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Esitys

• Mitä tiedämme yksityisteiden 
silloista?

• Yksityisteiden puuinfra-hanke 
siltatiedon tuottamisen 
käynnistäjänä

– Siltapaikkamäärittely koko 
maata kattavana

– Siltakohtaista kunto- ja 
ominaisuustietoa Kainuussa 
ja Pirkanmaalla



• Yksityisteiden silloista on yleisesti vähän luotettavaa tietoa 
tarjolla

– Kokonaismäärä ja sijainti

– Omistaja, tienpitäjä

– Kunto- ja ominaisuustiedot

– Rakennusmateriaalit, siltatyypit

– Investointitarpeet jne.

• Jotain tietoa löytyy sähköisesti Digiroad ja tienhoito.fi alustoilta

• Metsähallituksella, firmoilla ja yhteismetsillä on siltatietoja omien 
teiden osalta omissa järjestelmissään

• Tiekuntien ja järjestäytymättömien teiden osalta siltatiedot ovat 
vanhoissa hankekansioissa, ihmisten muistissa ja usein sitä ei ole 
enää missään!

Mitä tiedämme yksityisteiden silloista ?



Yksityisteiden puuinfra-hanke 
siltatiedon tuottamisen 

käynnistäjänä 





Siltapaikkamäärittely



Siltapaikkamäärittely (siltapisteet) valtakunnallisesti

• Siltapisteiden määrittely

– Digiroad- aineisto (yksityistiet)

– MML:n virtavesiviiva, uoman leveys > 5m

– Sykkeen valuma-aluerajausviiva

– Siltapaikat > 20 km2 valuma-alueelle

• Siltapisteitä yhteensä n. 12 000 kpl

✓Yksityistiet joihin perustettu tiekunta

n. 6000 kpl

✓Yksityistiet joissa ei ole tiekuntaa 

n. 6000 kpl



Havaintoja siltapisteiden määrittelystä

• Havaintoja 

– Pirkanmaan alueella esitetyt kriteerit toi 
mukaan huomattavasti tierumpuja 
(halkaisija < 2 m)

– Kainuussa / Kainuuta vastaavissa 
maakunnissa kriteerit toimii suhteellisen 
hyvin

– Järvi-Suomesta pois siltoja, jotka esim. 
salmissa, saarissa ym. kohteessa, missä 
valuma-alue kriteerit eivät täyty

• Kriteerejä on jatkossa täsmättävä / lisättävä 
eri maantieteissä

• Siltapaikkamäärittely toimii maakunnallisten 
kuntokartoitusten perustana 



Siltojen kuntokartoitus 
Kainuussa ja Pirkanmaalla



Siltakartoitus Kainuussa ja Pirkanmaalla

• Siltojen kuntokartoitus  Kainuussa ja Pirkanmaalla (tiekuntien sillat)

– Yleis-, ominaisuus- ja kuntotietoa sekä toimenpide-esityksiä kerättiin 
SILTA- mobiilisovellusta käyttäen

• 20 tietokenttää, min. 12 valokuvaa/kohde

– Kartoitus tehtiin kesän 2020 aikana 373 kohteelle
• Kainuu 211

• Pirkanmaa 162

• Palveluntuottaja 158 ja Metsäkeskus 215 kohdetta

– Vuoden 2018 ja 2020 kartoitustulokset yhdistettiin Pirkanmaan osalta

• 2018 aineisto  479 kohdetta

• 2020 aineisto  162 kohdetta

• Pirkanmaan aineisto yhteensä  641 kohdetta

– Koko aineisto Kainuu ja Pirkanmaa 852 kohdetta



Siltatiedot mobiilisti digitaaliseen muotoon



Digitaalista siltatietoa, toimintamalli, työkaluja ja tuloksia 



Lopuksi

• Sähköiselle, ajantasaiselle ja 
helposti saatavilla olevalle 
yksityisteiden tie- ja siltatiedolle 
on kasvava tarve ja kysyntä

• Yksityisteiden Puuinfra-
hankkeessa kehitettyä 
toimintamallia, työkaluja ja 
tuloksia tullaan hyödyntämään 
jatkossa valtakunnallisesti



”tarvitsemme ajantasaista ja luotettavaa siltatietoa”

Kiitos mielenkiinnosta!


