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TIESTÖN PUUTTEET PUUTAVARANKULJETUKSISSA 

Mirja Alve Olavi Pennanen 

Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat tiestön 
puutteet puutavarankuljetuksissa ja mikä on 
niiden taloudellinen merkitys. Selvitys 
tehtiin Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton 
aloitteesta yhteistyössä tiehallituksen ja 
tielaitoksen piirien kanssa. 

Metsäteollisuusyrityksille osoitetun kyselyn 
tulosten mukaan sellaisia tiestön puutteita, 
jotka haittaavat puutavaran- ja metsäteolli 
suustuotteiden kuljetuksia, on koko maassa 
336. Niistä 128:n (38 %) korjaaminen sisäl
tyi tielaitoksen vuosien 1988 - 1989 työoh 
jelmiin tai sisältyy vuosien 1990 - 1994 toi
menpideohjelmaan. Korjausten kustannusarvio 
on yhteensä 3 430 milj. mk (111 puutetta). 
Päätieverkoston osuus kustannusarviosta on 
1 997 milj. mk ja alemman tieverkoston (maan 
tiet ja paikallistiet) 1 433 milj. mk. Puut 
teiden korjautumisnopeudessa on suuria alu
eittaisia eroja . Alemman tieverkoston puut
teet korjataan hitaammin kuin päätiever -

- koston. 

Puutteiden taloudellista merkitystä selvitet
tiin Hämeen tiepiirin alueella toimivien 
yrityksien kanssa. Alueella olevat puutteet 
(42) lisäävät puutavarankuljetuksen kustan
nuksia noin 1 . 7 milj . mk vuodessa. Valtaosa 
puutteista oli kantavuus- tai geometriapuut
teita. 

Honet puutavarankuljetuksille tärkeät tiet 
tai sillat ovat Hämeen tiepiirin alueella 
jääneet tielaitoksen toimenpideohjelmien 
ulkopuolelle tai vaille niille kuuluvaa pai
noarvoa. Yksittäisten teiden ja siltojen 
puutteista aiheutuneiden lisäkustannusten 
osuus korjauskustannuksista on jopa 4 - 6 %, 
joten niiden sisältyminen toimenpideohjelmaan 
on erittäin aiheellista . Olisi toivottavaa, 
että tiestön puutteiden merkitys puutavaran
kuljetuksille selvitettäisiin muidenkin tie
piirien alueilla . Siihen voi käyttää tässä 
selvityksessä käytettyä menetelmää. 

Puutavaraa kuljetetaan kaikilla tieverkoston 
tasoilla. Kuljetuksille on olennaista, että 
tieverkosto on koko kuljetusmatkalla mahdol
lisimman hyvä ja kantavuudeltaan tasalaatui
nen; kuljetuksia rajoittavat puutteet jolla
kin autokuljetusreitin osalla vaikuttavat 
koko kuljetukseen. 

Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat tiestön 
puutteet puutavarankuljetuksissa ja mikä on 
niiden taloudellinen merkitys. Selvitys 
tehtiin Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton 
aloitteesta. 

Selvityksen taustalla on metsäteollisuuden 
huolestuminen yleisten teiden kunnosta ja 
tiemäärärahojen riittävyydestä sekä alemman 
tieverkoston (maantiet ja paikallistiet) ke
hittämismahdollisuuksista painopisteen siir
tyessä alemmasta tieverkostosta päätieverkos
toon. Lisäksi vuoden 1990 alun painonkoro
tukset lisäävät pääasiassa alemman tiever
koston painorajoitteisten siltojen määrää. 

TUTKIMUSMENETELMÄ 

Koko maa 

Perusaineistona käytettiin tietoja, jotka 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto oli 
kerännyt vuoden 1988 loppupuolella suurimmil
ta metsäteollisuusyrityksiltä ja jotka koski
vat puutavaran - ja metsäteollisuustuotteiden 
kuljetuksia haittaavia tiestön puutteita . 
Puutavarankuljetusten osalta kyselyynvastasi 
yhdeksän puutahankkivaa yritystä sekä metsä
hallitus . Ne kuljettavat lähes 90 % autolla 
kuljetetusta puutavarasta . Metsäteollisuus
tuotteiden kuljetusta koskevaan kyselyyn 
vastasivat lähes kaikki suurimmat yritykset. 
Näiden tuotteiden kuljetuksista ei ole tie
dossa tarkkoja vuosittaisia autokuljetusmää
riä, joten aineiston kattavuutta ei siltä 
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osin voitu selvittää. Puutavaran- ja metsä
teollisuustuotteiden kuljetuksia haittaavia 
puutteita käsitellään yhdessä. 

