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Seminaarin tavoitteet 
 

- Tehdä tunnetuksi alemman tieverkon merkitystä puuhuollon toimivuudelle  
- Luoda kokonaiskuva alemman tieverkon kunnosta, tarvittavista investoinneista sekä  

muista toimenpiteistä 
 

Ohjelma  
 
 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi  
 

 

9.00 Avaus Toimitusjohtaja Heikki Pajuoja  
Metsäteho Oy 

9.10 Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja  
toimenpidetarpeet 

Metsäjohtaja Juha Mäntylä  
Metsä Group 

9.40 Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne Metsäjohtaja Anna Rakemaa 
Suomen Metsäkeskus 

10.00 Yksityisteiden kunto ja merkitys elinkeinoelämälle Toimitusjohtaja Jaakko Rahja  
Suomen Tieyhdistys 

10.20 Maanteiden kunnossapidon haasteet ja  
mahdollisuudet 

Johtaja Jukka Lehtinen  
Keski-Suomen ELY-keskus 

10.40 Kommenttipuheenvuoro Varapuheenjohtaja Hannu Lamminen 
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry. 

10.50 
 

Tauko  

11.10 Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon  
kehittämisessä 

Hallitusneuvos Mikael Nyberg, LVM 
Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, 
MMM 
 

11.40 
 

Loppukeskustelu  

12.00 Tilaisuuden yhteenveto ja päätös Johtaja Ritva Toivonen, Tapio 

12.15  
 

Lounas  

 



   
 
Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana  
Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9 - 12, Helsingin Messukeskus 
 
Alustajat 

Hilska-Aaltonen Marja Maa- ja metsätalousministeriö 
Lamminen Hannu Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry. 
Lehtinen Jukka Keski-Suomen ELY-keskus 
Mäntylä Juha  Metsä Group 
Nyberg Mikael Liikenne- ja viestintäministeriö 
Pajuoja Heikki  Metsäteho Oy 
Rahja Jaakko  Suomen Tieyhdistys ry 
Rakemaa Anna Suomen Metsäkeskus 
Toivonen Ritva Tapio 

 
Osallistujat 

Greis Ilppo   Tapio 
Gustafsson Marketta Metsäteho Oy 
Hemmilä Pertti Eduskunta 
Hämäläinen Jarmo Metsäteho Oy 
Ilola Anne   Tapion johtokunta 
Kalli Timo   Eduskunta 
Karjalainen Juhani Metsähallitus 
Karjalainen Jukka Liikennevirasto 
Kruth Anu   Metsäteollisuus ry 
Kurki-Suonio Katja Energiateollisuus ry 
Laitinen Olli  Metsä Group 
Lassheikki Markus MTK r.y. 
Makkonen Timo Metsänparannussäätiö 
Mattila Pirkko  Eduskunta 
Mutanen Jari  Stora Enso Metsä 
Nietola Outi  Liikennevirasto 
Palojärvi Kari  Metsäalan kuljetusyrittäjät ry 
Peisa Jyrki   Bioenergia ry 
Peltola Matti  Koneyrittäjien liitto ry. 
Piirainen Asko  Koneyrittäjien liitto ry. 
Pirttilä Ilari   Metsämiesten Säätiö 
Anders Portin  Suomen Metsäyhdistys 
Päiviö Tuovi  Uudenmaan ELY-keskus 
Rajala Pekka S. UPM Metsä 
Rajala Pekka T. Stora Enso Metsä 
Salo Tomi   Metsäteollisuus ry 
Sikiö Marja-Terttu Destia Oy 
Sorsa Juha-Antti Metsäteho Oy 
Sunabacka Sixten Työ- ja elinkeinoministeriö 
Tapio Raimo  Liikennevirasto 
Tirkkonen Pasi Stora Enso Metsä 
Varajärvi Marko Vasemmistoliitto rp 
Venäläinen Pirjo Metsäteho Oy 
Voutilainen Jari Metsä Group 
Väkevä Jouni  Metsäteollisuus ry 
Ylinen Mikko  Suomen metsäkeskus 
Ylitalo Alpo  ps 
Äijälä Olli  Tapio 

