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rahoitusprosessissa



Tulevaisuus?
• Mikä on metsäteiden tulevaisuus?

Kerralla kuntoon Hätäkaste



Kehitys huolestuttavaa



Runkotöiden pullonkaulat
• Harvassa suunnitelmassa on kerrottu nykyisen tierungon 

leveyttä
• Jos runko kapea, ei suunnitelmissa kerrota, miten runkoa 

levitetään (tuskin juurikaan tehdään)
• Tierunkoon upotetaan tietyllä alueella suuria määriä 200 

mm putkia (ELY vaatii vähintään 400 mm)
• Rummut ovat usein myös liian lyhyitä



Pohjamaan kantavuus tiedettävä



Kantavuusmittaus 



Tierungon kantavuuden määritys
• Jos suunnitteluvaiheessa ei käytetä kantavuusmittausta, 

voi olemassa olevan tierungon kantavuutta määrittää 
seuraavan taulukon avulla (Yksityistien parantaminen, 
Esko Hämäläinen, 2010)



Päällysrakennetyöt 
• Toimijoiden suunnitelmista puuttuu usein olemassa olevan 

tierungon tai maalajin kantavuuden määrittäminen (sitä ei 
ainakaan lue missään suunnitelmadokumentissa)

• Maastotutkimuspöytäkirjasta puuttuu usein 
päällysrakenteiden ajosuunnitelma (pahimmillaan 
kustannusarviossa tonnimäärä ja siinä kaikki) 

• Kantavuusmittauksia tehdään tällä hetkellä jonkin verran, 
joskin määrä on lisääntymässä

• Huom! Maastotutkimuspöytäkirjaa vastaava dokumentti on 
tien rakennussuunnitelma paaluväleittäin



Käytössä olevat 
päällysrakenneluokat

• Varsitie Tavoitekantavuus 50 MN/m² kesällä
• Aluetie prl 3 Tavoitekantavuus vähintään 60 MN/m² 

kesällä
• Aluetie prl 2 Tavoitekantavuus vähintään 60 MN/m² 

keväällä
• Runkotie Tavoitekantavuus vähintään 80 MN/m² 

keväällä



Päällysrakennetöiden pullonkaulat
• Ilman tierungon lähtökantavuutta murskeiden ajo tapahtuu 

perstuntumalla
• Runkotöiden jälkeen kapea tierunko kostautuu alamittaisen 

sorastusleveytenä

2,7 metriä



Irtomotit tonneiksi 1,6-kertoimella



• https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1366/netti_yksityi
stien_parantaminen_1.pdf



Kantava-laskuri
• http://www.metsateho.fi/metsatieohjeisto/



Moteista tonneiksi
• Suunnitelman mukainen teoreettinen rakennetilavuus = 

m³rtr (tiivistettynä)
• Päällysrakenne kuorma-auton lavalla = m³itd (= 1,4 - 1,5 

m³rtr)
• Tarvittava määrä päällysrakenteita tonneina, t (= 1,5 - 1,7 

m³itd)

• Esimerkki: Tielle tarvitaan 3,8 metrin leveydelle 15 cm 
kantava kerros 0-32 mm kalliomursketta 100 metrin 
matkalle

• 3,8 m*0,15 m*100 m = 57 m³rtr * 1,5 = 85,5 m³itd * 1,6 = 
136,8 t (1 m³rtr = 2,4 t)
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Teknisen suunnittelun 
parannuskeinoja



Suunnitelman tekniset asiakirjat 
1/2
• Tierungon kantavuus paaluväleittäin suunnitteluvaiheessa 

(kantavuusmittaus, silmävarainen luokitus tai tien 
jyvittäminen Metsätehon ohjeiden pohjamaaluokkiin)

• Tierungon poikkileikkauskuva (Metsätehon ohjeistus)
• Kartta, jossa seuraavat asiat (voidaan esittää myös 

maastotutkimuspöytäkirjassa):
› Tierunkoon asennettavat rummut (materiaali, läpimitta ja pituus)  
› Laskuojat
› Perattavat sivuojat, jos hankkeessa ei perata kaikkia sivuojia
› Räjäytystyöt tien rungossa tai sivuojassa
› Suodatinkankaiden tai geovahvisteiden käyttö
› Erillinen päällysrakenteiden ajokartta paaluväleittäin (jos ei ole tehty 

kantavuusmittausta)



Suunnitelman tekniset asiakirjat 
2/2
• Valittujen kääntöpaikkamallien havainnekuvat
• Valittujen kohtaamispaikkojen havainnekuvat

• Selvitys käytettävistä päällysrakenteista ja vakuutus, että 
käytetty päällysrakennemateriaali täyttää sille asetetut 
laatuvaatimukset (vastuulliselta toimijalta on aina 
rakeisuuskäyrät saatavilla hankkeen toteutusvaiheessa)



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus


