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Tapio Oy – valtion sidosyksikkö  asiantuntijapalvelut 
valtiolle, Inhouse -asema = Valtion organisaatioilla
sidosyksikköhankintamahdollisuus (= ilman kilpailutusta)

konsernin emo-osakeyhtiö
henkilöstö 17, LV n 2,1 M€

Tapio Silva Oy – tytäryhtiö

asiantuntijapalvelut, tuotteet  ja siementuotanto, kaikille 
asiakasryhmille,
henkilöstö 20, LV  tuotteet n 1,2 M€, siementuotanto n 
2,3 M€

Metsäkustannus Oy – tytäryhtiö
Metsälehti, Metsälehti Magazine, kirjat, verkkouutiset -
henkilöstö 20, LV n  4,2 M€

Konserni: Liikevaihto n. 9,7 M€, Henkilöstö 57, valtio 100 % 
omistus (VNK)



Metsätie – metsätalouden perusedellytys
mutta kestääkö tien kantti?

• Teollisuuden puuhuolto

- Korjuu- ja kuljetuskustannukset

• Metsänomistaja

- Kysyntä,  puun hinta

- Metsänhoidon kustannukset

• Muut elinkeinot ja 

virkistyskäyttö

• Puunkäyttö lisääntyy

• Kalusto järeytyy

• Ilmasto lauhtuu
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Kunnossapito ontuu, korjausvelka kasvaa
Osapulten ymmärrettävä oma etunsa
• Koetaan kalliiksi ja vaikeaksi

• Pidetään huolta omaisuudesta

• Kaytä ammattiapua

• Tien kunto ei juurikaan näy puun

hinnassa

• Parempaa hintaa hyvän tien varressa

olevasta puusta

• Tuet laskevat

• Riittävät kannustimet maaseudun

infraan
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Metsätien erityispiirteet

Kevytrakenteinen

• Tien runko routivista ojamaista

• Kelluva penger soiden ylityksessä

• 10-20 cm päällysrakenne

• Ei yleensä kulutuskerrosta

Kapea

• Kuivuu hyvin, jos ojat kunnossa

• Ongelmapaikkoja ei voi kiertää

• Reunapalle lätäköi koko tien

Raskas liikenne
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Vesi pois metsätieltä – Talvi ja kevät

Lumi- ja jääpolanteen pitäminen matalana 

talvikauden ajan, jos alueella hakkuita

• Auraus ja höyläys

Kevättalvella lumi ja sulamisvedet pois tieltä

• Reikiä lumivalleihin lätäköiden kohdalle

• Vallien madaltaminen

• Sohjo-oja sisäluiskaan

Rumpujen sulatus
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Vesi pois metsätieltä – Kesä ja syksy
Ojien ja rumpujen 

kunnossapito pitää rungon 

kuivana

• Sivu- ja laskuojien perkaus

• Vesakon raivaus

Muotoilu ja tasaus pitää 

veden pois tien pinnalta

• Pinnan muotoilu

• Reunapalteen poisto

• Pinnan tasaus

Kulutuskerros myös 

metsäteillä

• Helpottaa muotoilua

• Pitää vettä ja hillitsee 
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Kunnossapidon järjestely

• Tiekunnilla usein puutteita järjestäytymisessä, aktiivisuudessa ja  osaamisessa

• Kaikkiin työvaiheisiin on saatavilla ammattiapua => ammatillisuus

• Usein ammattilaisen käyttäminen tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi. 

- Oikeat menetelmät sekä kone- ja materiaalivalinnat

- Osaava kilpailuttaminen ja valvonta

• Ammattiapua tarjoavat tie-isännöitsijät, alan palveluntarjoajat ja koneyrittäjät

Tapiossa valmistunut täysi työkalupakki helpottamaan kunnossapidon

suunnittelua, teettämistä ja toteutusta. 

• Kaikki oppaat, dokumentit ja lomakkeet vapaasti ladattavissa Tapion sivuilta

• Tilaajana MMM, kumppanina tietekniikassa ja töiden teettämisen

asiakirjoissa Navico Oy
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Metsätien kunnossapito-opas ja 
neuvontamateriaalia
Metsätien kunnossapito-opas

• 57 sivua metsätien suunnittelua, organisointia, 

kilpailuttamista, työmenetelmiä, kalustoa ja 

materiaaleja

Metsätien kunnossapito diasarja

• 26 diaa neuvontaan ja vaikuttamiseen

Metsätien kunnossapito esite

• Kätevä kotiin vieminen paperilla tai sähköisesti 

lähetettynä

• Metsätien kunnossapito - oppaat, urakoinnin 

lomakemallit ja tehtäväkortit – Tapio
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Metsätien kuntokatselmus
• Toimintaohje metsänomistajalle, tiekunnalle, 

tieisännöitsijälle. Selvittää tien kuntopuutteet

• Kelirikko, pinnan laatu, päällysrakenteen 

riittävyys, reunapalle,  sivu- ja laskuojien 

kunto ja vesakko ja maakivet

• Ei raskaita ohjelmia. Kartta ja kynä riittävät

• Tie kävellään tai ajetaan läpi ja merkitään 

puutteet karttaan ja tarvittaessa valokuva

• Ohjeessa on kaikista kuntotekijästä kuvat ja 

sanalliset kuvaukset kuntoluokittain 

• Samat luokitukset kuin sähköisessä sovell.

