaulasilloilla  tarkoitetaan erikoiskuljetuskantavuudeltaan puutteellisia 
siltoja. Ne  on  jaettu luokkiin  I,  Ilja  Ill.  Luokkia  I  ja Il  käsitellään yleensä yh-
dessä. Luokkien kuvaukset sekä pullonkaulasiltojen määrät maakunnittain 

 on  esitetty taulukossa  6.  Pullonkaulasillat  on  myös kuvattu kartalla liitteessä 
 13.  

Taulukko  6. Pullonkaulasillat VSP  —maakunnissa. 

Kuvaus Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa  

Sillat 	kaikkein 	vilkkaim- 
Luokka  I  nm 	käytetyillä 	suurten 

_____________ wljetusten  reiteillä  
8  kpl  5  kpl  10  kpl  

Muut suurten kuljetusten 
Luokka  Il  avoitetieverkolla 	olevat 

____________ )ngelmasillat ____________ ____________ ____________  

Muut 	erikoiskuljetuskan- 

Luokka  Ill  avuudeltaan  puutteelliset 6  kpl  0  kpl  3  kpl illat 	ja 	paikallisesti 	on- 
____________ )elmalliset  sillat. 

. 
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3  RAHOITUSTARVEANALYYSI 

Rahoitustarveanalyyseissä  kuvataan rahoitushistoria sekä lähivuosina taniit-
tava siltojen vaurio-  ja  peruskorjausrahoitus.  Rahoitustarve  on  laskettu selvit-
tämällä 

Mitä toimenpiteitä (vaurio-  ja  peruskorjaus) nykykunnon ylläpito vaatii  ja 
 mitä kustannuksia  se  aiheuttaa. Tämä  on  tehty laskemalla vuosittain 

syntyvien vaurioiden sekä vuosittain kuritoluokkiin huonot  ja  erittäin 
huonot rappeutuvat sillatja näiden korjauskustannukset. 
Millainen  on  maakuntien siltojen korjausvaje  ja  mitä  sen  poistaminen 
valtakunnallisten toimintalinjojen periaatteiden mukaisesti maksaa. 
Mitä siltojen tarkastuksetja korjaussuunnittelu vuositasolla maksavat. 

Nykykunnon ylläpitävää peruskorjaustarvetta  on  tarkasteltu myös raken-
nusmateriaaleittain  ja  pituusluokittain.  

3.1 	Rahoitus-  ja  toimenpidehistoria  

Siltojen ylläpitoon  on  panostettu  koko  2000  —luvun  ja  se  näkyy myös piirien 
rahoituksessa. Rahoitus  on  ollut tasaisessa nousussa  (kuva  22).  Rahoituk-
sen suhteellisen osuuden kehittymistä tarkasteltaessa  (kuva  23)  nähdään, 
että Turun tiepiirissä rahoitusta ei ole lisätty suhteellisesti yhtä voimakkaasti 
kuin muissa tiepiireissä. Rahoitustaso  on  Turussa ollut  jo  lähtökohtaisesti 

 suhteellisen korkea.  

0 

0,0 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 

2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 	2007 	2008  

-o.-Turku. .0-  - Häm  

Kuva  22.  Rahoituksen kehitys Turun  ja  Hämeen tiepiireissä. 
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450 	 - 	 - _______________________  

400 	---________________ 	-- 	
- 	- - -  
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300 	- 	- - 	 - 	 - 	-  -i  
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—O---T  -  .0-  -  H —Å—Muuttiepiirit  

Kuva  23.  Rahoituksen suhteellinen kehitys tiepiireittäin. Vuoden  2001  rahoitus  on 
 indeksillä  100. 

3.2 	Rahoitustarve  

3.2.1 	Nykytilan  ylläpito 

Siltojen kunnon nykytilan ylläpito edellyttää sekä peruskorjaus- että vau-
riokorjaustoimenpiteitä. 

Peruskorjaustarve nykytilan  ylläpitämiseksi  

Nykytilan  ylläpitämiseksi tarvittava peruskorjaus tarkoittaa, että sillaston ny-
kykunto pidetään ennallaan korjaamalla vuosittain kuntoluokkiin huono  ja 

 erittäin huono rappeutuvat sillat (ks. taulukko  7).  Rappeutuminen  on  laskettu 
Hibriksen Markovin rappeutumismalleihin perustuvilla rappeutumismalleilla. 
Jäljempänä esitettävät rappeutumisluvut ovat  10  vuoden keskiarvoja. 

Korjauskustannuksina  on  käytetty siltojen ylläpidon valmisteltavana olevien 
toimintalinjojen mukaisia sillankorjauskustannuksia, jotka ovat seuraavat: 

Suolaamattomien  teiden sillat 	 600 €1m2  
Suolattavien  teiden sillat 	 700 €1m2  
Suuret sillat (kokonaispituus yli  60 m) 	 1 000 €1m2  
Putkisillat 	 110 000  €/silta 

Kuntoluokassa  3  olevien siltojen korjauskustannuksia alennetaan  20  %  ja 
 kuntoluokassa  1  olevien siltojen korjauskustannuksia korotetaan  20  %  edellä 

esitetyistä. 

. 

. 
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Taulukko  7.  Lähivuosien vuosittaisen  peruskorjaustarpeen  laskeminen.  

Peruskorjaustarve 
 (nykytilan ylläpito)  

Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa Muut maa - 

kunnat  

5  Erittäin hyvä 
...  Vuosittain kuntoluokkiin  2  ja  1  rappeutuvat  F........  

4  Hyvä sillatja  niiden koqauskustannukset  

3  Tyydyttävä  

9.9  siltaa 	6,7  siltaa 	10,0  siltaa  87,9  siltaa  2  Huono  

1  Erittäin huono  2.1 M€ 	1,1 M€ 	1,9 M€ 26,5 M€  

Taulukoissa  8-1 1 on  esitetty nykytilanteen ylläpitävä peruskorjaustarve silto-
jen lukumäärinä  ja tarvittavana korjausrahoituksena jaoteltuna  siltojen  pää

-rakennusmaterlaaleittain  ja pituusluokittain.  

Taulukko  8.  Nykytilaa ylläpitävä  peruskorjaustarve päärakennusmateriaaleittain.  
Vuosittain  korjattavien  siltojen lukumäärä lähivuosina.  

