
 

  

                 Siltojen korjaus 
 

Kirjalansalmen silta, Parainen (2021) 

Sillan riippurangon korvaaminen. Uuden riipputangon konepajasuunnittelu, toimitus ja asennus. 

Lauttasaaren sillan korjaus- ja vahvistustyö, Helsinki (2019-2020) 

Sillan korjauksen teräsrakenteiden suunnittelu, valmistus, toimitus ja asennus 

Liinaniemen silta, Ilmajoki (2018)  

Sillan törmäysvaurioiden korjaus 

Matelanperän alikulkusilta, Siikajoki (2018)  

Sillan rakenteiden huolto ja korjaus 

Kaakamojoen ratasilta, Keminmaa (2018)  

Sillan rakenteiden korjaus 

Palomäen alikulkusillan meluesteet, Mäntsälä (2018) 

Sillan meluesteiden tarkastus, suunnittelu ja korjaus 

Kulosaaren sillan eteläinen levennys, Helsinki (2017)  

Sillan levennyksen teräsrakenteiden toimitus ja asennus 

Ounaskosken ratasilta, Rovaniemi (2017) 

Sillan kevyen liikenteen väylien teräsrakenteiden, kaiteiden ja kannen suunnittelu, toimitus ja asennus 

Tervolan sillan korjaus, Tervola (2017)  

Sillan vaurioituneen laakerin vaihtaminen 

Rautiolan ratasillan korjaus, Kemi (2016)  

Sillan vaurioiden korjaus 

Jeesiöjoen silta, Sodankylä (2016) 

Sillan vahvistamiseen tarvittavien teräsrakenteiden toimitus ja asennus 

Raumojoen ratasillan korjaus, Tornio (2016)  

Sillan vaurioiden korjaus 

Kulosaaren sillan pohjoinen levennys, Helsinki (2016)  

Sillan levennyksen teräsrakenteiden toimitus ja asennus 

Kulosaaren metrosillan tukeminen, Helsinki (2016)  

Sillan teräsrakenteiden toimitus ja asennus 

Isohaaran sillan korjaus, Kemi (2016) 

Sillan teräsvahvikkeiden toimitus, asennus sekä sillan nosto 

Pöyliönsalmen ratasillan korjaus, Kemijärvi (2016)  

Sillan vaurioiden korjaus ja huolto 

Gunnarsin sillan törmäysvaurioiden korjaus, Keppo (2015)  

Törmäysvaurioiden korjauksen suunnittelu ja korjaus 



 

Kivisalmen sillan korjaus, Konnevesi (2015) 

Uusien poikkikannattimien ja jäykisteiden valmistus ja asennus 

Kemijärven pääväylän ja Norvionväylän ratasiltojen korjaus (2015)  

Siltojen huoltotoimenpiteet 

Käyrälammen risteyssilta, Kouvola (2015) 

Uusien teräsrakenteiden toimitus ja asennus 

Kiehimäjoen ratasillan korjaus (2014)  

Sillan vaurioiden korjaus 

Simojoen ratasillan korjaus, Simo (2014)  

Sillan vaurioiden korjaus 

Mansikkakosken ratasillan korjaus, Imatra (2013)  

Sillan vaurioiden korjaus ja vahvistus 

Nikkolan riippusillan törmäysvaurioiden korjaus, Ilmajoki (2013) 

Kiiminkijoen sekä Iijoen ratasiltojen korjaus (2013) 

Jungarsin sillan törmäysvaurioiden korjaus, Jepua (2012) 

Pyhäjoen ratasillan erikoistarkastus, Pyhäjoki (2012) 

Perttilän riippusillan korjaus, Isokyrö (2012)  

Köysien ja riipputankojen vaihto sekä sillan kunnostus 

Temmesjoen, Kruunukylänjoen sekä Lapuanjoen ratasiltojen korjaus (2012)  

Vahvistusosien valmistus ja asennus 

Ståhlsbron silta (2012) 

Sillan rullalaakereiden valmistus ja asennus 

Suutarinkorvan ja Raudanjoen ratasiltojen avarrus, Rovaniemi (2012)  

Teräsrakenteiden toimitus ja asennus 

Härsilän kevyen liikenteen sillan korjaus, Lapua (2011) 

Sillan poikkipalkkien ja riipputankojen suunnittelu, toimitus ja asennus 

Perhojoen ratasillan korjaus, Kokkola (2011)  

Vahvistusosien valmistus ja asennus 

Lestijoen ratasillan korjaus, Kannus (2010) 

Alapuolen pintakäsittely sekä hoito/huoltokelkan suunnittelu, valmistus ja asennus 

Lestijoen ratasillan korjaus, Kannus (2009)  

Vahvistusosien valmistus ja asennus 

Hällnäsin sillan korjaus, Vöyri (2009)  

Vaurioituneen sillan korjaus 

Paimion ratasillan korjaus, Paimio (2009) 

Uusien teräsrakenteiden toimitus ja asennus sekä sillan pintakäsittely 

Kirkonvarkauden sillan riipputankojen vaihto, Mikkeli (2008)  

Riipputankojen toimitus ja asennus 



Kankkosen vanhansillan peruskorjaus, Kokkola (2005) 

Vuonamonsalmen sillan laakerien vaihto, Keitele (2003) 

Ratasillan laakerien vaihto , Kuopio (2003) 

Nikkolan sillan korjaustyöt, Ilmajoki (2003) 



 