Tämä selvitys koskee yleisiä teitä, joita 
Suomessa on noin 76 000 km, sekä siltoja, 
joita on noin 800. Teistä on pääteitä (val
ta- ja kantatiet) 11 400 km, maanteitä 29 400 
km ja paikallisteitä 35 300 km. Yleiset tiet 
edustavat koko maan tieverkostosta vähän yli 
kolmasosaa. 

Selvitys tehtiin yhteistyössä tiehallituksen 
ja tielaitoksen piirien kanssa. Tiepiirit 
selvittivät toimialueellaan ilmoitettujen 
puutteiden tyypin, sisältymisen toimenpideoh
jelmaan, korjaamiseen vaadittavat tiemäärära
hat, toimien toteuttamisaikataulun ja puut
teiden muut ominaisuudet, esim. puutekohdan 
tarkan sijainnin, pituuden ja painorajoituk
set . Tiehallitus laati yhdistelmät piireit
täisistä tiedoista. 

Hämeen tiepiiri 

Metsäteho selvitti Hämeen tiepiirin alueella 
toimivien yritysten kanssa alueen puutekoh
tien kautta kulkevat puumäärät, puutteiden 
aiheuttamat lisäkustannukset sekä puutteiden 
kestoajan ja merkityksen yrityksille . Selvi
tys koski vain puutavarankuljetuksia. 

Lisäkustannusten arvioimiseksi yrityksiä pyy
dettiin ilmoittamaan, mikä on puutteen aihe
uttaman kiertomatkan pituus (km/kuorma), 
kuinka paljon pienempiä vajaakuormat ovat 
kuin täydet kuormat (tonnia/kuorma), kuinka 
paljon ajonopeus puutteen vuoksi pienenee 
(km/tunti ja vaikutusmatka) ja kuinka suuret 
ovat puutteiden aiheuttamat lisäkustannukset 
(mkjm3). 

Tiestön puutteiden luokitus 

Tiestön puutteet luokiteltiin niiden vaiku
tuksen ja luonteen perusteella kahdeksaan 
pääluokkaan: kantavuus, geometria, ulottuma, 
liittymät, kuormausalueet, yhdistävyys & ka
pasiteetti, yksilöimätön puute ja ei puutet
ta tielaitoksen mukaan. Jokaisesta kohdasta 
saatiin sekä yritysten että tiepiirin käsitys 
puutteen laadusta. 

Kantavuuspuutteet vähentävät teiden liiken
nöitävyyttä (yhdistävyyttä) ja huonontavat 
autokuljetuksen tuottavuutta, sillä niiden 
vuoksi kuorman koko pienenee, kuljetusmatkat 
pitenevät tai kausivaihtelu lisääntyy. Ties
tön kantavuutta voidaan kuvata mm. päällyste
luokkien osuuksilla tai erilaisten rajoitus
ten määrällä. Sorateitä on maassamme noin 
32 000 km ja. niistä on kantavuudeltaan heik
koja noin kolmannes. Soratiet sijaitsevat 
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alemmalla tieverkostolla, jolla valtaosa puu
tavarasta kuljetetaan. Kelirikkarajoitus on 
vuosittain noin 5 000 km:n osuudella. Keli
rikkarajoituksista suurin osa on yhdysteillä, 
jotka välittävät paikallista liikennettä. 
Eniten rajoituksia on Lapin, Oulun, Hämeen ja 
Kainuun tiepiireissä. Myös painorajoitteiset 
sillat, noin 350, sijaitsevat pääosin paikal
lista liikennettä välittävillä teillä. Pai
norajoitteisia siltoja on eniten maan lou
nais- ja länsiosissa sekä Lapissa. 

Geometriapuutteella tarkoitetaan tien mäki
syyttä ja mutkaisuutta. Ne määräävät vapaan 
näkemän pituuden. Geometriapuutteet vaikut
tavat eniten ajonopeuteen. 

