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Myllykylän yksityistie

Ingelsinjoen silta

Myllykylän yksityistie on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä. Tie on tarpeellinen myös
maa- ja metsätalouden kuljetuksille. Tien päässä sijaitsee kunnan vedenottamo ja Meikon
ulkoilualue, johon vierailevia opastetaan kulkemaan Myllykylän tietä pitkin.
Ingelsinjoen silta on 1-aukkoinen puinen palkkisilta. Maatuet ovat teräsbetonia. Jännemitta on
ajoradan suunnassa 6,80 m, vapaa-aukko 5,50 m kohtisuoraan uomaa vasten. Sillan vinous on noin

30 gon (suuntakulma 70gon). Siltaan on asennettu jälkeenpäin tien perusparannuksen yhteydessä
kaksi puurakenteista (150 mmx150mm ja noin Φ150 mm pyöreitä pylväitä) välitukea. Sillalla on
tällä hetkellä 8 tonnin akseli- ja 13 tonnin telipainorajoitus.
Tässä yleistarkastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota v. 2009 tehdyssä yleistarkastuksessa
havaittuihin vaurioihin ja niiden edistymiseen sekä mahdollisiin uusiin vaurioihin.
Päällysrakenne: Tiekunta on uusinut viime vuonna kulutuslankutuksen 50x100mm:n
syrjälankutuksena. Tämä ratkaisu jakaa pyöräkuormaa hieman paremmin kuin entinen lappeellaan
ollut laudoitus. Kantavassa lankutuksessa (100x150mm) lahovauriot ovat edenneet edellisestä
tarkastuksesta ja vauriot ovat havaittavissa varsinkin lankkujen päissä. Pääkannattajat ovat
tyydyttävässä kunnossa. Kasvukairalla näytteitä ei otettu, mutta ”kopistelemalla” ne tuntuivat
ehyiltä. Kantavien lankkujen yleiskunto on välttävä. Kansilankutus ei ole vesitiivis, joten kantava
lankutus ja pääkannattajat ovat alttiina kosteusrasituksille.

Alusrakenne: Teräsbetoniset maatuet ovat kunnoltaan vähintään tyydyttävät. Edellisessä
tarkastuksessa havaitut pienet rapautumis- ja teräskorroosiovauriot eivät ole silmämääräisesti
juuri lisääntyneet. Lännen puoleisen maatuen etumuurissa on pystysuora ohut halkeama, josta on
tihkunut halkeaman alaosasta vettä. Tällaiset kutistumishalkeamat ovat yleisiä massiivisissa
maatuissa, eivätkä ole vakavia. Toisaalta vesivuoto kielii maatuen tausta kosteuseristyksen
puutteista. Kuvasta päätellen maatuista puuttuvat otsamuurit. Taustojen täytöt tulevat suoraan
laakeripalkkia vasten. Laakeritasoilla on runsaasti maa-ainesta, joka yhdessä kosteuden kanssa
edistää betonin ja puisen laakeripalkin vaurioitumista.

Maa-ainesta laakeritasolla

Maatuen pystysuora halkeama
Puiset välitukirakenteet ovat jo kunnoltaan heikot. Lahovauriot pylväiden alapäissä ja
”vinodreevoissa” ovat vakavia. Pylväät on tuettu puutteellisesti suoraan pohjamaahan ja liitokset
pääkannattajiin eivät siirrä kuormia siten, kuin pitäisi. Puisilla välituilla tuskin on parantavaa
vaikutusta sillan kantavuuteen.

Puisten välitukien lahovaurioita

Varusteet ja laitteet: Kaiteet ovat puurakenteiset ja suisteparrulla varustetut. Korkeus on noin 80
cm. Pengerkaiteet puuttuvat kokonaan. Lahovauriot ovat edenneet edellisestä tarkastuksesta.
Lyhyt pylväs edelleen korjaamatta. Kaiteiden kunto on puutteet (lahovauriot, korkeus,
epäjatkuvuuskohdat ja suistumisvaara) huomioiden heikko.
Sillan itäisen maatuen (alavirran puoli) keilan yläosassa on eroosiovaurio, keilan yläosa on selvästi
vajaa. Vaurio on vakava- ajoradan reunan sortumisvaara. Keilat ovat raivauksen tarpeessa.