 

 



4 
 
 
Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 
  
Metsäjohtaja Juha Mäntylä 
Metsä Group 
 
Metsäteollisuus toimittaa puuta autokuljetuksena tehtaille noin 55 milj. m3 vuodessa. Tämä vas-
taa noin 3 700 kuormaa päivässä. Lähivuosina teollisuuden puun käyttö lisääntyy lähes  
10 milj. m3:lla, jos suunnitellut investoinnit toteutetaan. Valtaosa puusta lähtee liikkeelle varas-
topaikoilta, jotka sijaitsevat alemman tieverkon varrella. Varastopaikkoja on keskimäärin n. 
20 000 kpl, puutavaralajeittaisia varastopaikkoja n. 120 000 kpl ja puuta kuljetetaan noin 100 
tehtaan lisäksi terminaaleihin ja rautatieasemille. Toimialan luonteeseen kuuluu myös voimakas 
kausivaihtelu. Näissä olosuhteissa alemman tieverkon kunto on ratkaisevan tärkeää teollisuu-
den kilpailukyvylle!  
 
Tiestön heikko kunto lisää resurssitarvetta ja nostaa kuljetuskustannuksia. Erityisen suuri merki-
tys on ajonopeuksien alenemisella. Myös puunhankinnan kausiluonteisuus lisääntyy, mikä ra-
joittaa käytettävissä olevaa hakkuumahdollisuutta (ns. talvileimikot).  
 
Maanteiden kunnossapitoon käytettävissä oleva rahamäärä on riittämätön tarpeeseen nähden 
ja Liikenneviraston mukaan korjausvelka kasvaa joka vuosi. Vertailu Ruotsiin tai Norjaan kertoo, 
että panostuksemme teiden kunnossapitoon on alhaisella tasolla. Yksityisteiden osalta valtion 
ja kuntien avustukset sekä erityisesti metsänparannusvarat ovat ratkaisevan tärkeässä ase-
massa. Rahaa tarvitaan merkittävästi lisää sekä maanteiden että yksityisteiden kunnossapitoon.   
 
Metsäteollisuus voi vähentää heikon tieverkoston ja kausiluonteisuuden vaikutusta omilla toi-
menpiteillään. Koko hankintaketjua, eli puun ostoa, korjuuta ja kuljetuksia, on ajateltava yhtenä 
kokonaisuutena ja yhteistyö viranomaisten, korjuu- ja kuljetusyrittäjien, metsäalan työntekijöi-
den, metsänomistajien ja muiden tahojen kanssa on välttämätöntä. Kuljetusten optimoinnissa 
on otettava entistä paremmin huomioon tieverkon kunto ja kausiluonteisuuden vaikutusten vä-
hentäminen. Puutavara-autojen mittojen ja massojen kasvattaminen antaa lisää mahdollisuuk-
sia terminaalien käyttöön kausivaihtelun pienentämiseksi. Metsätuholain rajoitusten osalta pi-
täisi löytää uusia toimintatapoja, joilla varastointia helpotettaisiin. Rahaa tarvitaan myös termi-
naalien ja rautatieasemilla sijaitsevien varastopaikkojen rakentamiseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.metsagroup.fi 
 

 

http://www.metsagroup.fi/
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Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne 
 
Metsäjohtaja Anna Rakemaa 
Suomen Metsäkeskus 
 
Metsäautoteiden valtaosa on rakennettu ennen vuotta 1992 ja niiden mitoitus on painorajoit-
teiden että kääntöpaikkojen suhteen riittämätön nykyisen puukuljetus ja energiapuukuljetusten 
tarpeisiin. Teiden perusparannuksia on tehty viime vuosina n. 3 900 km:lla ja noin 1 900 km tästä 
on toteutettu Kemera-tuella.  Nykyisillä perusparannusmäärillä, alimitoitetun tieverkon kunnos-
tus tulee viemään 20 vuotta samalla kuin kunnostusvelka lisääntyy työmäärien vähäisyyden seu-
rauksena  koko ajan. 
 