Ulottumapuutteeksi luetaan tien kapeus ja 
mahdolliset alikulkua haittaavat sillat. 
Kuormausalueiden puuttuminen tai väärä si
joitus on oma puuteluokkansa. Yhdistävyydel
lä ja kapasiteetilla tarkoitetaan tieverkos
ton kattavuutta sekä tarkoituksenmukaista 
sijoittumista. Yksilöimättömiin puutteisiin 
kuuluvat kohteet, joissa puutteen laatua ei 
ole määritelty tarkemmin, vaan esim. huonoksi 
tieksi. Osissa ilmoitetuista kohdista tie
piirit eivät nähneet mitään puutteita tai ne 
oli jo korjattu syksyllä 1988 tehdyn kyselyn 
jälkeen . Nämä kohteet kuuluivat luokkaan "ei 
puutetta tielaitoksen mukaan" . 

TULOKSET 

Koko maa 

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton kyse
lyyn vastanneiden mukaan puutavarankuljetuk-
sia haittaavia puutteita on yhteensä 336 
(kuva 1). Siltoja puutekohteista oli 40 ja 
losseja ll. Puutteista valtaosa sijaitsi 
alemmalla tieverkostolla (maanteillä ja pai- t~~ 

kallisteillä). Puutteet jakautuivat tie-

Maantiet 
178 

Valta- ja 
kantatiet 

21 

Paikallis
tiet 124 

Kuva 1. Tiestön puutteiden maara, koko maa 



Jiepi irit: 

U = Uus i maa 
T = Turku 
H = Häme 
Ky = Kym i 
M =Mikkeli 
PK = Pohjois - Karjala 
Ku = Kuopio 
KS = Keski - Suomi 
V = Vaasa 
KP = Kesk i-Pohjanmaa 
0 = Oulu 
Kn = Kainuu 
l = Lappi 

Puutteita: 

~yhteensä 
~ toi menpide
~ ohje lmassa 

Symbolipylväiden 
korkeus vastaa 
10 puutetta 

Kuva 2. Puutteet tiepiirei!Uiin. Lahde: "TTestön puutteet puu
tavarakuljetusten kannalta", liite 3, 1VH, Suunnitteluosaston 

tutkimuskeskus, Helsinki 1989 

piireittäin epätasaisesti (kuva 2) . Vähiten 
puutteita ilmoitettiin olevan maan länsiran
nikolla. Puutteiden epätasaista jakautumista 
selittänee mm. se, että ne painottuvat metsä
teollisuusyritysten pääasiallisille puutava
rankuljetusalueille . 

. Ilmoitetuista 336 puutteesta 128 (38 %) si
sältyi tielaitoksen vuosien 1988 - 1989 työ
ohjelmiin tai sisältyy vuosien 1990 - 1994 
toimenpideohjelmaan. Kunnossapidon varatyö
kohteita (tehdään, jos määrärahat riittävät) 
oli 11, ja 14 kohteelle oli luvattu tehostet
tu kunnossapito. 28 puutteen korjaamista 
tiepiirit eivät pitäneet tarpeellisena eikä 
155:tä (46 %) puutekohtaa sisältynyt ohjel 
mlln lainkaan, vaikka myös tiepiirien edusta
jien mielestä niissä oli korjattavaa. 

Alueittain puutekohtien sisältymisessä työoh
jelmaan tai toimenpideohjelmaan oli suuria 
eroja (kuva 2). Osittain se s elittynee sil
lä, että teiden geometriassa on Itä-Suomessa 
enemmän ongelmia kuin muualla maassa. Selvi
tyksestä kävi ilmi, että tielaitos ei pitänyt 
geometriapuutteita toimenpiteitä vaativina 
kuten yritykset. Yritysten ja tielaitoksen 
mielipiteet puutteista poikkesivat toisistaan 
eniten Kuopion, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan 
tiepiireissä. 

Kustannukset, Puutteita , 
milj. mk kpl 
2 400,.-----------------~---------------------, ao 

~ r~~~~~~~~~~~~ EJ Puutteita 

r----------------140 

Valta - ja kantatiet Maantiet Paikallistiet 
Tieluokka 

Kuva 3. Tielaitoksen toimenpideohjelmassa ja työohjelmissa 
olevien puutteiden korjausten kustannusarvio ja puutteiden 

maara tieluokittain 
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Työohjelmiin ja toimenpideohjelmaan sisälty
vien puutteiden (128) korjausten kustannusar
vio on yhteensä 3 430 milj. mk (laskettu 111 
puutteesta) (kuva 3) . Valtaosa tästä s ummas
ta, 1 997 milj . mk, käytetään valta- ja kan
tateiden rakentamiseen. Maanteillä olevien 
puutteiden korjaus ten kustannusarvio on yh
teensä 1 256 milj . mk . Paikallisteillä ole
vien puutteiden korjausten kustannusarvio on 
vain 177 milj . mk. 