Peruskorjaustarve 
 (nykytilan ylläpito)  

Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa Muut maa - 

kunnat  

kpl kpl kpl kpl 

Teräsbetonisillat  3,7 2,6 3,7 38,0  

Terässillat  0,7 0,5 0,3 7,0  

Puusillat  1,0 0,8 0,9 7,4  

Kivisillat  0,3 0,2 0,2 0,6  

Jännitetyt betonisillat  0,4 0,2 0,6 3,7  

Putkisillat  3,8 2,4 4,3 31,3  

Yhteensä  9,9  kpl  6,7  kpl  10,0  kpl  87,9  kpl 

. 
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Taulukko  9. Nykytilan  ylläpitävä peruskorjaustarve paärakennusmateriaaleittain. 
Vuotuiset peruskorjauskustannukset lähivuosina. 

Peruskorjaustarve  
(riykytilan  ylläpito)  

Varsinais- 
Suomi Satakunta Pirkanmaa  

Muut maa- 
kunnat  

M€ M€ M€ M€ 

Teräsbetonisillat  0,647 0,418 0,850 11,200 

Terässillat  0,467 0,233 0,288 6,900 

Puusillat  0,070 0,065 0,071 0,600 

Kivisillat  0,026 0,023 0,021 0,100 

Jännitetyt betonisillat  0,453 0,118 0,241 4,300 

Putkisillat  0,420 0,264 0,473 3,400  

Yhteensä  2,083 1,121 1,943 26500  

Taulukko  10. Nykytilan  ylläpitävä peruskorjausta,ve pituusluokittain. Vuosittain  kor-
jattavien  siltojen lukumäärä lähivuosina. 

Peruskorjaustarve  

(nykytilan  ylläpito)  
Varsinais- 

Suomi  Satakunta Pirkanmaa  
Muut maa- 

kunnat  

kpl kpl kpl kpl  

Pituus  <  20 m 3,9 2,5 3,6 7,2 

Pituus20-60m 1,6 1,4 1,4 16,5  

Pituus>  60 m 0,6 0,3 0,8 32,9 

Putkisillat  3,8 2,4 4,3 31,3  

Yhteensä  9,9 kpl 6,7 kpl 10,0 kpl 87,9 kpl 

.  

S  
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Taulukko  11. Nykytilan  ylläpitävä peruskorjaustarve pituusluokittain. Vuotuiset kor-
jauskustannukset lähivuosina. 

Peruskorjaustarve  

(nykytilan  ylläpito)  
Varsinais- 

Suomi Satakunta Pirkanmaa  
Muut maa- 

kunnat  

Me Me Me Me  

Pituus  <  20 m 0,256 0,172 0,239 15,900  

Pituus  20-60 m 0,321 0,295 0,376 4,300  

Pituus>60m  1,086 0,390 0,856 2,800  

Putkisillat  0420 0,264 0,473 3,400  

Yhteensä  2083 1,121 1,943 26,500  

Vauriokorjaustarve nykytilan  ylläpitämiseksi  

Vauriokorjaustarpeen nykytilan  säilyttäminen tarkoittaa hyvä-  tai  tyydyttävä
-kuntoisiin siltoihin  vuosittain  syntyvien  uusien vakavia  seurannaisvaikutuksia 

 aiheuttavien vaurioiden korjaamista. 

Tällaisiksi  vaurioiksi  oletetaan laskennassa  Siltarekisterin  uudet  kiireellisyys
-luokkien  10  ja  11  vauriot  kuntoluokissa  3-5  olevilla  silloilla.  Lisäksi otetaan 

huomioon siltojen  yleistarkastusjärjestelmän  ulkopuolelta tuleva  vuosirahoi-
tustyyppinen korjaustarve,  jolla korjataan erityisesti äkillisesti syntyneitä lii-
kenneturvallisuutta  vaarantavia  vaurioita. 

Yhden tällaisen  vaurion korjauskustannukseksi  on  arvioitu  5 000  euroa. 

 Tulokset  on  esitetty taulukossa  12.  

Taulukko  12. Vauriokorjaustarve (nykytilan  ylläpito) lähivuosina. 

Vauriokorjaustarve  Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa Muut  maakunnat 

(nykytilan  ylläpito)  

Uusia vaurioita  71 42 91 1458  vuosittain 
Yhden  vaurion  5000  €  5000  €  5000  €  5000  €  korjaaminen  ___________ __________ __________ _________________ 

_______________  0,356 M€ 0,208 M€ 0,456 M€ 7,289 M€  
Tarkastusten ul- 
kopuolelta tule-  0200 M€ 0,100 M€ 0,200 M€ 3,500 M€ 
vat  korjaukset  _____________ ____________ ____________ ____________________  
YHTEENSÄ  0,556 M€ 0,308 M€ J _0,656 M€ 10,789 M€  
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3.2.2 	Korjausvaje 

Korjausvajeella  tarkoitetaan korjaustarpeeseen nähden riittämättömän rahoi-
tuksen takia korjausten tekemättä jättamisestä kertynyttä ylläpidon jälkeen-
jääneisyyttä. Korjausvajetta  on  aikaisemmin kutsuttu myös kunnossapitove-
laksi, jälkeenjäämäksi  ja  rahoituksen alijäämäkertymäksi. 

Peruskorjausvajeen  poistaminen  

Korjausvaje  on  laskettu siltojen todellisen tilan  ja  tavoitekuntotilan  erojen  ja  
korjauskustannusten yksikkökustannusten  avulla. Laskentaperiaate vastaa 
pääosin selvityksess"Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä" (Tiehallinnon 
selvityksiä  19/2006)  esitettyä menettelyä, jossa kuntoluokista huono  ja  erit-
täin huono korjaustarve  on 100  %:lla  ja  kuntoluokasta  tyydyttävä  20  %:lla 

 silloista. 

Tässä selvityksessä peruskorjausvajeesta vähennetään maakuntien osuus 
siltojen toimintalinjojen mukaisesti tavoitekuntotilassa  koko  maassa sallitta

-vista  400:sta  huonokuntoisesta varsinaisesta  ja  lOO:sta  huonokuntoisesta 
putkisillasta. 

Peruskorjausvaje  on  vaurioitumisen  nopean etenemisen  ja  seurannaisvaiku -
tusten  vuoksi tarkoituksenmukaista poistaa  15  vuodessa. 

Korjausvajeen  määrä  ja sen  poistamiseksi tarvittava vuosittainen rahoitus 
Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan maakunnissa  on  kuvattu tau-
lukossa  13.  Taulukkoon  on  myös lisätty maakuntien peruskorjausvaje silto-
jen kokonaispinta-alaan suhteutettuna sekä maakuntien osuudet  koko  valta-
kunnan peruskorjausvajeesta. Peruskorjausvaje  on  taulukoissa  14  -  17  pu-
rettu edelleen päärakennusmateriaaleihin  ja  pituusluokkiin.  