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten teiden ongelmia ovat metsäkeskuksen tarkas-
tusten perusteella kääntöpaikkojen liian pieni mitoitus, ajouraleveyden riittämättömyys, kanta-
vien rakenteiden kuten sorastus vähäisyys. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää kohtaamispaikkoi-
hin, metsäliittymiin ja siltoihin.  Teiden perusparannuksen ja kunnossapidon ongelmat kulminoi-
tuvat teiden omistajuuteen ja tiekuntien aktiivisuuteen.  Osa teistä on hyvin hoidettuja mutta 
liian suuri osa tiekunnista ei toimi kunnolla eikä tiekuntien osakkailla ole riittävää osaamista ko-
konaistaloudellisesti kestävästä tienpidosta.  
 
Metsäteiden kunnostuksen määriä tulisi lisätä merkittävästi nykyisestä.  Rahoituksen määrä ja 
sen lisääminen on yksi keinoista mutta sen tueksi tulisi koota ajantasainen päivittyvä tieto yksi-
tyisteistä ja niiden kunnosta.   Lisäinformaation kautta ja ottamalla tienkäyttäjät ja omistajat 
mukaan tiedon tuotantoon luodaan kiinnostusta hyväkuntoisten teiden omistamiseen.    Osaa-
misen ja tietoinfrastruktuurin kehittämisen lisäksi tulisi tarkastella metsätiepalvelumarkkinoi-
den kehitystä, onko toimialalla tarpeeksi palveluntuottajia ja onko osaamisessa tai normeissa 
kehittämistarpeita, jotka helpottaisivat uusien yrittäjien markkinoille tuloa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.metsakeskus.fi 
 

 

http://www.metsakeskus.fi/
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Yksityisteiden kunto ja merkitys elinkeinoelämälle 
 
Toimitusjohtaja Jaakko Rahja 
Suomen Tieyhdistys 
 
Suomessa yksityisteitä on kaikkiaan 360 000 km. Kokonaispituus on yhdeksän kertaa maapallon 
ympärysmitta. Pysyvän asutuksen käytössä olevia teitä on vajaat 100 000 km sekä lisäksi metsä-
autoteitä arviolta 120 000 km ja muita autolla-ajokelpoisia metsä- ja mökkiteitä on noin 130 000 
km.  
 
Yksityistiet ovat nimenomaan Suomessa hyvin tärkeitä: 
− teiden varrella asuu 0,6 … 0,7 miljoonaa vakituista asujaa  
− vapaa-ajan asuntoja teiden varrella on 200 000, käyttäjiä niillä arviolta ainakin  

0,5 miljoonaa 
− yksityisteillä on kaikkia koskeva ’yleiskäyttöoikeus’ eli mahdollisuus satunnaisesti ajaa tiellä 
− metsätaloudessa liki kaikki puu lähtee yksityistien varrelta, maatalous kokonaisuudessaan 

käyttää yksityisteitä 
 
Aiemmin yksityistiet miellettiin lähes pelkästään maa- ja metsätalouden kuljetustarpeiden hoi-
tajiksi. Maa- ja metsätalouden merkitys on yksityisteillä edelleen suuri. Maataloudessa tilojen 
määrä on vähentynyt, tilakoko on kasvanut ja kuljetusmäärät ja -painot ovat kasvaneet. Sivu- ja 
korvaavat elinkeinot luovat uutta kuljetustarvetta. Puutavarasta valtaosa lähtee liikkeelle yksi-
tyistien varresta.   
 
Nykyään muun elinkeinoelämän – matkailu, rakennusaineteollisuus, puolustus, sosiaali- ja ter-
veystoimi, energiateollisuus – merkitys on korostunut. Pysyvän asutuksen taloudet ja vapaa-ajan 
asunnot ovat tulleet aiempaa merkittävimmiksi. Yksityistien varresta käydään töissä pääasiassa 
muualla. Metsäosakkaista pääosa asuu muualla. Taajamien lähialueilla yksityisteitä ei juuri erota 
kaduista. 
 
