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VIENOLAN SILTA, NOKIA/HÄMEENKYRÖ
Mettisen yksityistie

Silta on poikittain jännitetty liimapuinen laattasilta, jonka jännemitta on 3,4 m ja hyödyllinen leveys 
4,6 m sekä vinous n. 10 gon. Alittava uoma on Matalusjoki. Sillan yläpuolella uomassa on 
pienehkö koski ja alapuolella suvanto. Uoma sillan molemmin puolin on ympäristöltään arvokas 
suojelukohde. Sillan rakentamisvuosi ei ollut tiedossa. Päällysrakenne on uusittu vuonna 1997.

Silta on mutkaisella tieosuudella. Tie on sorapäällysteinen ja sen leveys siltapaikan läheisyydessä 
on n. 3,5 m. Tulopenkereillä ei ole kaiteita ja sumupaalut puuttuvat.

Sillan rakenneosat ja niiden kunto

Sillan päällysrakenteena on poikittain jännitetty liimapuulaatta, jonka kokonaispituus on 5,70 m, 
leveys 4,50 m ja korkeus 0,25 m. Liimapuulaatan päälle on kiinnitetty 2-kertainen säänkestävä 
vaneri, paksuudeltaan 31 mm. Lisäksi kansi on vahvennettu ajourien kohdille kiinnitetyillä 
kahdeksalla 100 mm:n levyisellä ja 10 mm:n paksuisella teräsliuskalla (kaksi kaistaa). 
Kansilaatta on asennettu vanhan puupalkkisillan päälle. Puupalkkisillan päällysrakenne koostuu 
puisista niskapuista (D=200-225 mm) ja yhdeksästä puupalkista (D=200-250 mm) sekä 
lankkukannesta. 

Sillalla on puiset korkeat vinopäätteillä varustetut kaiteet. Kaiteet ovat liian lyhyet. Niiden kunto on 
tyydyttävä.

Liimapuulaatta pintarakenteineen on hyväkuntoinen, mutta sen alla oleva vanha puinen 
päällysrakenne on kunnoltaan huono, joskin suoranaisia lahovaurioita on ainoastaan niskapuiden 
päissä. Vanhan lankkukannen kuntoa ei voitu tarkastaa. Kaikki vanhat puupalkit eivät kunnolla 
tukeudu niskoihin, vaan täytteeksi on asetettu erilaisia puukiiloja.

Maanvaraisesti perustetut maatuet on tehty päällekkäin ladotuista erikokoisista kivenlohkareista. 
Kiviä ei ole mitenkään sidottu toisiinsa ja onkin ilmeinen vaara, että esim. kevättulvan aikaan jäät 
voivat irrottaa kiviä, jolloin maatuet voivat osittain sortua. Tarkastushetkellä ei mitään sortumaan 
viittaavaa ollut havaittavissa. Vanhan päällysrakenteen niskapuut on asetettu suoraan ylimpien 
kivien päälle.

Maatukien kiviladokset ja vanha päällysrakenne muodostavat riskialttiin rakenneosan, joka saattaa 
lyhentää sillan käyttöikää.
 

Sillan kunto ja korjaustöiden kiireellisyys (1...4)

Sillan yleiskunto: huono (3)
Kiireellisyys: uusittava/korjattava 10 vuoden kuluessa (2)

Sillan kantavuus

Liimapuulaatan suunnittelukuorma on Lk 1, jolloin ajoneuvojen sallittu akselipaino on 16 tonnia ja 
telipaino (2-aks.) 21 tonnia. Laskennallisen tarkastelun perusteella liimapuulaatta kestää  mainiosti 
tulossa olevan uuden 76 tonnin ajoneuvokuorman (kokonaispaino). Riskitekijä onkin sen alla oleva 



ikääntyvä puinen siltarakenne ja kivenlohkareista kasatut maatuet, joiden jäljellä olevaa käyttöikää 
voi vain arvailla. 

Toimenpide-ehdotus

• Silta rakennetaan uudestaan ylävirran puolelle, jolloin nykyistä siltaa voidaan käyttää 

rakentamisen aikana. Samalla tien linjausta saadaan parannetuksi, jolloin 
liikenneturvallisuus paranee.

• Koska alittava uoma on luonnonsuojelukohde, kannattaa sillan rakennussuunnitelma laatia 

yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

• Siltatyypiksi soveltuu esimerkiksi 1-aukkoinen poikittain jännitetty liimapuinen palkkisilta 

betonisilla maatuilla.

Tampereella 10.10.2013

Pentti Koivisto

Ylävirran puoli



Silta itäpuolelta 

Läntinen maatuki ja vanhan puisen palkkisillan alapinta



Niskapuun ja pääkannattajien huono tukeutuminen toisiinsa ja kiviladokseen läntisellä 
maatuella

Lahovauriota niskapuun päässä
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