
MUISTIO 3.1.2019 METTISENTIEN SILTAHANKE -PALAVERI 

 

Aika ja paikka: 3.1.2019 klo 13.00-15.00 Pirkanmaan ELY-keskus, kokoustila Buutsi 

 

Läsnä:  Tiekunta: Erkki Eteläaho, Ville Kinkki, Markku Laine 

Suunnittelija: Juha-Matti Nieminen 

  ELY-keskus: Hannu Paattilammi, Jouko Sivula, Marja-Liisa Pitkänen 

 

Asian taustaa: 

Mettisentiehen liittyvä Vienolan silta ylittää Pinsiön-Matalusjoen Natura 2000-alueen, jonka 

suojelu-arvoihin kuuluu mm. valtakunnallisesti erittäin uhanalainen raakku. Natura 2000-alueen 

suojeluperusteena olevien luontoarvojen heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 64a § 

mukaan.  

Mettisen yksityistien tiekunta on pyytänyt 2014 ELY-keskukselta lausuntoa Vienolan sillan 

kunnostustyöstä ja Natura-alueen huomioimisesta työssä. ELY-keskus on 2.4.2014 antamassaan 

lausunnossa tuonut esille, että työn merkittävimmät ja todennäköisimmät Pinsiön-Matalusjokeen 

ulottuvat haitalliset vaikutukset liittyvät joenpohjan muokkaukseen ja kiintoaineen ja mahdollisten 

muiden haitta-aineiden kulkeutumiseen jokiveteen, myös mahdollinen jokirannan varjostavan 

puuston poisto voi aiheuttaa vaikutuksia. Lausunnon mukaan hankkeen yksityiskohtaisen 

suunnittelun yhteydessä tulee tehdä vaikutusten arviointi ja esittää rakennustekniset menetelmät 

haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi.  

Tiekunta on teettänyt 2017 suunnitelman, joka on sisältänyt nykyisen puusillan purkamisen ja 

uuden rakentamisen monilevyrakenteisena teräsputkisiltana (Talastekniikka Oy 14.7.2017).  

Tiekunta on hakenut 21.7.2017 ELY-keskuksen L-vastuualueelta valtionavustusta sillan uusimiseen. 

ELY-keskuksen Y-vastuualue on 1.9.2017 todennut, että hanke todennäköisesti merkittävästi 

heikentää Pinsiön-Matalusjoen Natura-alueen suojeluarvoja ja hankkeesta tulee laatia Natura-

arviointi. Tiekunnan ja ELY-keskuksen palaverissa 16.10.2017 ELY-keskus on tuonut esille, että 

sillan uusimiseksi tulisi miettiä sellaista ratkaisua, jolla ei ole vaikutuksia joen veden laatuun, 

esimerkiksi kansisiltaa, ja mikäli pitäydytään tehdyssä suunnitelmassa, niin hankkeesta tulee laatia 

Natura-arviointi.  

Tiekunta on teettänyt 2018 siltahankkeesta Natura-arvioinnin (FCG 23.4.2018), josta ELY-keskus on 

antanut 12.10.2018 lausunnon, jonka mukaan arvioitu siltasuunnitelma heikentää merkittävästi 

raakun elinolo-suhteita Pinsiön-Matalusjoessa eikä ole toteutuskelpoinen luonnonsuojelulain 

kannalta.  

 

 3.1.2019 palaverin johtopäätökset: 

■ Vienolan sillan uusiminen edellyttää rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan jokiuoman ja liikenteen 

asettamaa mitoitusta laajempaa vaihtoehtoa, joka myös tulee kustannuksiltaan kalliimmaksi.  



■ Siltasuunnitelma laaditaan raakkujen ehdoilla ja tiekunta teettää uuden siltasuunnitelman ns. 

kansimallia käyttäen.  

■ Silta tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että jokiuomaan ei kosketa eikä sillan rakentamisesta 

aiheudu kiintoainekuormitusta jokeen. Tämä tulee huomioida mm. jättämällä nykyiset sillan 

perustukset paikoilleen sekä kansisillan perustusten teossa.    

■ Suunnitelmaan tulee sisällyttää vaikutusten arviointi. Suunnitelmassa ja siihen sisältyvässä 

arvioinnissa kannattaa hyödyntää FCG:n arvioinnissa koottuja tietoja.  

■ Kaikki suunnittelu-, rakentamis- ja valvontakulut ovat avustuskelpoisia ja valtionavustusta 

voidaan myöntää hankkeelle enintään 75 % kokonaiskustannuksista.   

■ Ennen suunnitelman valmistumista varmistetaan ELY-keskukselta, että suunnitelmassa on 

huomioitu raakku asianmukaisesti ja vaikutusarviointi on riittävä. 

■ Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojelupuolen kanssa. Tavoitteena 

on löytää sillan rakentamiseksi tarvittavat ratkaisut jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.  

■ Saadakseen ELY-keskuksen liikennepuolen rahoitusta on siltamallin täytettävä Liikenneviraston 

yksityisteiden silloille asettamat siltanormit  

 

4.1.2019 Marja-Liisa Pitkänen 