Raskas liikenne vaatii rakenteellisesti hyvän tiestön. Kuolio uhkaa, jos tämä tiestömme hiussuo-
nisto tukkeutuu.  
 
Viime vuonna tehdyn otantakyselyn mukaan puolet yksityisteistä vaatisi rakenteen parantamis-
toimia, jotta ne kantaisivat ajoneuvojen aiemmat (2013) enimmäismassat puhumattakaan uusia 
enimmäispainoja. Suuri murhe on silloista, joiden määrä on arvion mukaan yli 20 000 kpl (valtion 
maanteillä 14 000 kpl).  
 
Yksityisteiden tienpitojärjestelmässä kannattaa kehittää eräänlaista kolmikantaperiaatetta. Sen 
mukaan tien osakkailla on talouden ja hallinnon kokonaisvastuu. Valtion rooli on tukea tiekuntia 
niin, että taataan tiestön yleiskäyttöoikeus sekä teiden rakenteellinen kunto palvelemaan yh-
teiskunnan monimuotoisia tarpeita. Kunnan rooli on omalla tuellaan ja opastuksellaan taata tei-
den päivittäinen liikennöitävyys. 
 
Uudet toimintatavat, opastus ja neuvonta ovat tarpeen. Yksityisteiden tieisännöinti on yksi vas-
taus tiekuntien hallintoon ja tienpidon tehokkaaseen hoitamiseen, kun talkoohenkeä ei enää 
entisessä mitassa löydy. Suomi on ainoa maa, jossa on tällainen ammattikunta. Yksityisteiden 
puhelinneuvonta 0200 34520 neuvoo kaikissa yksityistieasioissa. Kirjat ’Yksityisteiden hallinto’, 
’Yksityistien kunnossapito’ ja ’Yksityistien parantaminen’ ovat verrattomia ja käytännönläheisiä 
oppaita. Alueellinen Yksityistiepäivä ‒ 14 paikkakunnalla helmi-maaliskuussa 2015 ‒ on hyvä 
koulutus tiekuntien vastuuhenkilöille ja teiden ’heavy usereille’.  
 

www.tieyhdistys.fi 

 

http://www.tieyhdistys.fi/
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Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet 
 
Johtaja Jukka Lehtinen 
Keski-Suomen ELY-keskus 
 
Miten kuljetukset toimivat nyt? 

Elinkeinoelämän kuljetukset ovat väylänpitäjän prioriteetti. Suomen elinkeinoelämä on tyytyväi-
nen kuljetusten toimivuuteen ja turvallisuuteen. Tyytyväisimpiä ollaan päätieverkon tiekuljetuk-
siin ja ulkomaankaupan merikuljetuksiin. 
Tyytymättömyyttä aiheuttavat  
− huono talvikeli, joka hidastaa tiekuljetuksia ja heikentää ennalta suunniteltujen aikataulujen 

pitävyyttä koko tieverkolla, 
− kelirikko ja siltojen painorajoitukset vaikeuttavat alemman tieverkon kuljetuksia, 
− kaupunkien keskustoissa katujen, liittymien ja lastauspaikkojen ahtaus vaikeuttaa jakelukul-

jetuksia, 
− rautatiekuljetusten saapumisen heikko ennakoitavuus aiheuttaa lisäkustannuksia tuotanto-

laitosten ja satamien terminaalitoiminnoissa, 
− rautatiekuljetusten palveluja myydään vain vähintään kuuden vaunun suuruisille kulje-

tuserille, minkä vuoksi huomattava määrä kuljetuksia on siirretty maanteille. 
 

 
 

Liikennejärjestelmän rahoitus 

Vuonna 2015 noin 1,5 mrd. €, ostovoima heikkenee joka vuosi 3 %, vuonna 2025 rahoitustaso 
olisi 1,1 mrd. €. 
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Maanteiden kunto nyt ja tulevaisuudessa 

− Matkat ja kuljetukset sujuvat jatkossakin pääväylillä, muualla tilanne heikkenee. Keskeisen 
päällystetyn maantieverkon (13 000 km) kunto on viime vuodet pysynyt ennallaan.  

