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Mistä TIESIT-hankkeessa on kysymys?

1. Kartoitetaan keskeisen yksityistieverkon 
ja sillä olevien siltojen kuntoa

2. Tuotettavan tie- ja siltatiedon avulla 
käynnistetään tienpitäjiin ja tienpitoon 
kohdistuvia aktivointitoimenpiteitä

3. Kehitetään aines- ja 
energiapuuterminaaliverkostoa

Toteutusaika 2022–2024 

Rahoitus 5 M€



Hankkeen päätavoitteita

• Keskeisen yksityistieverkon ja niillä olevien siltojen kunto on 
kartoitettu ja tieto on sähköisesti hyödynnettävissä

• Valtakunnallinen energiapuuterminaaliselvitys on käytettävissä mm. 
työkaluna energiahuoltomme logistiikan suunnittelussa 

• Yksityisteiden tienpidon aktivoinnin perustaksi on kehitetty 
toimintamalleja ja työkaluja toimivan tieverkon turvaamiseksi

• Käytössä on päivittyvä tietokanta ja jakelujärjestelmä teiden ja siltojen 
kuntotiedosta, niiden käytettävyydestä sekä terminaaliverkoston 
toiminnallisuudesta



Tärkeimmät kohderyhmät 

• Yksityisteiden tienpitäjät

• Yksityisteiden rakentamista, perusparannusta ja kunnossapitoa 
rahoittavat tahot (ELY-keskus, Metsäkeskus, kunnat ja kaupungit)

• Yksityistiepalveluja tarjoavat yritykset ja palveluntuottajat

• Yksityisteiden parissa toimivat neuvonta- ja edistämisorganisaatiot

• Yksityisteiden käyttäjät varsinkin elinkeinoelämän ja puu- ja 
energiahuollon näkökulmasta

• Energiahuollon varmuudesta vastaavat organisaatiot ja toimijat

• Oppilaitokset ja tutkimuslaitokset.



Sidosryhmät, verkostot ja kumppanit

• Hankkeeseen osallistuu eri rooleilla ja 
vastuilla alan toimijoita ja sidosryhmiä, mm.

– MMM, LVM

– Huoltovarmuuskeskus, palo- ja 
pelastustoimi

– ELY–keskukset

– Traficom, Väylävirasto, Maanmittauslaitos, 
Metsähallitus

– Suomen Tieyhdistys ry

– Metsäteho Oy, Tapio Oy

– Metsäteollisuus ry, MTK ry

– Palveluntarjoajia, yrityksiä ja oppilaitoksia 



TIESIT-hanke koostuu 
viidestä projektista

Voit lisätä alaotsikon





Projektien tavoitteet ja 
toimenpiteet



Yksityisteiden kuntokartoitus 

• Keskeisen yksityistieverkon (n. 200 000 km) 
kunnon ja perusparannustarpeen määrittäminen 
sekä sähköisen tiedon tuottaminen

• Perusparannustarve/kuntoluokittelu  
liikennevaloajattelumallin mukaan

– Punainen = perusparannustarve 1–5 v. 
aikavälillä

– Keltainen = perusparannustarve 5–10 v. 
aikavälillä

– Vihreä = ei perusparannustarvetta

• Tiedon tuottaminen yhteistyössä alan 
palveluntarjoajien kanssa



Yksityisteiden siltojen kuntokartoitus 

• Siltojen kuntokartoitus ja sähköisen 
ominaisuus- ja kuntotiedon tuottaminen 
tiekuntien hallinnoimista silloista

• Koko Suomen alueella yhteensä 
6 500 kohdetta eli noin puolet 
yksityisteiden siltojen kokonaismäärästä

• Tiedot tuotetaan yhteistyössä alan 
palveluntarjoajien kanssa



Aines- ja energiapuuterminaaliselvitys 

• Laaditaan valtakunnallinen/  
maakunnallinen selvitys aines- ja 
energiapuuterminaaliverkoston nykytilasta

• Kootaan tietoa merkittävistä 
metsäenergian käyttöpaikoista ja 
energiapuuterminaaliverkoston 
laajentamis- ja kehittämistarpeista

• Tunnistetaan huoltovarmuuden 
kokonaisuuden kannalta logistisia 
riskipisteitä ja analysoidaan niiden 
kehittämistarpeita

• Selvitystyö tehdään yhteistyössä 
sidosryhmien ja verkostojen kanssa

Kuva: Metsäteho Oy



Tiekuntien ja tienpidon aktivointi 

• Tuotetaan tie- ja siltatietoa, jota 
hyödynnetään mm. 