Tärkeimmän puuteryhmän muodostavat kantavuus
puutteet . Niitä on hieman alle 60 % kaikista 
puutteis ta . Seuraavaksi eniten on yksilöi 
mättömiä puutteita (no in 20 %) ja geometria
puutteita (12 %). 

Tarkemmat koko maata koskevat tulokset on 
esitetty tiehallituksen monisteena: Tiestön 
puutteet puutavarankuljetusten kannalta , Tie 
ja vesirakennushallitus, suunni tteluosaston 
tutkimuskeskus, Helsinki 1989. 

Hämeen tiepiiri 

Hämeen tiepiirin alueella toimivat yritykset 
ilmoittivat alueella olevan 42 puutavarankul
j etuksia haittaavaa puutetta, joista seitse
män oli siltoja ja yksi lossi. Niiden kautta 
kuljetetaan vuosittain yli 1 milj. m3 puuta 
varaa. Koska yritysten edustajat pitivät 
osaa ilmoittamistaan puutte i sta kokonaisuuden 
kannalta merkityksettöminä, kerättiin lisä
tietoja vain 29 kohteesta. 

Hämeen tiepiirin a l ueella kelirikkoisista 
teistä noin 90 % sijaitsee alueen pohjois
osassa, jossa suurin osa ilmoitetuista puut
teista s i jaitsi. Siellä tiet ovat myös mut 
kaisempia ja mäkisempiä. Piirin pohj oisosas
sa puutavaraa kulj etetaan paljon, kun taas 
muu liikenne keskittyy piirin eteläosaan . 
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TAULUIG<O Kuljetuksen lisakustannukset Hameen 
tiepiirissa, mukana 24 puutetta 42:sta 

Puute ja sen Lisakustannukset 
aiheuttama 
toimenpide mk/vuosi mk/ m3 

Kantavuuspuute 
- tiet 795 000 2,07 
- sillat 125 000 3 , 29 
Geometriapuute 747 000 1,30 
Muut puutteet 17 000 2 ,83 

Yhteensä ja keskim . 1 684 000 1,62 

---------- ------
Kiertomatka 592 000 4,13 
Ajonopeuden pienene- 576 500 0 , 76 minen 
Useampia toimenpiteitä 515 500 6 , 87 
Ei tietoa - -

Yhteensä ja keskim . 1 684 000 1 , 62 
-- --~---

Suurin osa parannustoimista kuitenkin kohdis
tuu p11r1n eteläos aan liikennelaskentojen 
antamien liikennemäärien perusteella. 

Puutteiden aiheuttamat lisäkustannukset ovat 
noin 1.7 milj. mk vuodessa (taulukko). Kier
tomatkasta ja ajonopeuden pienenemisestä 
aiheutuvat vuotuiset lisäkustannukset olivat 
suunnilleen saman suuruiset, mutta kuutiomet
riä kohti kiertomatka aiheutti suuremmat 
lisäkustannukset kuin ajon hidastuminen . Va
jaakuormat liittyivät aina joko kiertomatkoi
hin tai ajonopeuden pienenemiseen, jolloin 
lisäkustannukset olivat yhteensä 6,90 mkjm3 . 

Ilmoitetuista 42 puutteesta 20 sisältyy tie
laitoksen toimenpideohjelmaan. Siihen sisäl
tyvien puutekohtien t o imenpidepituus on yh
teensä 360 km ja ohjelman ulkopuolelle jää
vien 331 km. 