− Haasteita aiheuttavat vaikeat säät ja ohuet päällysteet - reikiä ja vaurioita on näkyvissä.   
− Muun päällystetyn verkon kunto (42 000 km) on jatkuvasti huononemassa. Tienkäyttäjien 

tyytyväisyys on selvästi laskenut.  (tyytymättömiä yli puolet vastaajista).  
− Paino- ja nopeusrajoituksia on lisätty, hiljaisia päällystettyjä teitä muutetaan sorateiksi sil-

loin, kun niiden peruskorjaus tulee liian kalliiksi. 
− Sorateiden (27 000 km) kelirikko-ongelmat lisääntyvät hieman keväisin ja syksyisin. Samalla 

nopeus- ja painorajoitukset lisääntyvät.   
− Maantiesiltojen korjaustarve lisääntyy, sillä peruskorjauksen piiriin on tulossa merkittävä 

määrä 1960–70 -luvuilla rakennettuja siltoja ja raskaan liikenteen uusien mittojen ja masso-
jen takia korjattavia siltoja.  

Korjausvelka kasvaa 

− Korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nyky-
tarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Hyvä kunto on sellainen teknis-taloudellinen taso, jol-
loin väylän palvelutaso on väylän liikennemäärään ja merkittävyyteen nähden riittävä eikä 
palvelutason ylläpitäminen tule kohtuuttoman kalliiksi. 

− Korjausvelka kasvaa erityisesti vähäliikenteisellä verkolla. Päivittäisen kunnossapidon kus-
tannukset nousevat. Tarpeelliset ylläpitotyöt siirtyvät, mistä seuraa, että tarvittavat toimen-
piteet ovat jatkossa kalliimpia.  

 
Perusväylänpidon rahoitus 

 
 
Tunnuslukuja 

 Suomi Ruotsi 
Maantieverkko, km 78 000 98 500 
Maantiet TEN 5 200 7 000 
Raideverkko, km 5 900 11 000 
Radat TEN 3 600 5 000 
BKT mrd. €, 2013 193 420 
Väestö, milj. 5,6 9,5 
Liikennesuorite,  
milj. autokilometriä 2012 

37 000 56 000 

Milj. tonnikilometriä, Tiet 2012 22 000 31 000 
Milj. tonnikilometriä, Radat 2012 
(koti- ja ulkomaan liikenne) 

9 300 22 000 
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Toimintaa on viime vuosina jo karsittu – nyt tarvitaan valintoja 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.ely-keskus.fi 
 
 

 

http://www.ely-keskus.fi/
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Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä  
 
Hallitusneuvos Mikael Nyberg 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
 
Liikennepolitiikka on elinvoimapolitiikkaa 

Elämme yhteiskunnassa ja liikennesektorilla muutoksen aikaa. Liikennepolitiikka tulee nähdä 
yhä enemmän elinvoimapolitiikkana. Fiksuilla ja yhdyskuntasuunnittelun kanssa yhteen sovite-
tuilla liikenneratkaisuilla voidaan tukea alueiden elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia ja 
edistää koko Suomen kilpailukykyä. 

Liikennepolitiikan perustehtävänä on sen kansalaisia ja yritystoimintaa palveleva funktio. Se on 
jatkossakin hoidettava hyvin huolehtien liikennejärjestelmän toimintavarmuudesta, riittävästä 
palvelutasosta, turvallisuudesta sekä liikkumisen ja logistiikan kustannusten säilymisestä koh-
tuullisina. 

Tieverkko ja perusväylänpidon tämänhetkinen tilanne 

Maantieteestä ja väestömäärästä johtuen Suomen liikennevirrat ovat ohuita ja etäisyydet pitkiä. 
Perusväylänpidon rahoituksen kehitys on ollut valtion budjettitalouden muuta kehitystä niu-
kempaa. Tehokkuutta on haettu tukeutumalla liikennejärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä 
nykyisen, jo olemassa olevan infrastruktuurin ja liikennepalvelujen aiempaa tehokkaampaan 
hyödyntämiseen. 