Taulukko  13. Peruskoqausvaje  ja sen  poistamiseksi tarvittava rahoitus Varsinais- 
Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan maakunnissa. 

Maakunta Peruskorjausvaj. €Jv.  (15 v,) €/m2  Osuus  koko  maasta 

Varsinais-Suomi 15,4 M€ 1,0 M€ 48 6%  
Satakunta  12,1 M€ 0,8 M€ 94 5  %  

Pirkanmaa  19,8 M€ 1,3 M€ 67 8%  

Muut maakunnat  190,0 M€ 12,6 M€ 66 81  % 

.  

S  
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Taulukko  14. Peruskorjausvaje päärakennusmateriaaleittain,  siltojen lukumäärä. 

Peruskorjausvaje  Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa  Muut maa - 

kunnat  

kpl kpl kpl kpl 

Teräsbetonisillat  44 38 48 464 

Terässillat  11 2 3 79 

Puusillat  9 4 8 26 

Kivisillat  6 6 4 10 

Jännitetyt betonisillat  1 1 3 23 

Putkisillat  29 25 36 217  

Yhteensä  101 75 102 820  

Taulukko  15. Peruskorjausvaje (€) päärakennusmateriaaleittain.  

Peruskorjausvaje  Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa  Muut maa - 

kunnat  

M€ M€ M€ M€ 

Teräsbetonisillat  6,8 7,7 10,6 120,7 

Terässillat  2,9 0,5 1,1 26,8 

Puusillat  0,6 0,2 0,5 2,2 

Kivisillat  0,5 0,6 0,4 1,3 

Jännitetyt betonisillat  1,4 0,3 3,2 14,6 

Putkisillat  3,2 2,7 4,0 23,9  

Yhteensä  15,4 12,1 19,8 189,5 
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Taulukko  16.  Peruskorjausvaje pituusluokittain,  siltojen lukumäärä. 

Peruskorjaustarve  Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa  Muut maa - 

kunnat  

kpl kpl kpl kpl  

Pituus  <  20 m 43 28 35 310  

Pituus20-60m 25 19 23 193  

Pituus  >  60 m 4 4 8 100  

Putkisillat  29 25 36 217  

Yhteensä  101 75 102 820  

Taulukko  17.  Peruskorjausvaje (€) pituusluokittain.  

Peruskorjausvaje  Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa  Muut maa - 

kunnat  

Me Me Me Me  

Pituus  <20 m 2,2 1,4 1,7 17,2  

Pituus  20-60 m 5,1 3,9 4,3 44,1  

Pituus>  60 m 4,9 4,1 9,8 104,3  

Putkisillat  3,2 2,7 4,0 23,9  

Yhteensä  15,4 12,1 19,8 189,5  

Kuvissa  24  ja  25 on  esitetty  peruskorjausvaje erityyppisille  ja  eri rakennus- 
materiaalista  rakennetuille silloille  jaettuna.  

.  

S  
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Kuva  24. 	Erityyppisten  siltojen osuus  peruskorjausvajeesta.  
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Varsinais  Suomi 	Satakunta 	Pirkanmaa 	Muut maakunnat  

Kuva  25. 	Peruskorjausvaje  siltojen  päärakennusmateriaaleittain. 

Vauriokorjausvajeen  poistaminen 

Vauriokorjausvaje  lasketaan kuntoluokkien  3-5  silloilla  olevien korjaamatto
-mien,  kiireellisyysluokassa  10  ja  11  olevien vaurioiden perusteella. Korjaus- 

vaje lasketaan poistettavaksi  10  vuodessa, koska korjaukset ovat kiireellisiä 
 ja  aiheuttavat korjaamattomina turhaa lisäperuskorjaustarvetta. 

Vauriokorjausvaje  ja sen  poistamiseksi tarvittava rahoitus  on  esitetty taulu- 
kassa  18.  
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Taulukko  18. Vauriokorjausvaje  ja sen  poistamiseksi tarvittava rahoitus. 

Vauriokorjaustarve  
(korjausvajeen  pois-  

Varsinais - 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa Muut  maakunnat  

tammen) 

Vaurioita  v. 2008 189  kpl  141  kpl  323  kpl  4904  kpl  
Yhden  vaurion  5000€ 5000€ 5000€ 5000€  korj  aarni  nen  
K  orj  au  sv  elan  lOv lOv. lOv. lOv  poistaminen 

Yhteensä /vuosi  0,095 M€ 0 071 M€_[ 0,161 M€ 2,452 M€  

Kuvassa  26 on  esitetty tässä työssä  tarkasteltujen  maakuntien osuudet  vau-
riokorjausvajeesta  ja  siltojen  kokonaispinta -alasta. Nähdään, että maakunti-
en osuus  vauriokorjausten jälkeenjäämästä  on  muuta maata pienempi. Tä-
mä kertoo siitä, että  tarkasteltavissa  maakunnissa  on  panostettu  vauriokor-
jaamiseen  enemmän kuin muualla maassa.  

100%  

90% 

80  %  

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20  %  

10% 

0%  

- 	 -_____________________________  

Varsinais -Suomi 	Satakunta 	_,,,,,, P  irkanmaa 	Muut  maakunnat  

1  % 	 3  % 	 6% 	 91%  
________________________________________________________  

Osuus  eunojäIkeenjäämn  
korjauksesta  

0  Osuus  pinta -alasta  9% 3%  8% 80% 

Kuva  26. 	Maakuntien vauriokorjausvajeen  ja  siltojen kokonaispinta-alojen osuu- 
det  koko  maan luvuista.  

3.2.3 	Tarkastukset  ja korjaussuunnittelu 

Tarkastuskustannukset  on  arvioitu siltojen lukumäärän,  5-vuoden tarkastus- 
kierron  ja  200  €  keskimääräisen  tarkastuskustannuksen  perusteella. Korja

-ussuunnittelun  kustannuksiksi  on  arvioitu  10  % korjausvajeen  poistamiseksi 
 ja  nykytilan  ylläpitämiseksi tarvittavasta  peruskorjausrahoituksesta. 

