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Tavoite ja toteutus

Kehitettiin toimintatapaa ja välineistöä metsätieverkon 
kehittämisen ja parantamisen suunnitteluun

• Laadittiin metsätiestölle kuntoluokitus
• Muokattiin kuntotietojen taltiointiin ja käsittelyyn 

mobiiliohjelmisto, johon liittyy kohteen paikannus ja 
valokuvaus

• Testattiin tiekunnon inventointia ja tietojen tallennusta
• Hahmotettiin metsätierekisterin rakennetta ja hyödyntämistä
• Ohjeistettiin paikkatietosovellusten käyttöä tieverkon 

kehittämistarkasteluihin

Suorittajat: Navico Oy, Tietomekka Oy, Carement Oy, 
Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, Metsäkeskus Häme-
Uusimaa, Metsäteho Oy

1/2009           7.1.2009 2Antti Korpilahti



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Metsätiestöä on parannettava
On luotava riittävän tiheä 
ympärivuotisesti tai lähes 
ympärivuotisesti liikennöitävä 
metsätieverkko

• Metsäteiden rakentamisen huippuaika oli 
1965 – 1995

• Markkinahakkuut kasvaneet 40:stä 60:een 
milj. m3/v

• Kestävästi voitaisiin hakata yli 70 milj. m3

vuodessa
• Energiapuun hankintaa pyritään lisäämään 

nykyisestä 3:sta  8 – 12 milj. m3:iin 
vuodessa vuoteen 2015 mennessä

• Myös metsänhoitotyöt edellyttävät 
kantavaa tiestöä

• Metsätiestö on pääosin vanhaa eikä 
kunnoltaan riitä nykyisiin kuljetustarpeisiin
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Tieverkosta yksittäisiin teihin 

Tieverkon kehittäminen ja tienparannusten 
aktivointi ovat metsäkeskusten tärkeitä 
tehtäviä
• Hahmotetaan alueellisen tieverkon runkotiet 

ja puukuljetuksille tärkeät metsätiet
• Suoritetaan valittujen metsäteiden 

kuntoinventointi
• Valitaan parannuksen tarpeessa olevat tiet
• Tuotetaan tienparannuksen markkinoinnin 

materiaali, selvitetään mm. tukirahoituksen 
mahdollisuudet

• Neuvottelut tieosakkaiden kanssa
– tiekunta päättä parantamisesta

• Täydennetään kuntoinventoinnin tiedot 
parannustyön toteutussuunnitelmaksi

• Parannustyön urakkatarjoukset ja toteutus
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Mobiili paikannus työkaluna
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Inventoinnin toteutus valokuvauksen, 
keskilinjantiedon,  reaaliaikaisen GPS 
paikannuksen avulla 

– Karttapohjainen työskentelytapa
– Työkaluna WEB selain ja 

palvelusivut kanssakäymisporttaaliin
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Kuntoinventoinnin 
käytäntöä

1/2009           7.1.2009 6Antti Korpilahti



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Kuntoinventoinnilla selvitetään 
parantamisen tarve

Rakenteellisen kunnon puutteet
1. Kantavuus, kelirikkoalttiit kohdat ja 

pehmeiköt
2. Kuivatuksen tila, sivu- ja laskuojat, rummut
3. Kulutuskerroksen paksuus ja laatu
4. Maakivet
5. Tien geometrian puutteet, näkemät, 

kohtaamispaikat
6. Tien rungon puutteet
7. Vesakoituminen
8. Siltojen kunto ja kantavuus

Pintakunnon puutteet
• Raiteet, kuopat, kivet, reunapalteet, 

sivukaltevuudet
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Kuntoluokat metsäteillä

Kunkin kuntotekijän tila arvioidaan 3-portaisella luokituksella

• 3-luokka: Hyvä
– Normaalia kulumista, tavanomainen hoito riittää

• 2-luokka: Tyydyttävä
– Tarvitaan yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä
– Ei välitöntä peruskorjaustarvetta

• 1-luokka: Huono
– Tien kunto ei ole riittävä kuljetustarpeisiin nähden
– Peruskorjaustarve on välitön
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Runkokelirikon kuvaukset
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Vaurioluokka 3
Lievää tien rungon pehmenemistä
esiintyy. Myös reunasortumia saattaa 
esiintyä. Pääosa tiestä on kuitenkin 
kantavaa. Ajonopeutta joudutaan 
hivenen laskemaan.

Vaurioluokka 2
Tien pinnassa on pursuilua ja silmäkkeitä. 
Ajolinjoja joudutaan jonkin verran 
hakemaan. Ajonopeutta joudutaan 
laskemaan tuntuvasti.

Vaurioluokka 1
Tien runko on pahasti sekaisin. Varsinkin 
henkilöauton pohja saattaa koskettaa tietä. 
Ajolinja on valittava tarkkaan. Autoilija joutuu 
lähes täysin pysähtymään ja arvioimaan, onko 
mahdollista päästä vauriokohdan yli.
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Sivu- ja laskuojien kuntoluokat
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Kuntoluokka 3
Hyvä
Sivu- ja laskuojat ovat olemassa ja 
toimivat hyvin eikä niissä ole veden 
virtausta estäviä esteitä, tukkeumia 
tms.

Kuntoluokka 2
Tyydyttävä
Sivu- ja laskuojat ovat olemassa
ainakin tien kuivatuksen kannalta
oleellisilla tiejaksoilla. Sivu- ja
laskuojat toimivat riittävän hyvin
ainakin runsaan virtauksen aikana.
Ojissa voi olla vähän sellaisia esteitä
ja tukkeumia, jotka estävät veden
virtausta vähän veden aikana.