Toimenpideohjelmassa o levien puutteiden kor 
jausten kustannusarvio on yhteen sä n o in 809 
milj. mk. Valta- ja kantateiden osuus kor
jauskustannusten arvio sta on 550 milj. mk 
(valtatien 3 rakentaminen) ja alemman tiever
koston osuus 259 milj . mk. 
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Maan t iet 
26 

Valta - j a 
ka ntat ie t 

2 

Kuva 4. Puutteiden sijainti tieluokittain, 
Hameen tiepiiri 

Puutekohdista valtaosa (31) on maanteil l ä 
(kuva 4). Maanteiden puutekohteet lisäävä t 
kustannuksia vuosittain noin 1. 4 milj. mk 
(laskettu 19 puutteesta). Paikallisteide n 
puutteita oli 9 (lisäkustannukset 0.3 milj. 
mk, korjauskustannukset 5.4 milj. mk). Yr i 
tykset eivät ilmoittaneet pääteiden puuttei
den aiheuttamia lisä kustannuksia. 

Tärkein puuteryhmä oli kantavuuspuuttee t 
(kuva 5), noin 60% (mukaan luettuina sillat 
ja lossi). Hämeen tiepiirin mukaan teide n 
kantavuuspuutteista suurimman osan aiheutti 
tien heikko pohja, ja haitta oli ympärivuoti
nen . Yritykset pitivät näiden tienosien 
puutteita kelirikkoaj an puutteina. Teide n 
kantavuuspuutteet lisäävät kuljetuskustannuk
sia noin 800 000 mk vuodessa. Heikon kanta
vuuden aiheuttamista lisäkustannuksista 45 % 
aiheutui lisäkuljetusmatkasta (kiertomatka , 
keskimäärin 22 km), 45% ajonopeuden ja 10% 
kuorman koon pienenemisestä . Näiden kanta
vuuspuutteiden poistamiseksi tarvittaisiin 
117 milj. mk. Siltojen liian pienet kanta
vuudet lisäävät kuljetuskustannuksia 125 000 
markkaa vuodessa . 

Toinen merkittävä puute oli geometriapuute -
mäkisyys ja mutkaisuus . Yritysten mukaan 
kohteista vähän yli viidennes kuului tähän 
ryhmään. Sen sijaan tielaitoksen mukaan vain 
yksi tienosa kuului t ä hä n luokkaan; muut 
sijoittuivat joko luokkaan kantavuuspuute tai 
luokkaan yksilöimä tön puute. Geometriapuut
teet lisä ävä t kuljetuskustannuksia noin 
750 000 mk vuodessa. Kolmanneksi suurimpana 
luokkana olivat ulottumapuutteet, kuten tien 
kapeus ja rajoitettu alikulku. 

Yritysten ja tielaitoksen mielipiteet puut
teiden laadusta (kuva 5) poikkesivat eniten 
geometriapuutteiden osalta. Kaikkiaan 26 ta
pauksessa näkemys oli molemmilla sama ja 
viidessä tapauksessa pysyttiin saman puute
luokan sisällä . 19 kohteen osalta mielipi
teet menivät ristiin. 

Puut t eita , 
kpl 

30.--------------------------------------------, 
~Tiepiirin käsitys c:J Yritysten käsitys 

25 

20 

15 

10 

0 
Kan tavuus Geometria Ulottuma Kapasi - Yksi löi - Ei ~utetta, 

teetti mätön tielaitos 

Puute 1 uokka 

Kuva 5. Puutteet luokittain, Hameen tiepiiri 



Koko 
vuos i 

Kuva 6. Puutteiden vaikutusaika, Hameen tiepiiri 

Puutteiden merkitystä puutavarankulj etuksille 
voidaan kuvata myös niiden kestoajalla (kuva 
6). Yli puolet puutteista vaikeutti kulje
tuksia ympäri vuoden. Pelkästään kelirikko
aikoina ongelmia aiheutti vajaat 40 % puut
teista. 

Yrityksiä pyydettiin ilmoittamaan v11s1 eni
ten kuljetuksia haittavaa puutetta. 42 puut
teesta 17 nousi näin mitattuna tärkeäksi. 
Tärkeimmät kohteet vaihtelivat yritysten 
toiminta-alueittain ja pääkuljetussuunnit
tain. Kyselyllä saatiin selville ne puut
teet, jotka yritysten mukaan olivat merkittä
viä ja jotka tielaitoksen toimenpideohjelmis
sa olivat varatyökohteina tai eivät ollenkaan 
sisältyneet ohjelmiin. 

Tiemäärärahojen oikealla kohdentamisella 
voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Jos 
Hämeen tiepiirissä korjattaisiin ne v11s1 
puutetta, jotka eniten lisäävät alueen yri
tysten kuljetuskustannuksia, pienenisivät 

·vuotuiset kuljetuskustannukset lähes l milj. 
markkaa. Tarvittavat korjausmäärärahat oli
sivat noin 45 milj . mk eli lisäkustannusten 
osuus korjauskustannuksista olisi noin 2 %. 