. 
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3.2.4 	Yhteenveto lähivuosien rahoitus-  ja korjaustarpeesta  

Taulukoihin  19  ja  20 on  koottu yhteen luvuissa  3.2.1-3.2.3  esitetyt rahoitus -
tarvelaskelmat.  Rahoitustarve koostuu  nykytilan  yllä  pidosta, korjausvajeen 
poistosta  sekä tarkastuksista  ja korjaussuun nittelusta 

Taulukoista  nähdään, että Varsinais-Suomen  ja  Pirkanmaan maakuntien sil-
tojen ylläpidon rahoitustarve  on  siltojen  kokonaispinta -alaan suhteutettuna 
muuta maata pienempi. Varsinais-Suomessa tämä johtuu  mm.  keskimää-
räistä pienemmästä  perus-  ja vauriokorjausvajeista, Pirkan  maalla taas puo-
lestaan  mm.  keskimääräistä pienemmästä  nykytilan  ylläpitoon tarvittavasta 
rahoituksesta. Satakunnan siltojen ylläpidon rahoitustarve  on  valtakunnan 
keskitasoa. 

Taulukko  19.  Yhteenveto siltojen ylläpidon lähivuosien vuosittaisesta rahoitustar-
peesta. 

M€lv Varsuiais-  Satakunta Pfrkan- 
maina 

Nykyti-  Peruskorjaus  2,1 1,1 1,9 26,5 
lanyl - 

.- ........................ .. ........ 
Ipito Vauriokorjaus  0,6 0,3 0,7 10,8  

Koria- Peruskorjaus  (15 v.) 1,0 0 8 1 3 12,6  usva- 
jeen . 

-., ................  
poista-  Vauriokorjaus  (10 v.) 0,1 

*-.-..-- .. 

0,1 0,2 2,5  
minen  

-..- ............ 

Muu Tarkastukset  ja korja-  0 4 0 2 0 4 4 4 ussuunnittelu  

Yhteensä  4,2 M€/v 2,5 Me/v 4,5 Me/v 56,8 Me/v 

€1m 2 /vuosi  13,2 19,5 15,3 19,6  

Taulukko  20.  Yhteenveto lähivuosien vuosittaisesta korjaustarpeesta korjattavien 
siltojen  ja  vaurioiden (seuraavalla sivulla) lukumäärän suhteen. 

Perus
-korJat- 

Varsinais- 
Suomi  Satakunta Pirkanmaa  

Muut 
 maakunnat  

Nykytilan  ylläpito  9,8 6,7 10,0 87,9  
tavia 
siltoja  . 	 -.. 	.  

'k 	Il  P V;  
Peruskorjausvajeen  7 4 5,0 6,8 54,7 poisto  15  vuodessa 

Yhteensä  kpl/v  17,2 11,7 16,8 142,6 
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Varsinais- Muut  
Suomi  Satakunta Pirkanmaa  maakunnat  

Korjat- _____________________ _________ _________ _________ __________  
tavia 
vauri- Nykytilan  ylläpito  71 42 91 1 458  
oita 

14 1 32 3 (kpl/v) Korjausvajeen  poista-  18 9 490,4  minen  10  vuodessa 

Yhteensä  89,9 56,1 123,3 1 948,4 

S  
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4  TOIMINTALINJAT  

4.1 	Tavoiteltava  kunto -ja  palvelutaso 

Valtakunnallisten toimintalinjojen, Toiminta-  ja  taloussuunnitelman  sekä tä-
män selvityksen perusteella Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan 
siltojen yllä pidon keskeisiä tavoitteita ovat: 

- 	Erittäin huonokuntoiset sillat korjataan mandollisimman nopeasti. Valta-,  
kanta-ja  seututeillä  niitä ei tulisi olla lainkaan. 

-  Huonokuntoisten siltojen määrää vähennetään. Tavoitekuntotilassa salli-
taan siltojen toimintalinjojen mukaisesti  koko  maassa  400  kpl  varsinaisia 
siltoja  ja  100  kpl putkisiltoja kuntoluokassa  huono  tai  erittäin huono. 
Maakuntien siltojen lukumäärään suhteutettuna tavoitetila  on  (ks.  kuvat 

 27ja  28)  
•  Varsinais-Suomi: 29  varsinaista siltaa  ja  8  putkisiltaa 
•  Satakunta:  19  varsinaista siltaa  ja  5  putkisiltaa 
•  Pirkanmaa:  29  varsinaista siltaa  ja  9  putkisiltaa 

- Sillaston  keskimääräinen kunnon heikkeneminen vauriopistesummalla 
mitattuna pysäytetään. Kaikkien siltojen vau riopistesumma voi kuitenkin 
kasvaa  n. 1,5  %  vuodessa siltojen määrän jatkuvasti lisääntyessä. 

- Peruskorjausvaje  poistetaan  15  vuoden  ja  vauriokorjausvaje  10  vuoden 
kuluessa  em.  tavoitekuntotilaa  vastaavaksi. 

- 	Päätieverkolla  (valta-  ja  kantatiet)  ei sallita painorajoitettuja siltoja. 
- Puuhuolto  turvataan panostamalla kantavuudeltaan heikkojen siltojen 

korjaukseen  ja  painorajoitusten vähenemiseen. 
- Peruskorjausten  yhteydessä poistetaan myös leveys-  ja  kantavuuspuut-

teita  erityisesti pullonkaulasilloilta. 

Varsinaiset sillat  
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Kuva  27.  Huono-ja  erittäin huonokuntoisten varsinaisten siltojen määrän vähene-
minen nykytilasta valtakunnallisten toimintalinjojen tavoitteiden mukai-
seen tavoitetilaan. 
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Kuva  28. 	Huono-ja  erittäin huonokuntoisten putkisiltojen määrän väheneminen 
nykytilasta valtakunnallisten toimintalinjojen tavoitteiden mukaiseen  ta- 
voit etilaan.  

4.2 Toimenpidesuositukset 

4.2.1 	Varsinais -Suomi  

Varsinais-Suomessa rakennettiin  1960-luvulla voimakkaasti pieniä siltoja, 
 1970-80-luvuilla tasaisesti keskisuuria siltoja  ja  1990-luvulla alettiin rakentaa 

paljon suuria siltoja. Putkisiltojen kiivain rakennusvaihe oli  1960-luvun puoli-
välistä  1980-luvun loppuun. Varsinais-Suomen sillastolle  on  tyypillistä suur-
ten siltojen  ja  putkisiltojen  suuri osuus muun maan siltakantaan nähden. 
Huomattavaa  on  myös ennen sotia rakennettujen siltojen suhteellisen suuri 
määrä. 

Erittäin huonokuntoisia siltoja Varsinais-Suomessa  on 14  kpl.  Näistä varsi-
naisia siltoja  on 4  kpl  ja  putkisiltoja  10  kpl.  Nämä sillat tulisi ottaa korjausoh-
jelmaan mandollisimman pian. Valta-,  kanta- ja  seututeillä  sijaitsee noin  35 

 %  erittäin huonokuntoisista silloista. 

