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Metsänparannus 2017



• Työmäärä 40 000 hehtaaria. Tämä on 60 % tavoitteesta.

• Tarkastettuja toteutushankkeita 54 kpl. Virheellisiä 5 kpl.

• Hankekoko pienenee kovaa vauhtia. Puukauppa edellä 1-3 

tilan hanke.

• Tarkastukset osoittavat, että koneyrittäjästä johtuvia 

poikkeamia vähän

• Huomiota kiinnitettävä vesiensuojeluun

Suometsien hoito 2017



• Metsäteitä rakennettiin 100 km ja perusparannettiin 1 100 

km. Tämä on 50 % tavoitteesta.

• Metsäkeskus tarkasti satunnais- ja harkintaotannalla 21 

metsätietä, joiden yhteispituus oli 54,6 km 

• Otantatarkastusten perusteella 50 % hyväksyttäviä

• Puutteet olivat tuttuja eli sorastusleveyden kapeus ja 

kääntöympyrän alimitoitus

› Kääntöympyröissä kehitys positiivista

› Sorastusleveydessä mennään huonoon suuntaan

• Kantavuutta ei ole määritetty 

Metsäteiden tarkastus 2017



• Metsäteiden tarkastusmäärä 70 -100 km

• Kaikilta metsäteiltä, jotka päättyvät elokuun loppuun 

mennessä, mitataan kantavuus pudotuspainomittauksella.

• Jos työ tehty hyväksytyn suunnitelman mukaan, ei 

kantavuusmittaustuloksien perusteella lähdetä vaatimaan 

lisäsorastuksia. 

Vuosi 2018



Hätäkaste ei pitkää lämmitä

Tie 

perusparannettu 

mok-varoin 2015

Tie perusparannettu 

mok-varoin 2015

Missä mättää: 
- Kuivatus puutteellista (runko pannukakku ja 
olemattomat ojat)
- Päällysrakennekerros olematon

Tilanne keväällä 2017

Kustannus helposti 5 000 €/km



• Metsäteillä runko- ja sorastusleveys helposti liian kapea

› Huolestuttavaa on se, että tierungot kapenevat

• Varsinkin mutkat kriittisiä

• Sortumisvaara!

• Metsäteillä minimisorastus-

leveys 3,6 m. Tämä vaatii 

vähintään 4,5 m leveän rungon.

Tien runko- ja sorastusleveys 

2,7 m



Odotustasanne puuttuu

Mitä ajattelee tukkirekan 

kuljettaja kaljamakeleillä?



• kuivatus-kuivatus-kuivatus

Vedet pois tienrungosta

Ojan syvyys min. 0,5 m

Poikittaiskaltevuus 3-5 %



• Jyrkkä mäki mutkan kera rekkamiehen painajainen

Mäet ja mutkat



• Jos kääntöpaikat olisi aina rakennettu mitoitusten mukaan, 

meillä olisi hyvä tilanne

• Tämän päivän suurin haaste hakerekat

Kääntöpaikat



• Tuttu näky - pisaraympyrä

Pisaraympyrä

Täällä jossain 

ympyrän keskipiste



• Mika Nousiainen

› 050 372 6641

› mika.nousiainen@metsakeskus.fi

Lisätietoja
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