Liikenneverkon heikentynyt palvelutaso, joka näkyy erityisesti väylien ylläpidon korjausvelkana, 
on liikennepolitiikan lähivuosien keskeisimpiä haasteita. Vuosien mittaan väylien ylläpitoon on 
panostettu liian vähän, minkä seurauksena teiden ja ratojen kunnosta sekä siltojen kantavuus-
puutteista on muodostunut ratkaisua vaativa ongelma. Liikenteen rahoituksessa liikenneväylä-
rahoituksen painopistettä tulisi suunnata liikenneverkkojen kehittämisinvestoinneista perus-
väylänpidon pieniin investointiohjelmiin ja ylläpitoon. 

Vaikka liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii toiminnassaan panostamaan nykyisen infrastruk-
tuurin hyödyntämiseen ja ylläpitoon, poliittinen päätöksenteko usein ohjaa rahoitusta uusiin 
väylähankkeisiin. 

Logistiikassa kuljetuskustannukset nousevat. Toimitusketjujen ennakoitavuuden arvo kasvaa en-
tisestään ja tämän vuoksi kustannustehokkuuden rinnalla tulee parantaa kuljetusten täsmälli-
syyttä ja laatua. Metsäteollisuus toimii tämän teknologian edelläkävijänä Suomessa. Älyliiken-
teen edistyneistä menetelmistä tulee yhä merkittävämpi osa logistiikkapalvelujen suunnittelua 
ja toteutusta. 

Vähäliikenteinen tieverkko on elintärkeä metsä- ja energiateollisuuden sekä maatalouden toi-
minnalle. Nykyisin uhkana on vähäliikenteisten teiden liikennöitävyyden heikkeneminen. 
 
Tulevaisuudennäkymät 

Pitkäjänteisyyden ohella kaivataan selkeää strategista näkemystä, jolla vastataan tulevaisuuden 
haasteisiin. Teknologistuva, globaali ja dynaaminen toimintaympäristömme muuttuu nopeasti 
ja pitkäjänteisyyden rinnalla on tarve säilyttää rahoituksessa mahdollisuus reagoida nopeasti 
toimintaympäristön muutoksiin. 

Nykyinen liikenneverkko on logistiikan näkökulmasta kattavuudeltaan ja välityskyvyltään pää-
osin riittävä. Erityisesti liikennemääriltään merkittävien pääväylien kunto tulee varmistaa, mutta 
myös elinkeinoelämälle tärkeistä alemman tason liikenneväylistä on huolehdittava. 

Tienpidon järjestämistapaa tulee tulevaisuudessa joustavoittaa ja näin mahdollistaa myös uu-
denlaiset toimintamuodot. Selvitysmies Esko Hämäläisen laatima raportti yksityistielain uudis-
tamistarpeista valmistuu lähiaikoina. Siinä arvioidaan yksityistielain toimivuutta ja uudistamista 
kaipaavia asiakokonaisuuksia ja tehdään lukuisia periaatteellisia ja yksityiskohtaisia kehittämis-
ehdotuksia. 

www.lvm.fi 
 

http://www.lvm.fi/
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Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä 
 
Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen  
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus on ollut vuosikymmeniä osa maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinnoimaa metsätalouden tukijärjestelmää ns. kemera-järjestelmää.  Metsäta-
loutta palvelevan tieverkon kehittämiseen on viimeaikoina käytetty vuosittain noin 10 miljoona 
euroa valtion tukea ja vähenevässä määrin myös lainarahoitusta. Valtion tukea myönnetään yk-
sityismetsänomistajille, jopa ns. passiiviosakkaille, jotka eivät ole hakeneet metsänparannusra-
hoitusta. 
 
Metsätiet, jotka liittyvät saumattomasti muuhun maaseudun alemman asteiseen tieverkkoon, 
ovat elintärkeitä, eivät ainoastaan raakapuunkuljetukselle, vaan kaikelle maaseudun elin-
keinotoiminnalle, asukkaiden liikkumiselle, palo- ja pelastustoimelle ja virkistyskäytölle. 
 