Painorajoitettuja  tai  tehostetussa tarkkailussa  olevia siltoja  on  yhteensä  9  kpl 
 (näistä puusiltoja  6  kpl).  Nämä kaikki sijaitsevat alemmalla tieverkolla. Tämä 

ei aiheuta erityisiä toimenpidetarpeita,  sillä  ne eivät aiheuta liikenteelle eivät-
kä puuhuollolle erityistä haittaa. Painorajoitukset  ja  kantavuuspuutteet  tulisi 
pyrkiä poistamaan ku ntosyistä tehtävän peruskorjauksen yhteydessä. 

Varsinais-Suomessa  on  vilkasliikenteisillä  teillä huomattava määrä  (112  kpl) 
 siltoja, joilla  on  merkittävä leveyspuute. Puutteellinen leveys  on  turvallisuus-

riski  ja  lisäksi  se  heikentää liikenteen sujuvuutta erityisesti vilkasliikenteisillä 
teillä. Näiden siltojen ottaminen peruskorjausohjelmiin tulisi selvittää yhteys-
välikohtaisesti,  sillä  yhden  sillan  leveyspuutteen  korjaaminen ei paranna yh-
teysvälin sujuvuutta. Tällöin  osa  yhteysvälin  silloista peruskorjattaisiin kunto- 

fl  

. 
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tilaan nähden aikaistettuna. Peruskorjauksen yhteydessä tulee harkita myös 
kevyen liikenteen väylän tarpeellisuutta  ja sen  toteuttamisvaihtoehtoja. 

Nykytilan  ylläpito  on  siltojen ylläpitotoiminnan peruslähtökohta. Rahoitustar-
velaskel  missa  peruskorjaustarpeen nykytilan  ylläpito edellyttää rahoitusta 
noin  2,1  M€ja  noin kymmenen  sillan  peruskorjausta vuosittain. Toimenpiteet 
kohdistuvat pääasiassa teräsbetonisiltoihin  (4  siltaa/v)  ja  putkisiltoihin  (4  sil

-taa/v). Peruskorjausrahoituksesta  yli  30%  tulisi kohdistaa teräsbetonisiltoi
-hin.  Suuria (>  60 m)  siltoja tulee peruskorjaustarpeeseen yksi noin joka toi-

nen vuosi, mutta niiden osuus nykytilan ylläpitämiseksi tarvittavasta rahoi-
tuksesta  on  yli puolet. 

Uusia kiireellisesti korjattavia vaurioita syntyy hyvä-  ja  tyydyttäväkuntoisille 
silloille  vuosittain yli  70  kpl.  Näiden korjaaminen nykytilan ylläpitämiseksi 
edellyttää rahoitusta noin  0,4 M€.  Lisäksi keskimäärin viiden vuoden välein 
tehtävien yleistarkastusten ulkopuolelta  tu  lee  vuosittaista vauriokorjaustar

-vetta  noin  0,2 M€.  Nykytilan  ylläpitämiseksi tulee vauriokorjauksiin panostaa 
siten  0,6 M€.  

Nykytilan  ylläpidon lisäksi aikaisempien vuosien riittämättömän rahoituksen 
vuoksi syntynyt korjausvaje halutaan vähentää valtakunnallisten toimintalin-
jojen mukaiseen tavoitetilaan vauriokorjausten osalta  10  vuodessa  ja  perus

-korjausten osalta  15  vuodessa. Vauriokorjausvajeen poistaminen  10  vuo-
dessa maksaa Varsinais-Suomessa noin  0,1 M€  vuodessa  ja  peruskorjaus- 
vajeen poistaminen  15  vuodessa  1,0 M€  vuodessa. Tämä tarkoittaa keski-
määrin  19  vaurion  korjaamista  ja  seitsemän  sillan  peruskorjausta vuodessa. 
Peruskorjausvajeessa korostuvat muihin maakuntiin nähden erityisesti putki- 
sillat  ja  pienemmät sillat. 

Nykytilan  ylläpito  ja  korjausvajeen  samanaikainen vähentäminen tavoitteiden 
mukaisesti edellyttää siten  4,2  M€:n  vuotuista rahoitusta. Tällä rahoituksella 
tulisi sillantarkastusten  ja  korjaussuunnittelun  lisäksi korjata vuosittain  90  

. 

	 vauriota  ja  peruskorjata  17  siltaa. 

4.2.2 	Satakunta 

Satakunnassa rakennettiin siltoja suhteellisen voimakkaasti  1950-luvulla. 
 1960-1980-luvuilla rakennettiin hiljalleen pääosin pieniä siltoja.  1990-luvulla 

rakennettiin suurehkoja määriä suurempia siltoja. Satakunnassa  on  kuitenkin 
pieniä siltoja keskimääräistä enemmän  ja  suuria siltoja vastaavasti vähem-
män. Sillat sijaitsevat pääosin vähäliikenteisellä tieverkolla. 

Huonokuntoisten siltojen määrä  on  siltojen kokonaismäärään nähden suuri. 
Erittäin huonokuntoisia varsinaisia siltoja  on 7  kpl  ja  putkisiltoja  18  kpl.  Val-
takunnallisten toimintalinjojen mukaisesti nämä sillat tulisi ottaa korjausoh-
jelmaan mandollisimman pian. Valta-,  kanta- ja  seututeillä  sijaitsee noin  30 

 %  erittäin huonokuntoisista silloista. 

Painorajoitettuja  siltoja  on 7  kpl  ja  tehostetussa tarkkailussa  11  siltaa. Nämä 
ovat kaikki alemmalla tieverkolla eivätkä aiheuta välitöntä toimenpidetarvet

-ta.  Kantavuudeltaan  ongelmallisia (kantavuusluokat  la-3c)  siltoja  on  pääasi-
assa alemmalla tieverkolla, mutta valta-  ja  kantateillä  on  kuitenkin  3  siltaa 
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sekä seututeillä  8  siltaa. Painorajoitukset  ja  kantavuuspuutteet  tulee kuiten-
kin pyrkiä poistamaan kuntosyistä tehtävän peruskorjauksen yhteydessä. 

Satakunnassa  on  vilkasliikenteisillä  teillä  80  siltaa, joilla  on  merkittävä  leve
-yspuute.  Puutteellinen leveys  on  turvallisuusriski  ja  lisäksi  se  heikentää lii-

kenteen sujuvuutta erityisesti vilkasliikenteisillä teillä. Näiden siltojen ottami-
nen peruskorjausohjelmiin tulisi selvittää yhteysvälikohtaisesti,  sillä  yhden 

 sillan  leveyspuutteen  korjaaminen ei paranna yhteysvälin sujuvuutta. Tällöin 
 osa  yhteysvälin  silloista peruskorjattaisiin kuntotilaan nähden aikaistettuna. 