Keilan yläosan eroosiovaurio
Siltapaikka: Siltapaikan yleisilme on tyydyttävä. Keilojen vesakoiden raivauksella ilme paranee.
Tulopenkereiltä puuttuu kestopäällyste, jota käytetään yleisesti puukantisilla silloilla estämään
kiviaineksen ajautuminen kannelle. Kannella on soraa ja hiekkaa, myös vesi lammikoituu paikoin
kannelle.

Yhteenveto tarkastuksesta
asteikko: hyvä-tyydyttävä-välttävä-heikko
Sillan yleiskunto-välttävä
Alusrakenteen teräsbetoniset rakenteet-tyydyttävä, puiset välituet-heikko
Päällysrakenteen kunto tyydyttävä (kantavuus tosin alhainen)
Päällysteet/kansilankutus- tyydyttävä (kynnysparrut ja sivukaltevuudet puuttuvat)
Kaiteet-heikko puutteet huomioiden
Siltapaikka- tyydyttävä
Ehdotukset ensivaiheen toimenpiteiksi:
Sillan painorajoitus on tällä hetkellä 8 t akseli- ja 13 t teli. Sitä tulisi tarkistaa edellisessä tarkastuksessa
(2009) esitetyllä tavalla 12 t:n ajoneuvon kokonaismassaan ja esim. 8 t:n akselipainoon. Nykyinen 13 t:n
telipaino on liian korkea.
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi sillankaide uusia ja korottaa 1,1…1,2 m:iin ja jatkaa
pengerkaiteena ilman epäjatkuvuuskohtia kaideohjeiden mukaisesti sillalle tultaessa kummastakin
suunnasta oikealle puolelle ennen siltaa vähintään 20 m ja sillan jälkeen vähintään 14 m liittymät
huomioiden.
Sillan kantavuuden nostaminen liikenteen tarpeiden ja nykyisen ajoneuvoasetuksen mukaiseksi
saavutetaan tarkoituksenmukaisimmin uusimalla sillan päällysrakenne nykyisiä teräsbetonisia maatukia
hyödyntäen.

Ehdotukset toisen vaiheen toimenpiteiksi:
Myllykylän yksityistiellä on vilkas liikenne ja tiekunnan velvoitteena on tien ylläpitotoimet, jotka palvelevat
myös paikkakunnan yleisempiä ja välttämättömiä tarpeita. Ehdotamme, että tiekunnan toimesta tutkitaan
mahdollisuutta parantaa läpikulkua välittävä Myllykylän yksityistie nykyisille ajoneuvoasetuksen mukaisille
kuormille. Neuvotteluosapuolina tiekunnan lisäksi olisivat Kirkkonummen kunnan teknisen toimiston ja
Uudenmaan Ely:n yksityistieorganisaation edustajat. Tien monipuolinen ja yleishyödyllinen käyttö
huomioiden tien peruskorjauksesta voisi neuvotella niin, että tiekunta hoitaisi kunnostusprojektin
toteutuksen, mutta se toteutettaisiin kokonaan kunnan ja valtion avustuksin.
Varsinainen yksityistie on osittain kantavuudeltaan hyvässä kunnossa, mutta osittain vaatii vahvistusta ja
kuivatuksen parantamista. Suosittelemme kantavuusmittauksen suorittamista. Mittaustulosten lisäksi
samalla saadaan mitoitus tarvittaville materiaalimäärille ja kohteille, joihin vahvistukset kohdistuvat, jotta
päästään ajoneuvoliikenteen vaatimaan kantavuuteen. Mittaustulosten perusteella voidaan jo määritellä
alustavat tien peruskorjaamisen kustannukset.
Jotta vältytään painorajoituksilta, Ingelsinjoen sillan koko kantava rakenne tulisi uusia, koska pysyvä
painorajoitus hankaloittaa myös osakkaiden liikkumista ja ammattien harjoittamista. Tarkastelumme
mukaan nykyiset maatuet on mahdollista säilyttää ja käyttää sellaisenaan hyväksi. Tämä alentaa
korjauskustannuksia. Tämän hetkisillä toteutumakustannuksilla sillan kantavan rakenteen uusimisen
kustannus kaiteineen olisi n. 65…75.000 €.
Olemme käytettävissä toisen vaiheen toimenpiteitä suunniteltaessa, mikäli tiekunta katsoo tarpeelliseksi.
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