Yhdeksän yritysten tärkeimmiksi ilmoittamaa 
puutetta voitaisiin korjata 30 milj . mk:lla, 
jolloin vuotuisia kuljetuskustannuksia sääs
tyisi noin 1.1 milj. mk. Lisäkustannusten 
osuus korjauskustannuksista on silloin noin 
4 %. Yksittäisten teiden ja siltojen puut
teista aiheutuneiden lisäkustannusten osuus 
korjauskustannuksista on suurempi kuin esi
merkeissä eli 4 - 6 %, joten niiden mukaan 
ottaminen toimenpideohjelmaan on erittäin 
aiheellista. 

Seitsemän puutetta 42:sta oli Hämeen tiepii
rissä metsäteollisuustuotteita kuljettavien 
yrityksien ilmoittamia . Niistä yhden katsoi
vat myös puutavarankuljetuksia harjoittavat 
yritykset itselleen tärkeäksi. 

TULOSTEN TARKASTELU 
JA HYÖDYNTÄMINEN 

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton (SMKL) 
kysely, samoin kuin myös osin tiehallituksen 
kysely tiepiireille, oli vapaamuotoinen, 
joten niihin perustuva aineisto oli epäyh
tenäistä. Se hankaloitti aineiston käsitte
lyä. Vastausten tasossa oli alueittaisia 
eroja; SMKL:n kyselyssä ilmoitettiin joil
lakin alueilla mukaan myös vähemmän tärkeitä 
puutteita, toisilla alueilla vain muutama 
tärkein puute. Samoin tiepiirien vastauksi
en tasossa oli huomattavia eroja. 

Puutteet tiestön kunnossa aiheuttavat lisä
kustannuksia paitsi tien käyttäjille myös 
tien pitäjälle. Kantavuuspuutteiden vuoksi 
joudutaan käyttämään kiertoteitä, jolloin 
ajomatka pitenee. Kun kuorman koko pienenee, 
saman puwnäärän kuljettamiseen tarvittavien 
autokuormien määrä suurenee ja ajomäärä sa
malla suurenee . Lisäajokilometrit suuren
tavat tienpitokustannuksia . Tienpitäjälle 
aiheutuvia lisäkustannuksia ei arvioitu tässä 
selvityksessä . 

Puutteiden aiheuttaman kausivaihtelun voimis
tumisen hinnoittelu on vaikeaa. Mukaan tuli
si ottaa mm. seuraavista seikoista aiheutuvat 
kustannukset: puutavaravarastojen koko suure
nee ja sitä kautta varastoihin sidottu pääoma 
ja korot suurenevat, puutavara-autojen tuot
tavuus pienenee ja kuljetusten ohjaus vaikeu
tuu. Tässä selvityksessä ei pystytty otta
maan huomioon kausivaihtelun voimistwnisen 
aiheuttamia lisäkustannuksia . 

Kohteiden valinta tielaitoksen toimenpideoh
jelmaan perustuu liikennemä ärään, kantavuu
teen sekä tien ruuhkaisuuteen. Liikennemää
rät laskelmien pohjaksi saadaan tiehallituk
sen laatimista tieliikenteen tavarankulje
tustilastoista sekä liikennelaskennoista. 
Toimenpideohjelmaa laadittaessa henkilö- ja 
kuorma-autot katsotaan samanarvoisiksi eikä 
erikseen selvitetä tavarankuljetusten vaati
muksia. Kolmannes maanteiden tavarankulje
tuksista on metsäteollisuuden kuljetuksia. 
Selvitys paljasti puutekohteita, joiden kor
jaamista tielaitos ei pidä aiheellisena, 
koska niillä on vähän raskasta liikennettä . 
Näissä tapauksissa vähäinen raskaan liiken
teen määrä johtui tien huonosta kunnosta; 
raskaat kuorma-autot joutuivat käyttämään 
kiertotietä. Tällaiset tapaukset eivät ilme
ne liikennelaskennoista , vaan tulevat esille 
vasta tämäntapaisissa selvityksissä. 

