YHTEENVETO MYLLYKYLÄNTIEN SILTAHANKKEESTA

21.9.2018

Pääasiat lyhyesti
Uusi silta valmistui suunnitelman mukaisesti. Kustannusarviota ei ylitetty ja aikataulu piti. Tarvetta
lisärahoitukselle ei ole. Siltahanke rahoitettiin kokonaisuudessaan avustuksilla ja tiekunnan varoilla.
Tieyksikön hintaa ei tarvinnut korottaa eikä ylimääräistä tiemaksua tarvitse periä.
Hankkeen eteneminen
Toukokuussa 2017 tehdyssä siltatarkastuksessa paljastui, että sillan kantavuus ei ole riittävä ja että pikaisiin
korjauksiin on ryhdyttävä.
Ylimääräisessä tiekokouksessa 28.6.2017 hyväksyttiin sillan väliaikainen tukeminen sekä väliaikaisten
liikenneohjaustarvikkeiden hankkiminen. Hoitokunnalle annettiin valtuudet avustusten hakemiseksi sekä
kaikille muille parannushanketta edistäville toimenpiteille.
Ylimääräisessä tiekokouksessa 21.3.2018 päätettiin toteuttaa hanke ja vastaanottaa siihen myönnetty avustus.
Rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2018. Silta oli suljettu liikenteeltä 16.-27.7.2018 välisenä aikana. Uusi silta
valmistui 31.7.2018. Lopputarkastus suoritettiin 31.8.2018.
Hankkeen välittömät ja välilliset kustannukset pysyivät hankkeen aikana alkuperäisen suunnitelman puitteissa.
Mm. vuodelle 2018 uudistetun tieyksikköjaon ansiosta tiekunta pystyi kattamaan osuutensa kustannuksista
omilla varoillaan. Tarvetta lisärahoitukselle lainan tai ylimääräisen tiemaksun muodossa ei ollut.
Hankkeen välittömät kustannukset
- Kaskenoja Oy, sillan suunnittelu ja toteutus
- Tiestöpalvelu Seppälä,
tarkastus, konsultointi ja valvonta
- Tuloramppien parannus, lisäasfaltti
Kustannukset yhteensä:

Arvio

Toteutunut

-109.988,00€

-109.988,00€

-10.481,00€
0,00€
-120.469,00€

-8.456,80€
-2.024,20€
-120.469,00€

90.351,00€
12.047,00€
102.398,00€

90.351,00€
12.047,00€
102.398,00€

-18.071,00€

-18.071,00€

Myönnetyt avustukset
Uudenmaan ELY-keskus
Kirkkonummen kunta
Avustukset yhteensä:

(75% kustannuksista)
(10% kustannuksista)

Tiekunnan osuus välittömistä kustannuksista:

Tiekunnan osuus välittömistä kustannuksista jakaantui eri tilikausille seuraavasti: vuosi 2017: 1.302,00€, vuosi
2018: 16.769,00€.
Hankkeen välilliset kustannukset
Siltahanke aiheutti myös välillisesti jonkun verran tiehoitokustannuksia. Nämä kustannukset koostuivat mm.
kantavuutta parantavien metalliramppien vuokrasta ajalta 30.6.2017 – 16.7.2018, metalliramppien
kuljetuksesta ja hitsauksesta, lippusiimoista, liikennemerkeistä sekä rakennusaikaisena kiertotienä käytetyn
Buraksentien hoitotoimenpiteistä.
Hankkeen ainoa varsinainen takaisku olikin, että Uudenmaan ELY-keskus ei hyväksynyt näitä kustannuksia
avustuksen piiriin, koska piti niitä sillan korjaukseen kuulumattomina. Tämä kanta oli kuitenkin jo tiekokouksen
tiedossa kun päätös rakentamisesta tehtiin maaliskuussa 2018.
Nämä kustannukset olivat yhteensä n. 12.600€, joista Kirkkonummen kunta vuonna 2017 korvasi 3.472,00€.
Tiekunnan osuus välillisistä kustannuksista oli siten n. 9.100€, joka kirjattiin kokonaisuudessaan vuoden 2018
tiehoitokustannukseksi.

