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• Metsäteiden määrä 

• Tieverkkosuunnittelu 

• Kantavuusmittaukset 

• Sillat 

• Tienpidon periaatteet Metsähallituksen teillä 

• Yleisten teiden ”pullonkaulat” 

• Metsäteistä hyötyä monille 
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Metsäteiden määrä Metsähallituksen mailla 
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Vuotuinen panostus tienpitoon koko maassa noin 15 milj. €. 



Miksi teemme tieverkkosuunnittelua? 

• Tieverkon kehittämisen myötä kilpailukyky ja 

toimintamahdollisuudet puutoimituksissa paranevat  

asiakastyytyväisyys paranee 

• Tierahat kohdistetaan optimaalisesti aluetasolla ja koko maassa 

• Tiekohteet suunnitellaan pitkäjänteisesti 

• Tiesuunnittelu ja tienrakennus tehdään oikea-aikaisesti ennen 

korjuuta 

• Osaaminen parantuu, tehokkaat yhtenäiset toimintatavat 
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Tieverkkosuunnittelun vaiheet 

• Tie- ja kantavuusluokituksen yhdenmukaistaminen 

• Paikkatietojen ajantasaistus 

• Nykytilan analyysi 

• Hakkuumahdollisuuksien kohdentaminen tieverkolle 

• Tiestön kantavuusmittaukset 

• Tieverkkoon liittyvien tavoitteiden määrittely 

• Prosessikuvausten päivitys (tienrak. vuosiohjelma, tiesuunnittelu, teiden kunnossapito) 

• Tienpidon periaatteiden määritys metsäteille 

• Tieinvestointilaskelmat 

• Toimintaohjelman määrittely 
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Runkotie 

• Isojen metsäalueiden toimintoja varten 

• Kerää liikennettä alue- ja varsiteiltä 

• Voi olla merkitystä yleisenä tienä 

 

Aluetie 

• Suurehkon alueen päätie, joka kerää liikennettä varsiteiltä 

• Liittyy usein runkotiehen tai yleiseen tiehen 

• Mahdollisesti kauttakulkuliikennettä  

 

Varsitie 

• Leimikko- tai tilakohtainen tie 

 

Tie- ja kantavuusluokituksen yhdenmukaistaminen 



Tie- ja kantavuusluokituksen yhdenmukaistaminen 

Ympärivuotinen 

•  Kestää (pääsääntöisesti) raskaat kuljetukset myös kevätkelirikon 

aikana 

 

Kevätkelirikko 

• Kestää raskaat kuljetukset muulloin kuin keväällä olevan kelirikon 

aikana 

 

Syys- ja kevätkelirikko 

• Tie kestää raskaat kuljetukset ainoastaan kesällä kuivana aikana 

 

Vain jäätyneen maan aikana 

• Piennarteitä yms.  

• Kestää yleensä kesäaikana henkilöautoliikennettä 

 

 



Tieverkko kantavuusluokittain 
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Tärkeimmät käyttöpaikat ja pääkuljetusreitit 

Puutavaran käyttöpaikat ja 

toimitusmäärät 

 

Tärkeimmät tieyhteydet  

 

Kesä-, kelirikko- ja 

talvitoimitusten määrät 

 



Toimitusmäärät kriittisinä aikoina 
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Kelirikkoajan toimituksista syyskelirikon osuus 20 - 40 % 



Hakkuumahdollisuudet tieverkolla 
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Hakkuumahdollisuuksien suhteellinen jakauma 

teiden kantavuusluokittain 
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Hakkuumahdollisuuksien suhteellinen jakauma 

teiden kantavuusluokittain 
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• Kevätkelirikkotietä yli 1 000 km lisää 

 

• Ympärivuotisia noin 500 km lisää 

 

 

 



 

Kantavuusmittaukset  

– Kohdennettiin kriittisimmille  teille 

tiimeistä ja alueista saadun tiedon 

perusteella 

• Etelä-Suomi  435 km 

• Pohjanmaa – Kainuu  440 km  

• Lappi  664 km 

• Yhteensä 1539 km 

 

– Tulokset ovat taulukkona ja kartoilla 

 helposti hyödynnettävissä 

 

 

 

 

 

 

 



Sillat 

Lapissa 556 siltaa (koko maassa 1019 siltaa) 

• 142 pitkää siltaa, joista 19 kpl yli 20 m:n 

 



Siltaselvitysten tilanne 

 

• Pitkät sillat on pääosin tarkastettu 

– Siltojen tilanne näyttää ennakoitua paremmalta. Teräsbetonisillat sekä 

liimapuiset palkkisillat (MH:n  ja TH:n tyyppi) kestävät pääosin uudet 

painot. 

 

• Viime syksyn tarkastuksen kohteena lyhyet tukkisillat  

(MH:n tyyppi 3-8 m) 

 

• Puutavarakuljetusten ohjausjärjestelmään on tallennettu tieto niistä 

silloista, joissa käytetään 60 tonnin painorajoitusta (kokonaispaino) 

 

• Osakkuusteiden sillat tiekuntien vastuulla!   
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Lapissa yhteensä 143 

siltaa, joiden kantavuus on 

alle 76 tn 



Tienpidon periaatteet Metsähallituksen teillä 

• Laaditaan alueittaiset tieverkkosuunnitelmat 

 

• Määritetään kunkin tien rooli tieverkostossa 

 

• Tielle määritetään tavoitekantavuus 

 

• Tavoitekunto määritetään tielle tai tien osille     (Metsätehon raportti 202/2008) 

 

• Määritetään, miten tiestö hoidetaan ja pidetään kunnossa 



Toimintatapa muuttuu Metsähallituksen teillä 

Keskeinen periaate on, että peruskorjausten väli pitenee huomattavasti 

  

Metsätien kantavuus ja palvelukyky pyritään ylläpitämään kunnossapidon 

toimenpiteillä 

 tien muoto sekä tien kuivatus pidetään kunnossa raivaamalla 

tienvarsivesakot säännöllisesti ja perkaamalla sisäluiskat ja 

sivuojat tarpeen vaatiessa 

 päällysrakennetta lisätään tarpeen vaatiessa 

 hoidetaan säännöllisin lanauksin ja höyläyksin 

 



Pullonkaulat yleisillä teillä 

20 

20 000 ha 

metsäalue 

hyväkuntoisen 

metsätiestön 

piirissä 

Kelirikkorajoitus 

yleisellä tiellä 



Metsäteistä hyötyä monille 

• Metsähallitus selvitti valtion ylläpitämien metsäautoteiden käyttöä 

Kainuussa Suomussalmella 

• Ajoneuvolaskurit keräsivät tuloksia 11.6.–31.10.2014, ja haastattelut 

toteutettiin 26.6.–31.10.2014 

• Liikenteestä 17 % raskaita ajoneuvoja 

• Kevyemmistä ajoneuvoista 85 % muuta kuin metsätalousliikennettä 

• 88 % kävijöistä miehiä 

• Kävijät saapuivat metsätielle pääosin 2–5 hengen perhe- tai 

ystäväryhminä 

• Suosituimpia aktiviteettejä olivat miehillä metsästys ja naisilla marjastus 

• Metsäteitä pidettiin erittäin tarpeellisena ja ihmiset tuntevat saavansa 

näiden teiden varsilla sijaitsevista monikäyttömetsistä terveys- ja 

hyvinvointivaikutuksia 

• Jatkoselvitykset: Keski-Suomi 2015, Lappi 2016 
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