Tämän selvityksen avulla saatuja tiestöä 
koskevia tietoja tulisikin kä yttää hyväksi 
tielaitoksen toimenpideohjelmaa laadittaessa. 
Selvitys antaa kullekin tiestön puutteelle 
sen painoarvon , mikä sillä on puutavarankul
jetuksissa. Selvitys antaa kuvan puutteiden 
aiheuttamista lisäkustannuksista sekä tie
määrärahojen kohdentwnises ta puutavarankul
jetuksille tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. 
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Yhdistelemällä tielaitoksen ja Metsätehon 
keräämiä tietoja saadaan hahmoteltua puuttei
den korjaamisen tärkeysjärjestys sekä rahoi
tustarve. Tunnuslukuina korjausjärjestystä 
laadittaessa voidaan käyttää esim. sisäistä 
korkoa tai takaisinmaksuaikaa. Esimerkiksi 
Hämeen tiepiirissä tuli esille kohteita, 
jotka olivat piirin ohjelmissa ajoittamatto
mina kunnossapidon varatyökohteina, vaikka 
puutteiden aiheuttamien vuotuisten lisäkus
tannusten osuus oli 4 - 6 % kohteiden kor
jauskustannuksista. Hankkeiden kiireelli
syysjärjestystä määriteltäessä ei ollut otet
tu huomioon puutavarankuljetuksia. 

Vuoden 1990 alussa voimaan tulleiden painon
korotusten vuoksi painorajoituksia tulee 
lisää noin 250 sillalle. Nykyisten ja tule-
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vien rajoitusten sekä puutteiden vaikutuksen 
selvittämiseksi olisi toivottavaa, että Hä
meen tiepiiriä koskenut selvitystyö tehtäi
s~~n myös tielaitoksen muissa piireissä. 
Tiepiirit ja Metsäalan Kuljetuksenantajien 
läänien yhteistyöryhmät voisivat tehdä selvi
tystyön tässä esitetyn menetelmän mukaisesti. 
Lisätietoja saa Metsätehosta. 

Puutteet voitaisiin selvittää määräajoin 
toistuvasti. Nykyinen tietotekniikka mahdol
listaa tietojen siirron digitaaliseen muo
toon, jolloin puutteet voisi sijoittaa tie
verkostolle ja siten muodostunutta tietokan
taa voisi hyödyntää toimenpideohjelman laa
dinnassa, käytännön kuljetusten järjestelemi
sessä sekä tutkimustoiminnassa. 

Asiasanat: tiestön puutteet, 
puutavarankuljetus 

DEFICIENCIES IN THE ROAD NE1WORK 
FROM THE TIMBERTRANSPORT POINT OF VIEW 

The aim of the study was to discover the 
deficiencies in the public road network from 
the timber transport point of view, as we ll 
as their economic impact. The study was done 
in cooperation with the Finnish roads autho
rities, on the initiative of the Central 
Association of Finnish Forest Industries . 
The study was carried out through question
naires sent to the forest industry companies. 
The deficiencies were analyzed by the local 
road authorities and the necessity for impro
vements was determined. 

The enquiry showed that the road network had 
a total of 336 such deficiencies as adversely 
affect timber transportation and transporta
tion of forest industry products. Of these, 
128 (38 %) were included in the improvement 
program of the road maintenance organization 
for the years 1988 to 1994. The cost esti
mate for the improvements was 3,430 million 
Fmk. A total of 1,997 million Fmk is inclu
ded in the cost estimate for the highway 
network and 1,433 million Fmk in that for the 
local road network. The scheduling of im-

provements showed great local variations. 
The highway net work often has higher prio
rity than the local ne twork. 

The economic impact of the deficiencies was 
studied in cooperation with the local road 
authorities and the forestry companies using 
the roads in the same area. The companies 
reported on extra costs resulting from the 
individual items of deficiency. The defi
ciencies in the area in question (a total of 
42 items) result in extra costs of about 1,7 
million Fmk for timber transportation annual
ly. The maj or part of the extra costs are 
due to shortcomings which reduce the bearing 
capacity of the road . 

Several of the area roads or bridges used for 
timber transportation have been left outside 
the road network improvement programs or have 
not been given the requisite weight. The 
proportion of extra costs resulting from 
deficiencies in individual roads or bridges 
is as much as 4 to 6 % of all improvement 
costs, which is why it would he economical to 
include them in the improvement programs. 

Key words: road deficiences, 
timber transport 
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