Metsäteitä on yksityisteistä noin 130 000 km, joista pääosa on rahoitettu metsänparannusva-
roin. Laadullisesti ja sijainniltaan riittävällä metsätieverkostolla on metsätalouden kannattavuu-
den kannalta olennainen merkitys. Hyvin suunnitellut ja toteutetut tiet myös estävät osaltaan 
puunkorjuun maasto- ja puustovaurioita 
 
Maa- ja metsätalousministeriö edellyttää, että metsänparannusvaroilla aikaansaadut tiet ovat 
laadultaan ympärivuotisesti käyttökelpoisia kelirikkoaikoja lukuun ottamatta. Tiet tulee raken-
taa ja perusparantaa siihen kuntoon, että niiden kantavuus, leveys ja kääntymispaikat ovat riit-
täviä nykyisille puutavara- ja hakeautoille sekä koneiden kuljetuslaveteille. Maa- ja metsätalous-
ministeriön teettämissä, toteutettujen tiehankkeiden tarkastuksissa on usein vuosien varrella 
löytynyt virheitä kääntöpaikkojen mitoituksessa. Kääntöpaikat eivät ole olleet yleisten metsä-
tien rakennusnormien mukaisia. Toteutuksessa on usein poikettu suunnitelluista mitoista. Myös 
ohituspaikkojen määrässä on ollut huomautettavaa. 
 
Metsäteihin liittyviin varastopaikkoihin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Varastointi 
yleisten teiden varsille on entisestään vaikeutunut. Sähkölinjojen vetäminen teiden varsille aset-
taa rajoituksia puunvarastoinnille. Energiapuun varastot voivat seisoa tien varsilla useita vuosia 
ja viedä tilaa muulta raakapuun välivarastoinnilta. Myös tienvarsihaketus vaatii oman tilansa. 
Energiapuuterminaaleista on puhuttu paljon, mutta niitä ei ole laajamittaisesti lähdetty raken-
tamaan. 
 
Yksityisteiden siltojen huono kunto on herättänyt viime aikoina erityistä huolta, kun ajoneuvojen 
korkeimpia sallittuja mittoja on korotettu. Kuluvana vuonna metsäkeskusta onkin velvoitettu 
priorisoimaan metsänparannusrahoituksessa niitä perusparannushankkeita, joiden yhteydessä 
korjataan siltaa. 
 
Kuluvan vuoden aikana metsänhoito- ja perusparannustöiden rahoitukseen on valmisteltu uusi 
tukijärjestelmä, koska voimassa olevan kemera-lain nojalla voidaan rahoituspäätöksiä tehdä ai-
noastaan ensi vuoden kesäkuun loppuun asti. Metsäalan sidosryhmät pitävät ensiarvoisen tär-
keänä, että metsäteiden rahoitus sisältyy jatkossakin metsätalouden tukijärjestelmään. Metsä-
teiden rahoituksen osalta suurin muutos nykyiseen olisi valtion tuen myöntäminen hankkeen 
toteutuneisiin kokonaiskustannuksiin sisältäen myös suunnittelu- ja yleiskustannukset. Rahoi-
tuksen edellytyksenä olisi, että pysyvä tieoikeus on perustettu yksityistielain nojalla ja tietä hal-
linnoi tiekunta. Näin pyritään takaamaan rahoitus metsäteihin, joita jatkossakin hoidetaan ja 
kunnostetaan aktiivisesti osakkaiden toimesta. Yhden tilan hankkeiden rahoitus on mahdollista 
vain yhteismetsissä.  
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Metsästrategia 2025 on viimeistelyä vaille valmis lausuntokierrokselle. Strategialuonnoksessa 
todetaan, että tie- ja muun väyläverkoston hyvä kunto luo edellytyksiä metsäalan yritystoimin-
nalle ja maaseudun elinvoimaisuudelle. Hyväkuntoinen tieverkosto edistää metsien virkistys-
käyttöä ja vähentää puunhankinnan kausivaihteluita. Strategiseksi hankkeeksi ehdotetaan ke-
hittämisohjelmaa, jonka puitteissa julkisia investointeja suunnataan erityisesti metsäalaa palve-
leviin tieverkkoihin, rataväyliin sekä terminaaleihin tavoitteena parantaa väyläverkoston ja ter-
minaalien palvelukykyä. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamana on juuri valmistunut selvitys yksityisteiden tienpidon 
uudelleen järjestämisestä. Selvitys antaa hyvän pohjan tukijärjestelmien uudelleen arvioinnille 
ja yksityisteiden tienpidon kehittämiselle.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mmm.fi 
 