Peruskorjauksen yhteydessä tulee harkita myös kevyen liikenteen väylän 
tarpeellisuutta  ja sen  toteuttamisvaihtoehtoja. 

Nykytilan  ylläpito  on  siltojen ylläpitotoiminnan peruslähtökohta. Rahoitustar-
velaskelmissa peruskorjaustarpeen nykytilan ylläpito edellyttää rahoitusta 
noin  1,1  M€ja  noin seitsemän  sillan  peruskorjausta vuosittain. Toimenpiteet 
kohdistuvat pääasiassa teräsbetonisiltoihin  (3  siltaa/v)  ja  putkisiltoihin  (2  sil

-taa/v). Peruskorjausrahoista  lähes  40  %  tulisi kohdistaa teräsbetonisiltoihin. 
Puu-  ja  kivisiltojen  vaatima osuus peruskorjausrahoituksesta  on  lähdes kak-
sikertainen  muihin maakuntiin verrattuna. 

Uusia kiireellisesti korjattavia vaurioita syntyy hyvä-  ja  tyydyttäväkuntoisille 
silloille  vuosittain yli  40  kpl.  Näiden korjaaminen nykytilan ylläpitämiseksi 
edellyttää rahoitusta noin  0,2 M€.  Lisäksi keskimäärin viiden vuoden välein 
tehtävien yleistarkastusten ulkopuolelta  tu  lee  vuosittaista vauriokorjaustar

-vetta  noin  0,1 M€.  Nykytilan  ylläpitämiseksi tulee vauriokorjauksiin panostaa 
siten  0,3 M€.  

Nykytilan  ylläpidon lisäksi aikaisempien vuosien riittämättömän rahoituksen 
vuoksi syntynyt korjausvaje halutaan vähentää valtakunnallisten toimintalin-
jojen mukaiseen tavoitetilaan vauriokorjausten osalta  10  vuodessa  ja  perus

-korjausten osalta  15  vuodessa. Satakunnassa siltojen kokonaisneliömää-
rään suhteutettu peruskorjausvaje  on  huomattavasti suurempi kuin muissa 
tarkastelluissa maakunnissa. Vauriokorjausvajeen poistaminen  10  vuodessa 
maksaa Satakunnassa noin  0,1 M€  vuodessa  ja  peruskorjausvajeen  poista-
minen  15  vuodessa  0,8 M€  vuodessa. Tämä tarkoittaa keskimäärin  14  vau

-non  korjaamista  ja  viiden  sillan  peruskorjausta vuodessa. 

Nykytilan  ylläpito  ja  korjausvajeen  samanaikainen vähentäminen tavoitteiden 
mukaisesti edellyttää siten  2,5  M€:n  vuotuista rahoitusta. Tällä rahoituksella 
tulisi sillantarkastusten  ja  korjaussuunnittelun  lisäksi korjata vuosittain  56 

 vauriota  ja  peruskorjata  12  siltaa.  

4.2.3 	Pirkanmaa  

Pirkanmaalla  on  rakennettu  1960-1980 -luvuilla  sangen  tasaiseen tahtiin 
pääsääntöisesti pieniä siltoja.  1990—luvulla  ja sen  jälkeen  on  rakentaminen 
painottunut suuriin siltoihin  ja  pitkien siltojen osuus onkin yli maan keskiar-
von. Sillastosta huomattavan suuri osuus - yli puolet - sijaitsee valta-  ja kan

-tateillä.  

Erittäin huonokuntoisia varsinaisia siltoja  on 6  kpl  ja  putkisiltoja  22  kpl.  Val- 
takunnallisten toimintalinjojen mukaisesti nämä sillat tulisi ottaa korjausoh- 
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jelmaan  mandollisimman pian. Valta-,  kanta- ja  seututeillä  sijaitsee noin  40 
 %  erittäin huonokuntoisista silloista. 

Painorajoitettuja  siltoja  on 21  kpl  ja  tehostetussa tarkkailussa  on 9  siltaa. Yk-
si tehostetussa tarkkailussa oleva silta sijaitsee päätieverkolla.  Sillan  otta-
mista peruskorjausohjelmaan tulee selvittää. Kantavuudeltaan ongelmallisia 
(kantavuusluokat  la-3c)  siltoja  on  pääasiassa alemmalla tieverkolla, mutta 
valta-  ja  kantateillä  näistä silloista  on  kuitenkin  3  sekä seututeillä  13.  Paino- 
rajoitukset  ja  kantavuuspuutteet  tulee pyrkiä poistamaan kuntosyistä tehtä-
vän peruskorjauksen yhteydessä. 

Vilkasliikenteisillä  teillä  178  siltaa, joilla  on  merkittävä leveyspuute. Puutteel-
linen leveys  on  turvallisuusriski  ja  lisäksi  se  heikentää liikenteen sujuvuutta 
erityisesti vilkasliikenteisillä teillä. Näiden siltojen ottaminen peruskorjausoh-
jelmiin tulisi selvittää yhteysvälikohtaisesti,  sillä  yhden  sillan  leveyspuutteen 

 korjaaminen ei paranna yhteysvälin sujuvuutta. Tällöin  osa  yhteysvälin  sil-
loista peruskorjattaisiin kuntotilaan nähden aikaistettuna. Peruskorjauksen 
yhteydessä tulee harkita myös kevyen liikenteen väylän tarpeellisuutta  ja 
sen  toteuttamisvaihtoehtoja. 

Rahoitustarvelaskelmissa peruskorjaustarpeen nykytilan  ylläpito edellyttää 
rahoitusta noin  1,9 M€  ja  noin kymmenen  sillan  peruskorjausta vuosittain. 
Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa teräsbetonisiltoihin  (4  siltaa/v)  ja  put

-kisiltoihin  (4  siltaa/v). Peruskorjausrahoituksesta  yli  40  %  tulisi kohdistaa pit-
kiin siltoihin. 

Uusia kiireellisesti korjattavia vaurioita syntyy hyvä-  ja  tyydyttäväkuntoisille 
silloille  vuosittain yli  90  kpl.  Näiden korjaaminen nykytilan ylläpitämiseksi 
edellyttää rahoitusta noin  0,5 M€.  Lisäksi keskimäärin viiden vuoden välein 
tehtävien yleistarkastusten ulkopuolelta tulee vuosittaista vauriokorjaustar

-vetta  noin  0,2 M€.  Nykytilan  ylläpitämiseksi tulee vauriokorjauksiin panostaa 
siten  0,7 M€.  