• Metsätien kunnossapito - oppaat, urakoinnin 

lomakemallit ja tehtäväkortit – Tapio 23.3.2018 10

Määräyhteenveto kuntokatselmuksen tuloksista:

Kelirikkoa

- vaurioluokka 2 250 m

Pinnan tasaisuus

- tyydyttävä 340 m

Reunapalle

- tyydyttävä 480 m

Vesakkoa

- tyydyttävä 540 m 

Rummut

- tyydyttävä 1 kpl

Maakivet

havaittiin 1 kpl



Kunnossapidon urakoinnin 
vuosikustannusarvio ja urakoinnin ohjeet 
*Kunnossapidon 

vuosikustannusarvio Excel-

pohjana

*Ohjeet kunnossa-

pitourakan tilaamiseen 

ilman kilpailua

*Ohjeet laajemman urakan

kilpailuttamiseen

Metsätien kunnossapito -

oppaat, urakoinnin 

lomakemallit ja tehtäväkortit 
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Työtilausmenettely
Yksittäinen kunnossapitotyö annetaan ilman 

kilpailua tunnetulle ammattitaitoiselle 

urakoitsijalle 

• Valitaan urakoitsija

• Sovitaan ehdot 

• Allekirjoitetaan yhdessä työtä koskeva 

työtilauslomake

• Liitetään mukaan työtä koskeva tehtävä-

kortti

12 eri kunnossapitotyön tilaamisen täytettävät 

lomakepohjat ja tehtäväkortit:

http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/metsatien-
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Kilpailuttamismenettely
Tapion kilpailuttamispaketissa on talvihoidon, 

kesähoidon, kunnostusurakan, 

vaurionkorjausurakan ja sorastuksen:

• Tarjouspyyntö /-sopimus lomakepohjat

• Urakkatarjous- ja sen hintalomakepohjat

• Laatulupaus-lomakepohjat

• Tehtäväkortit

Hintalomakkeella voidaan kuvata kone, kalusto ja 

työtekijät laatuarviointia varten

Lomakkeet soveltuvat muokkaamalla myös 

yksittäisen työn kilpailuttamiseen

• http://tapio.fi/julkaisut-ja-

raportit/metsatien-kunnossapito-oppaat
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Urakoitsijan laatulupaus
• Navico Oy:n kehittämä kevyt 

laatupisteytys urakkakilpailuun

• Urakoitsija antaa itse laatupisteensä

• Excel-lomake hinta- ja 

laatupisteiden laskentaan 

• Laatulupausmittarit (max 6 

p/kohta):

1. Urakoitsijan aikaisempi kokemus 

2. Työtä valvovan henkilön kokemus 

3. Työkoneen kuljettajien kokemus

4.     Urakoitsijan kalusto 

5.     Työn seuranta ja raportointi

• Metsätien kunnossapito - oppaat, urakoinnin 
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Tehtäväkortit

Tehtäväkortit kymmenestä eri 

kunnossapidon työstä.

Korteissa kuvattu:

• Työn ajankohta, laatuvaatimukset, työn 

laadun mittaaminen ja toteaminen, 

työselitys, liikenne- ja työturvallisuus

Liitetään mukaan työtilaus- ja 

kilpailuttamisasiakirjoihin. Työt tehdään 

korttien mukaisesti

http://tapio.fi/julkaisut-ja-

raportit/metsatien-kunnossapito-oppaat
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Selvityksiä Kemera-perusparannuksesta

Kemera-perusparannuksen vaatimukset

• mikä on tuettavaa perusparannusta / mikä 

kunnossapitoon kuuluvaa  kunnostusta

• Kuluttajasuoja, helpottaa rahoittajaa, tervehdyttää 

kilpailua, täydentää Metsätehon metsätieohjeita

http://tapio.fi/wp-content/uploads/2017/01/Metsatien-

perusparannuksen-vaatimuksia.pdf

Metsätien rakennuksen ja perusparannuksen omavalvonta

• Koneen kuljettaja -> urakoitsija -> toteuttaja (esim. Otso) 

ilmoittavat tien laatua ja ohjeidenmukaisuutta koskevaa 

tietoa metsäkeskukselle tai ELY-keskukselle

• Vähentää työnjohtoa ja valvontaa/tarkastusta

• Lisää luottamusta (palaute tärkeä <- <- )

http://tapio.fi/wp-content/uploads/2017/01/Metsatien-
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Metsätiemestarit Facebook ryhmä

Liity Tapion ylläpitämään 

Metsätiemestarit Facebook ryhmään

• 2040 jäsentä: Tienpito-, metsä-

koneen ja puuauton kuljettajia ja  

yrittäjiä, metsäammattilaisia, mp-

yrittäjiä, tieisännöitsijöitä, 

tiekuntaväkeä, metsänomistajia

• Kysymyksiä, neuvoja, kuvia, 

videoita, keskusteluja, tuote-

esittelyjä, mutta ei vihapuheita

• https://www.facebook.com/groups

/metsatiemestarit/ 23.3.2018Tapio Oy 17