 

 

http://www.mmm.fi/


 

 
 
Metsäteho Oy on Suomen suurimpien metsäteollisuusyritysten, Metsähallituksen ja 
eräiden metsäalan järjestöjen omistama tutkimus- ja kehitysyhtiö. Yhtiö tuottaa puun-
hankinnan ja puuntuottamisen t&k-palveluja osakkailleen sekä muille toimijoille. Toi-
minnan päätarkoituksena on parantaa puutavaran toimitusketjun ja metsänhoidon kus-
tannustehokkuutta ja tuottaa lisäarvoa puuhun perustuvien tuotteiden arvoketjuun. 
Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat tutkimus- ja kehitysprojektien toteuttaminen, koulu-
tusaineistojen tuottaminen sekä seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestäminen. 
Metsätehon toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön osakkaiden, tutkimuslaitosten, 
yliopistojen sekä ICT-toimittajien ja kone- ja laitevalmistajien kanssa. Metsäteho on pe-
rustettu vuonna 1945, ja osakeyhtiönä se on toiminut vuodesta 1996 lähtien.  

Lisätietoja: www.metsateho.fi 
 

 
 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on metsiin perustuvan biotalouden asiantuntija 
ja valmennuskumppani. Tapio tarjoaa tutkimustiedon ja käytännön yhdistävää asiantun-
temusta kestävään metsänhoitoon, bioenergian tuotantoon, biomassavarojen hallin-
taan, energia-, ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan sekä infrastruktuurin kehittämiseen. 
Tunnetuin palvelutuote on Hyvän metsänhoidon suositukset. Globaaleille markkinoille 
Tapio vie osaamista kestävän metsätalouden konseptin rakentamiseen ja boreaaliselle 
vyöhykkeelle asiantuntemusta metsänhoitoon, metsävaratiedon hallintaan ja metsätien 
rakentamiseen. Lisäksi Tapio tuottaa metsäpuiden siemeniä. Tapio on perustettu 1907.  

2015 alusta alkaen Tapio toimii valtion omistamana osakeyhtiönä, joka tarjoaa metsä- 
ja biotalouden asiantuntijapalveluja valtiokonsernille. Lisäksi perustetaan tytäryhtiö, 
joka palvelee koko toimialaa. TAPIO-konserniin kuuluu tytäryhtiö Metsäkustannus Oy. 

Lisätietoja: www.tapio.fi  

 
 
Metsänparannussäätiö on perustettu vuonna 1955 ja sen tarkoituksena on edistää ja 
tukea maamme metsien perusparannustöiden tehokasta suorittamista sekä siihen täh-
täävää tutkimus- ja koetoimintaa. Viimeisinä vuosina toiminta on painottunut metsän-
parannustöillä aikaansaatujen suometsäpuustojen hyödyntämisen edistämiseen. Hyö-
dyntämisessä keskeisenä keinona on kulkuyhteyksien parantaminen soille ja soiden 
puunkorjuun kehittäminen.    

Metsänparannussäätiö jakaa vuosittain stipendejä ansioituneille opinnäytetyön teki-
jöille. Palkittavien opinnäytetöiden aiheen pitää liittyä ojitettujen turvemaiden metsän-
käsittelyyn ekologisesti kestävällä tavalla.  

Säätiön hallinnossa on mukana kaikki keskeiset metsänparannustöitä tekevät ja kehittä-
vät organisaatiot.  

Lisätietoja: timo.makkonen@otso.fi 

 

http://www.metsateho.fi/
http://www.tapio.fi/
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