Edellä kuvattu nykytilan ylläpito  on  siltojen ylläpitotoiminnan peruslähtökoh-
ta.  Sen  lisäksi aikaisempien vuosien riittämättömän rahoituksen vuoksi syn-
tynyt korjausvaje halutaan vähentää valtakunnallisten toimintalinjojen mukai-
seen tavoitetilaan vauriokorjausten osalta  10  vuodessa  ja  peruskorjausten 

 osalta  15  vuodessa. Vauriokorjausvajeen poistaminen  10  vuodessa maksaa 
Pirkanmaaalla noin  0,2 M€  vuodessa  ja  peruskorjausvajeen  poistaminen  15 

 vuodessa  1,3 M€  vuodessa. Tämä tarkoittaa keskimäärin  32  vaurion  kor-
jaamista  ja  seitsemän  sillan  peruskorjausta vuodessa. Peruskorjausvajeesta 
noin  50  %  kohdistuu pitkiin siltoihin  ja  rakennusmateriaaleittain  tarkasteltuna 
yli  50  % teräsbetonisiltoihin. Jännitettyjen betonisiltojen  osuus korjausva-
jeesta  on  huomattavan suuri, muihin maakuntlin verrattuna kaksinkertainen. 

Nykytilan  ylläpito  ja  korjausvajeen  samanaikainen vähentäminen tavoitteiden 
mukaisesti edellyttää siten  4,5  M€:n  vuotuista rahoitusta. Tällä rahoituksella 
tulisi sillantarkastusten  ja  korjaussuunnittelun  lisäksi korjata vuosittain  123 

 vauriota  ja  peruskorjata  17  siltaa. 
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4.3 	Tarkasteltujen  maakuntien  erityispiireitä  

Alla  olevaan  taulukkoon  21 on  koottu yhteenvetona Varsinais-Suomen, Sa-
takunnan  ja  Pirkanmaan maakuntien siltojen  ja  niiden ylläpitoon vaikuttavien 
olosuhteiden erityispiirteitä. 

Taulukko  21  Maakuntien sillaston  ja  olosuhteiden erityispiirteitä. 

Varsinais-Suomi  Satakunta Pirkanmaa  

Sillasto  1 086  Siltaa. Suurten  685  siltaa.  Vä- 1 097  siltaa. Suur- 
siltojen osuus suuri.  häliikenteisten tei-  ten  siltojen osuus  
Putkisiltojajajänni-  den  siltoja paljon. suuri.  Putkisiltoja 
tettyjä  siltoja paljon.  ja  jännitettyjä  sil- 

________________  ______________________ __________________ toja  paljon. 
Olosuhteet  Tiesuolausta runsaas-  Meri-ilmasto.  Tiesuolausta  run- 

ti,  meri-ilmasto.  saasti.  

Kunto Huonokuntoisia varsi- Huonokuntoisia Huonokuntoisia 
naisia siltoja keski- varsinaisia siltoja varsinaisia siltoja  
määräistä  enemmän.  ja  putkisiltoja  run-  ja  putkisiltoja  run- 

________________  ______________________ saasti. VPS  suuri.  saasti. 

Korjausvaje Korjausvaje keskimää-  Varsinaisten  sil-  Varsinaisten  sil - 
räistä  pienempi.  Put-  tojen  ja  putkisilto- tojen  ja  putkisilto- 
kisiltojen perus-  jan  peruskorja- jen  peruskorjaus- 
korjausvaje  kuitenkin  usvaje keskimää-  vaje hieman  kes- 
keskimääräistä suu-  räistä  suurempi.  kimääräistä  suu- 
rempaa.  rempaa.  

Kantavuus Vähän  painorajoitet-  Paljon  painorajoi-  Heikkojen  kanta- 
tuja  tai  tehostetussa tettuja  tai  tehos- vuusluokkien  sil - 
tarkkailussa  olevia  sil-  tetussa tarkkai- toja  paljon.  On - 
toja.  lussa  olevia siltoja.  gelmallisia  puu- 

_________________ ________________________ ____________________  siltoja paljon  
Toiminna IIi- Leveyspuutteita kes- Leveyspuutteita Leveyspuutteita 

suus kimääräistä enem-  keskimääräistä keskimääräistä  
män,  erityisesti  vilkas-  enemmän,  kuiten-  enemmän, myös  
liikenteisillä  teillä.  kin  vähäliikenteisil- vilkasliikenteisillä 

________________________ _________________________________  lä  teillä. teillä.  
Korjaustarve Vauriokorjaukseen  tu-  Vauriokorjaukseen Vauriokorjaukseen 

lisi  panostaa nykyistä tulisi panostaa  ny-  tulisi panostaa  ny- 
enemmän.  Pe-  kyistä huomatta- kyistä huo- 
ruskorjaustarvetta  ta-  vasti  enemmän.  mattavasti enem- 
sapuolisesti  30-, 50-,  Peruskorjaustar-  män.  Nyt  ja jat - 
60 -  ja  70-lukujen  sil- vetta  erityisesti  50-  kossa  painopis - 
loilla,  tulevaisuudessa luvun  silloilla, teenä peruskorja - 
60 -,  70-,  ja  80-lukujen muuten  20-70  lu- ustoiminnassa  ta- 
silloilla. kujen  osalta tarve  saisesti  50-80-lu- 

sangen  tasainen.  vut. 

Rahoitustar-  4,2  M€Jv  2,5  M€Iv  4,5  M€/v  
ye  
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4.4 	Toim intalinjan  vaikutukset  

Tässa  raportissa  on  kuvattu millaisella vaurio-  ja  peruskorjaustoiminnalla 
 Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan sillastot saadaan pidettyä 

nykykunnossa  ja  mitä korjausvajeiden poistaminen edellyttää. Tarkastelujen 
perusteella nähdään myös miten ylläpitorahoitus tulee kohdistaa. Esimerkik-
si Varsinais-Suomessa tulee nykykunnon ylläpitämiseksi peruskorjata noin 
yksi suuri silta joka toinen vuosi, Satakunnassa reilu kolmannes peruskorja-
usrahoista tulisi kohdistaa teräsbetonisiltoihin  ja  Pirkanmaalla  peruskorjaus- 
vajeen poistamiseksi tulee panostaa pitkien siltojen peruskorjaukseen. 

