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Johdanto 

• Tähän kalvosarjaan on koottu työpajatyöskentelyssä esille nousseet eri 

yksityistietietolajien kehittämistarpeet. 

• Tietolajit on laitettu järjestykseen sen mukaan, kuinka monta ”tykkäystä” 

kukin tietolaji työpajassa sai. 

• Tietolajin alla on mainittu työpajan osallistujien mainitsemat toimenpide- ja 

kehitystarpeet. 

• Väylävirastolla työpajaan osallistuneet pystyivät antamaan tykkäyksiä myös 

toimenpiteille. 



Leveys ja kapea kohta +4

- Mikä on riittävä leveys? Perusparannuksissa Kemerassa minimi 3,6 m. Elyllä ei mitään 

lukua. Kokemuksen mukaan 3 m leveää tietä pitkin puu kulkee hyvin ☺

- Kaukokartoitusdatan hyödyntäminen +3 

- Lidar-tulkinta +1 

Suurin sallittu rajoitukset +4

- Peruskunnostuksen yhteydessä tulee päivittää kunnostusta koskevan osan osalta. 

- Tiekuntien aktivointi +1 

Esterakennelma +3

- Luettelo esteistä ja niiden rajoitteista liikenteelle. Koskeeko kaikkea liikennettä, vai 

pelkästään raskasta. 

- Digiroad&KMTK yhteinen tietomalli 



Kantavuus +3

- Ennustearvio tien kantavuudesta ja sen vaihtelusta metsätiellä, milloin sellainen olisi 

saatavilla? 

- Samalla tiesegmentillä voi olla vaihtelua paikan ja ajan suhteen, joten tiedonhallinta tai 

asian kuvaaminen voi olla hankala, jollei käytä aina huonoimman kohdan arvoa. 

Keli +3

- Kelin kai virallisesti tulisi kertoa säästä riippuvasta kulkukelpoisuudesta. Tärkeä tieto, jos se 

olisi luotettavaa. 

- Kelirikkoennuste

- Roudan kehittyminen 

Kuljetuskelpoisuus +3

- Tärkeä tieto varmasti kaikille metsäalan toimijoille ja muille maaseudun tieverkon käyttäjille. 

Jos vain tieto olisi nopeasti ja LUOTETTAVASTI saatavilla.

- Päätösmallin kehittäminen

- T&K  

Kunnossapitotoimenpiteet +3

- Koskeeko jo tehtyjä ja työn alle tulevia toimenpiteitä? Tehdyistä toimenpiteistä voi päätellä 

jotain, samaten toteutuksessa olevista. 

- Aurausajankohta +1 

- Peruskunnostushistoria 

- Miten saadaan yksityisteiden urakoitsijoille? TIESIT? 



Kelirikkoalttius +3 

- Kevät/syyskelirikko vaativat omaa tunnistamista 

Kohtaamispaikka +3

- Lidar-tulkinta +1 

Käyttöoikeus +3 

- Tiekunnan yhteystieto? Yksi yhteinen tietokanta jos olisi [Huom! Tiekunnan yhteystieto on 

oma tietolajinsa]

Käyttöoikeusyksikkötunnus +3

- TIESIT? + tiekunnan nimi +2 

Kääntöpaikka +3 

- Tiedon mukana kääntöpaikan mitat ja kantavuus? Ettei vain olisi jokin vanha liittymä, jossa 

ei voi oikeasti yhdistelmän kanssa kääntyä kaatumisvaaran vuoksi. 

- Onko kääntöpaikka käytettävissä myös kuormattuna ajoon. Useat kääntöpaikat soveltuvat 

tyhjälle autolle. 

- Ominaisuustietojen viimeistely  



Liikennemerkki +3

- Omat ”kyhäelmä merkit” pois. Sellaisten merkkien käyttö vähentää uskottavuutta ja ei 

vaikuta toivotulla tavalla. 

- Tiekunnilla tieto teillään olevista merkeistä ajan tasalla? 

- Tiekuntien aktivointi 

Liittymä +3

- Odotustasanne puuttuu useasti. Aiheuttaa vaaratilanteita. Odotustasanteen puuttumiseen 

perusparannuksessa puututtava nykyistä ärhäkämmin.  

Pituuskaltevuus +3

- Kuorma päällä ajettaessa tärkeää (liukkaat kelit ja mäen päältä/alta vastaan tuleva liikenne)

- Lidar-maastomalli, tulkinta +2 

- Varsinkin jyrkät paikat talviajossa

Raskaan liikenteen ajorajoite +3 

Sillat ja rummut +3

- Kantavuus luotettavasti, jos tietoa ei ole, se myös esille

- Painorajoitukset

- Rumpujen sijainti

- Rummut: puuttuva, alimitoitettu, rikki/toimimaton 



Liikennemäärä +2 

- Jos raskaiden ajoneuvojen liikennöinnin tietoja voisi hyödyntää, siitä olisi apua; ajankohta ja 

määrä. Onko kuljetukset kuivan kesän aikaan ja tien ollessa roudassa vai onko tie aina 

ajettava. 

- Avustuspäätösten priorisointia varten (uusi asetus) 

Perusparannus (tie) +2

- Ely-rahoitteiset perusparannukset myös kartalle

- Metkan/SMK:n lisäksi muut rahoittajat 

Piennartie +2

- Ajokelpoisuus muuttuu vesakoitumisen myötä varsinkin etelässä hyvin nopeasti – kuinka 

hyvin tieto pystytään pitämään ajan tasalla?

- Jo aloitetun työn (KMTK) loppuunvienti +1  

Talvitie +2

- Datan kokoaminen (metsäyhtiöt) 

Tiekuntien yhteystiedot +2

- Yksi yhteinen tiedon kotipesä

- TIESIT?

Tilapäinen painorajoitus +2

- Mistä mihin eli kesto ja mitä tienosuutta koskee 



Avustusajankohta +1

- Tässä tällä hetkellä eriävät vuosimäärät uuden avustuksen saannille. Elyllä 10 vuotta ja Kemera 20 v. 

Tässä myös yhtenäistämisen paikka. 

- Tieto edellisestä rahoituksesta olisi erittäin tärkeä hankkeita markkinoiville ja suunnitteleville tahoille 

(etenkin ennen 2015 toteutetut hankkeet, jotka ei muuten näy järjestelmässä) 

Perusparannukset (sillat ja rummut) +1

- Tässäkin muutokset kartalle. 

- Tarkastusajankohta ja kantavuus 

- Toimenpide + ajankohta

- Rummun/sillan ominaisuudet (uudet) 

Rautatien tasoristeys +1

- Selkeyttä lisää vastuualueista. Mitä tiekunta voi tehdä ja mitä ei. 

Sillan kunto +1 

- Kriittinen tieto sillan takana oleville kiinteistöille. Toisaalta kriittinen tieto maanpuolustuksellisesti. 

- Voiko olla julkinen tieto? 

- Kaikkea tietoa ei anneta julkisuuteen. Puolustusvoimilla on yleensä jotain sanottavaa. 

Sivukaltevuus +1

- Lidar-tulkinta (hyvä/väärä) 

Tien kunto +1

- Karkeasti jaoteltunako (ajettavissa/ei ajettavissa)

- Varsinkin painorajoituksen tarvitsevat +1 

Väliaikaiset esteet +1