Kuntoluokka 1 
Huono
Sivuojat puuttuvat tien kuivatuksen kannalta 
tärkeiltä tiejaksoilta. Sivu- tai laskuojat ovat 
tukossa tai niissä on sellaisia esteitä ja 
tukkeumia, jotka estävät veden virtauksen. 
Tien kuivatus ei toimi.
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Kulutuskerroksen kuntoluokat
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Kuntoluokka 3
Hyvä
Kulutuskerroksen paksuus on 
riittävä ja materiaalin laatu 
hyvä. Kulutuskerros 
muodostaa tasaisen ja kiinteän 
pinnan.

Kuntoluokka 2
Tyydyttävä
Kulutuskerroksen paksuus on liian 
ohut tai materiaalissa on liikaa 
hienoa tai karkeaa materiaalia, 
joka haittaa liikkumista.

Kuntoluokka 1
Huono
Kulutuskerros on kulunut pois, materiaali on 
liian hienoa tai karkeaa, mikä aiheuttaa 
ongelmia liikkumisessa.
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Tiegeometrian ym. puutteita
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Maakiviä tierungossa,
painumia, palteita.

Suuri pituuskaltevuus

Huono näkemä maantien 
liittymässä.
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Vesakoitumisen kuvaukset
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Kuntoluokka 3
Hyvä
Tien varrella ja sivuojissa ei ole 
vesakkoa tai sitä on vähän. Vesakko 
ei aiheuta esteitä tien kuivatukselle 
eikä muodosta näkemäestettä. 
Vesakko voidaan poistaa normaalin 
kunnossapitotoimenpitein 
niittokoneella tai vesakkoleikkurilla. 
Vesakon läpimitta on alle 2 cm.

Kuntoluokka 2
Tyydyttävä
Tien varrella ja sivuojissa on vesakkoa 
paikoin niin runsaasti, että se 
hankaloittaa tien kuivatusta ja 
muodostaa etenkin kesäaikaan 
näkemäesteen. Vesakkoa ei ole raivattu 
useaan vuoteen. Vesakko voidaan 
poistaa normaalin kunnossapito-
toimenpitein niittokoneella tai 
vesakkoleikkurilla. Vesakon läpimitta on 
alle 5 cm.

Kuntoluokka 1
Huono
Ajoradan varsi ja sivuojat ovat täysin 
vesakoituneet. Vesakoituminen estää
tehokkaasti sivuojien toiminnan ja ajoradan 
pinnan kuivatuksen. Vesakko kaventaa 
ajoradan toiminnallista leveyttä ja rajoittaa 
näkemiä, mikä heikentää liikenneturvallisuutta. 
Vesakko voi olla niin järeää, että sen 
poistaminen ei onnistu normaaleilla tien 
kunnossapitotyökoneilla. Vesakon läpimitta on 
yli 5 cm. Selvitetään energiapuunotto-
mahdollisuus tai ainespuiden 
hakkuumahdollisuus.
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Tien pintakunto
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Kuntoluokka 3
Hyvä
Tie näyttää hyväkuntoiselta ja 
tasaiselta. Vaurioita ei ole tai vauriot 
eivät juurikaan ole vielä havaittavissa. 
Ajomukavuutta häiritseviä tai 
ajonopeutta alentavia tekijöitä ei ole 
tai ei juurikaan ole eikä ajoneuvon 
vaurioitumisen riskiä. Tien pinnan 
kuivatus on hyvä. Kunto ei haittaa 
kuljetuksia eikä päivittäistä liikkumista.

Kuntoluokka 2
Tyydyttävä
Kuluneisuus ja vauriot ovat silmin 
nähtävissä. Ajomukavuutta häiritseviä
tekijöitä on jonkin verran. Ajonopeutta voi 
joutua paikoin hieman alentamaan. 
Ajoneuvon vaurioitumisen riski on melko 
pieni. Tiessä on jonkin verran painumia, 
uria ja reunapalteita. Kunto ei haittaa 
kuljetuksia eikä päivittäistä liikkumista.

Kuntoluokka 1
Huono
Kuluneisuus ja vauriot ovat selvästi 
havaittavissa, huonokuntoisuus on ilmiselvää. 
Ajomukavuutta häiritseviä tekijöitä on paljon, 
ajonopeutta joudutaan alentamaan jatkuvasti tai 
monin paikoin sekä ajolinjoja muuttamaan mm. 
vaurioitumisen välttämiseksi. Tiessä on painumia, 
uria ja reunapalteita eikä tien pintakuivatus toimi. 
Kunto haittaa kuljetuksia ja päivittäistä
liikkumista.
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Tietiedoista rekisteri
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TIETOMEKKA

Liikenne-elementit
Digiroadissa

Tieväli-tiedot
- Risteysvälin 
ominaisuudet

Metsätie-tiedot
- Tiekunta, tieluokka
- Priorisointi, …

Kuntotiedot
- Kelirikko, kuivatus…

Kuntotiedot
teemakartalla

Valokuvat
- Digikuvat 20m välein

Varuste-tiedot
- Sillat, rummut, kaiteet, …
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Metsätierekisteristä tietopalvelu
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Paikkatietosovellukset työkaluina

• Tietiheys tarkastelualueella
• Tien vaikutusalueen määritys
• Kiinteistöt tien piirissä
• Metsien rakenne, hakkuut ja hoitotyöt, vaikutusalueella
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Tavoitteena laadukas tieverkko
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