– neuvonnassa, ohjauksessa ja 
koulutuksessa tienpitäjille

– alueellisissa ja valtakunnallisissa 
tapahtumissa 

• Kehitetään uusia toimintamalleja ja 
työkaluja pysyvien ratkaisujen 
aikaansaamiseksi tienpidon edistämiseksi

• Työ toteutetaan yhteistyössä alan 
edistämisorganisaatioiden, 
palveluntarjoajien ym. toimijoiden kanssa



Tietojärjestelmät/järjestelmäkehitys

• Tavoitteena rakentaa 
tietojärjestelmä/julkaisualusta 
yksityisteiden ja niiden siltojen kunto- ja 
ominaisuustietojen kotipesäksi 

• Toimenpiteinä tiedon

– kerääminen

– jalostaminen

– jakaminen

– ylläpito ja päivitys

• Alussa tie- ja siltatietojen 
julkaisualustana www.tienhoito.fi

http://www.tienhoito.fi/


Hankkeen onnistumisen 
edellytykset



TIESIT-hankkeen onnistumisen edellytyksiä

• Tiivis ja laaja sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö

• Yhteinen tahtotila sähköisen yksityistie-, silta- ja 
terminaalitiedon aikaansaamiseksi, ylläpitämiseksi, 
jalostamiseksi ja jalkauttamiseksi 

• Toimialan edistämisorganisaatioiden ja palveluntuottajien 
sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin

• Osaamisen ja osaajien monialaisuus 

• Tutkiva ja kehittävä työote



Vastuut ja yhteyshenkilöt



TIESIT-hankkeen vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

• Hankkeen johtaminen ja 
kokonaiskoordinaatio: 
Metsäkeskuksen erityisasiantuntija 
Timo Pisto

• Sähköpostitse 
timo.pisto@metsakeskus.fi

• Puhelimitse 044 710 4342

mailto:timo.pisto@metsakeskus.fi


TIESIT-hankkeen vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

• Yksityisteiden kuntokartoitusprojekti: 
projektipäällikkö Mika Nousiainen

• Sähköpostitse 
mika.nousiainen@metsakeskus.fi

• Puhelimitse 050 372 6641

• Yksityisteiden siltojen kuntokartoitusprojekti: 
projektipäällikkö Hannu Ulvinen

• Sähköpostitse hannu.ulvinen@metsakeskus.fi

• Puhelimitse 050 411 8917

mailto:timo.pisto@metsakeskus.fi
mailto:hannu.ulvinen@metsakeskus.fi


TIESIT-hankkeen vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

• Energiapuuterminaaliselvitysprojekti: 
projektipäällikkö Juha Niskanen

• Sähköpostitse 
juha.niskanen@metsakeskus.fi

• Puhelimitse 0400 886 790

• Tiekuntien ja tienpidon aktivointiprojekti: 
projektipäällikkö Jani Salomaa

• Sähköpostitse jani.salomaa@metsakeskus.fi

• Puhelimitse 050 309 6130

mailto:timo.pisto@metsakeskus.fi
mailto:hannu.ulvinen@metsakeskus.fi


Tiehoito.fi

• Tiekunnalliset yksityistiet
kartalla

• Tämän lisäksi siltapisteet
Kainuusta ja Pirkanmaalta

• Palvelussa myös maakunnittain
palveluntarjoajia

• Alkuvaiheessa kotipesä TIESIT-
hankkeen tuotoksille



Kemera-rahoitteiset 
hankkeet

• Kemera-rahoitteisten teiden
tieviivat löytyvät SMK:n
nettisivuilta:

Kemeratiet kartalla

• Vuodesta 2015 toteutettuja
hankkeita

• Vapaasti hyödynnettävissä
rajapinnan kautta

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a54d214123c547608e2f0218b683b341


Kiitos mielenkiinnosta!