Työssä  on  kartoitettu myös toiminnalliset puutteet  ja  tuotu esiin niiden korja-
ustarpeet. Näiden puutteiden korjaaminen lisää sujuvuutta  ja  liikenneturvalli-
suutta. 

Nykytilan, toimenpidetietojen  ja  kuntoennusteiden  perusteella  on  laskettu 
siltojen ylläpidon rahoitustarve.  Se  kertoo millaista panostusta sillasto vaatii, 
jotta siltojen kunto  ja  toimivuus pysyvät halutulla tasolla eikä korjaustarve 
patoudu kestämättömän suureksi. Tietoa voidaan hyödyntää toiminnan 
suunnittelussa  ja  rahoitustarpeiden perusteluissa.  

4.5 	Toim intalinjojen  seuranta 

Näissä toimintalinjoissa  on  kuvattu vuotuisia rahoitustarpeita  ja  toimenpitei-
den kohdentamista. Vuosittain tulisi seurata, miten maakunnissa siltojen 
vaurlo-  ja  peruskorjaus  on  toteutunut, jotta tiedetään edetäänkö tavoitetilaan 
suunnitellulla tavalla vai ollaanko jäämässä jälkeen tavoitetilasta esim. puut-
teellisen rahoituksen  tai  odotettua nopeamman rappeutumisen vuoksi. 

Seurannan avulla pystytään ennakoimaan korjaustarpeen kasvaminen  tai 
 jos  rahoitus ylittää suunnitellun, voidaan esim. korjausvajetta purkaa suunni-

teltua nopeammin, kohdistaa rahoitusta liikenneturvallisuuden parantami-
seen  tai  vaikka lisätä sukellustarkastuksia.  

4.6 	Muita havaintoja  ja  suosituksia 

Suunnitelmallinen toiminta edellyttää hyvää tietoa silloista  ja  toimintaympä-
ristöstä. Siltarekisteri  toimii siltatiedon tietovarastona. Tarkasteluissa havait-
tiin, että tietopuutteita  on  edelleen olemassa  mm.  seuraavien tietojen osalta: 

- 	siltojen  pinta -alatieto  puuttuu tarkasteltavista maakunnista  53  sillalta 
- 	pituustietoa  ei ole  149  sillalla 
- 	liikennemäärätietoa  ei ollut  223  sillalla 
- 	toiminnallista luokkaa ei ollut  53  sillalla 
- 	kantavuusluokka  puuttui  303  sillalta 
- 	ympäristörasitusluokka  puuttui  80  sillalta 
- 	tieto suolauksesta puuttui  52  sillalta 
-  tietoa leveyspuutteesta ei saatu  136  sillalle 
- 	kuntoluokkaa ei saatu  127  sillalle 

Siltatietojen kattavuuteen  tulee edelleen kiinnittää huomiota  ja  tarvittaessa 
tarkistaa tietojen inventointiohjeita sekä valvoa niiden noudattamista. Esim. 
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kuntotiedon  puutteet johtunevat siitä, että uusille silloille  on  tehty vastaanot 
totarkastukset, mutta  S iltarekisteriin  ei ole tarkastuksen yhteydessä päivitetty 

 sillan  kuntotietoja.  
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LUTE 1.  HUONOKUNTOISIMMAT  SILLAT 

VPS-MAAKUNTIEN  HUONOKUNTOISIMMAT  SILLAT  
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LillE  2.  KANTAVUUDELTAAN  HUONOIMMAT SILLAT 

VPS -  SILLAT 
Kantavuudeltaari  huonoimmat  siltat 
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VPS -MAAKUNTIEN  KUNTOENNUSTEKARTAT  2009 
 Varsinaiset sillat 
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\JPS -MAAKUNTIEN  KUNTOENNUSTEKARTAT  2009 
 Putki sillat  

Huonokuntolsten  ja  erittäin huonokuntoisten siltojen  maara kunriittain ( LYK >  2,00)  
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VPS -MAAKUNTIEN  KUNTOENNUSTEKARTAT  2014 
 Varsinaiset sillat 

Huonokuntoisten  ja  enttin  huonokuntoisten siltojen rnaara kunnittain ( LYK >  2,00)  
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VPS -MAAKUNTIEN  KUNTOENNUSTEKARTAT  2014 
 Putki sillat  

HuonokiJntoisten  ja  erittain  huonokuntoisten siltojen maara kunnittain ( LYK >  200) 
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VPS-MAAKUNTIEN KUNTOENNUSTEKARTAT  2019 
\Jarsinaiset  sillat 

Huonokuntoistenja erittain fluonokuntoisten  siltojen maara kunnittain ( LYK  >2,00)  
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VPS -MAAKUNTIEN  KUNTOENNUSTEKARTAT  2019 
 Putki sillat 

Huonokuntoisten  ja  ert1'  in  huonokuntoisten sitten maan kunnthain ( LYK  200) 
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VPS-MAAKUNTIEN KUNTOENNUSTEKARTAT  2024  
\!arsinaiset  sillat 

Huonokuritoisten  ja  eritta riuonokuntoisten  siltojen inaara kunnittain LYK  200 1 
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VPS-MAAKUNTIEN KUNTOENNUSTEKARTAT  2024 
 Putki sillat 

Huonokuntoisten  jc enttàin buonokuntoisten  siltojen  rnaara kunnittai  fl  ( LYK >  200) 
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LuTE  11.  KUNTOENNUSTE,  VARSINAISET SILLAT  2029  

VPS-MAAKUNTIEN  KUNTOENNUSTEKARTAT  2029 
 Varsinaiset sillat 

Huonokuntoisten  ja enttan  huonokuntoisten siltojen  maara kunnttain ( LYK >  2,00)  
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LuTE  12.  KUNTOENNUSTE, PUTKISILLAT  2029 

\JPS -MAAKUNTIEN  KUNTOENNUSTEKARTAT  2029 
 Putki sillat 

Huonokuntoisten  ja  erittain buonokuntoisten  siltojen  rnaara kunnittain (LYK  '200  
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LuTE  13. PULLONKAULASILLAT 

\JPS -  SILLAT  
Pullonk3ula  sillat  
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LuTE  14.  Pu LLON KAULASILLAT  KU  NTOLUOKITTAIN 

VPS -  SILLAT  
Pullonka ulas  hat  
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LuTE  15.  SUURIMMAT  LEVEYSPUUTTEET 

VPS -  SILLAT 
Suurimmat  leveyspuutteet  

(Ei Icevansdtoja  tai  siltoja loiden hyödyllinen e'eys yli lOm) 
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