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Yksityisteiden puusiltojen kysymyksiä

• Kuinka paljon yksityisteillämme on siltoja ja mikä on 
puusiltojen osuus?

•Mikä on siltojen kunto?

• Tukkisillan uusi tuleminen?

•Mitkä ovat puunkäytön mahdollisuudet yksityisteiden 
silloissa jatkossa?



Miten asiat oli ennen ja mikä on tilanne tällä hetkellä?

• Puusilloilla pitkät perinteet 
maassamme

– TVH, MH, Tapio, PV ym. 
tyyppiratkaisuja vuosikymmenien 
varrella

– Osaamista, kädentaitoja sekä hyviä 
raaka-aineita on ollut tarjolla

• 1970-luvulta alkaen muut 
rakennusmateriaalit (betoni ja teräs) 
alkoivat syrjäyttää puuta yksityisteiden 
siltamateriaalina

• Tämän hetken arvion mukaan 
puurakenteisia siltoja on alle 30% 
yksityisteiden siltojen 
kokonaismäärästä



Yksityisteiden puuinfra-hanke 
2020 - 2021

Siltatieto – Puunkäyttö - Osaaminen



Mitä olemme tavoitelleet?

• Tietoa yksityisteiden silloista

• Keinoja puunkäytön kasvulle
siltaratkaisuissa

• Siltoihin liittyvän osaamisen
parantamista



Siltapaikkapisteet maakunnittain



Siltojen kuntokartoitus 
Kainuussa ja Pirkanmaalla



Kuntokartoitetut kohteet Kainuussa ja Pirkanmaalla kpl, %



Siltojen päärakennusmateriaali Kainuussa ja Pirkanmaalla %



Kokonaiskuntoluokat Kainuu ja Pirkanmaa kpl ja %



Huonojen ja erittäin huonokuntoisten siltojen ja putkisiltojen 
päärakennusmateriaali Kainuussa ja Pirkanmaalla %
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Huonot ja erittäin huonokuntoiset sillat ja 
putkisillat Kainuussa ja Pirkanmaalla %

Huonoja ja erittäin huonokuntoisia siltoja ja 
putkisiltoja Kainuussa ja Pirkanmaalla 131 kpl



Tukkisillan uusi tuleminen

Hirsi sillan rakennusmateriaalina



Tukkisillat

• Suomessa pitkät perinteet 
tukkisiltojen rakentamisesta

• Tyyppiratkaisuja ja niiden 
soveltamista

– MH1, MH2

– PP, PjP

– Ansasratkaisut jne.

– Lähipuun ja lähiosaamisen 
hyödyntäminen



Siltoja Suomalaisesta hirrestä



Hirsi yksityisteiden ym. siltojen rakennusmateriaalina

• Petri Repolan hirsinen 
siltaratkaisu mukana Puusillat 
Ideakilpailussa 

• Lamellihirrestä valmistettavat 
maatuet ja kolme erilaista 
puuratkaisua päällysrakenteeksi 



Miksi hirrestä?

• Voidaan kuljettaa haastaviin 
paikkoihin

• Pystyttää/kasata käsityönä

• Voidaan tuottaa teollisesti 

• Hyvä skaalautuvuus eri mittoihin

• Voidaan hyödyntää kotimaista 
puuta raaka-aineena

• Käyttökohteita runsaasti



Millaisia käyttökohteita?

• Yksityistiet

• Kevyenliikenteen väylät

• Ulkoilu- ja retkeilyreitit

• Messu ym. väliaikaiset 
siltaratkaisut



Heräsikö kiinnostus?

• Kaikki Puusillat Ideakilpailuun 
osallistuneet työt sekä tietoja 
Puuinfra –hankkeen tuotoksista 
löytyy osoitteesta

https://www.metsakeskus.fi/en/n
ode/1207

• Siltapaikat valtakunnallisesti ja 
Kainuun ja Pirkanmaan 
kartoitustietoa löytyy osoitteesta

https://www.tienhoito.fi/tiekuntak
artta/

https://www.metsakeskus.fi/en/node/1207
https://www.tienhoito.fi/tiekuntakartta/


Puun käytön mahdollisuudet jatkossa?

• Mahdollisuudet olemassa, mutta myös haasteita +/-

• Hyviä siltaratkaisuja on myös muista materiaaleista -

• Korjausvelkaa on ja se kasvaa +

• Yksityisteiden merkitys ei heikkene +

• Paljon myös muita käyttökohteita +

• Ilmasto- ja ympäristötekijät korostuu +



Hieno taidonnäyte – mutta löytyykö enää tekijöitä!

Kiitos!


