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Tulevaisuuskatsaus III: yksityistiet ja logistiikka 

 

Suomen metsäkeskuksen yrityspalveluiden tuottamissa tulevaisuuskatsauksissa 
kartoitetaan metsäalan yritysten toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja 
tarjotaan näköaloja siihen, mitä muutokset merkitsevät yritysten liiketoiminnalle. 

Tämä on järjestyksessään kolmas tulevaisuuskatsaus. Se käsittelee yksityisteiden 
ja logistiikan teemoja.  

Tulevaisuuskatsaus pähkinänkuoressa 

• Toimiva liikenneinfra mahdollistaa metsäbiotalouden investoinnit.  
• Tiekunnat ovat avainasemassa teiden kunnossapidossa. 
• Rahoitustuet kaipaavat yhtenäistämistä. 
• Tie- ja siltatieto luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
• Infra-alan osaajia tarvitaan tuottamaan yksityistiepalveluja. 

 

Kirjoittajat: Marko Ämmälä, yrityspalvelujen päällikkö 
Risto Mulari, yrityspalvelujen asiantuntija 
Mika Nousiainen, johtava asiantuntija 
Timo Pisto, erityisasiantuntija 
Juha Niskanen, kehittämisasiantuntija 

Verkossa: www.metsakeskus.fi/asiointi/yrityspalvelut 
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1 Tulevaisuuskatsaus: yksityistiet ja logistiikka  

Suomen metsäteollisuuden raaka-aine ja suomalaisten rakennusten 
lämmittämiseen tarvittava energiapuu lähtevät liikkeelle metsästä yksityisteitä 
pitkin. Kun tiestön kunto alkaa rapistua, sen huomaavat ensimmäisinä puutavara-
autojen kuljettajat. Pahimmillaan urapainaumat ja tien rungon pettäminen voivat 
aiheuttaa vahinkoa ajoneuvoille ja ihmisille. Tämä käy kalliiksi logistiikka-alan 
yrittäjälle eikä puuta jalostava teollisuus tai lämpölaitos saa kaipaamaansa raaka-
ainetta suunnitellussa aikataulussa.   
  
Metsäkeskus vastaa yksityisteiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviin 
haasteisiin monenlaisilla toimilla. Vuoden 2022 aikana käynnistetty TIESIT-hanke 
on yksi näistä. TIESIT aktivoi yksityisteitä hallinnoivia tiekuntia, kartoittaa 
yksityisteiden ja siltojen kuntoa sekä rakentaa sähköistä tietopalvelua tienpitäjille, 
tienkäyttäjille, rahoittajille ja palveluntuottajille. Tässä 
tulevaisuuskatsauksessamme hanketta esitellään tarkemmin. 
 
Yksityisteiden perusparannukset, siltahankkeet ja muut infrastruktuurin 
parantamiseen liittyvät toimet tarjoavat hyviä liiketoimintamahdollisuuksia infra-
alan osaajillemme. Tämä edellyttää alan toimijoilta tiivistä yhteistyötä ja 
verkostoitumista. Tarvitsemme lisäksi toimintaympäristöön liittyvien palveluiden 
tuotteistamista ja palvelutarjonnan kasvattamista vastaamaan kysyntää ja sen 
tarpeita. Palvelumuotoilun työkaluista ja menetelmistä voi hakea apua ja 
ratkaisuja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi.   

Tärkeän infrastruktuurin elinvoimaisena pitäminen tarvitsee jatkossa enemmän 
infra-alan osaamista ja osaajia. Toivottavasti toimiala ottaa haasteemme vastaan 
ja tarjoaa osaamistaan käyttöömme jatkossa nykyistä enemmän.  

 

Timo Pisto  
erityisasiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
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2 Toimiva liikenneinfra tukee investointeja 

Metsäbiotalouden investoinnit Suomessa vaativat varmuutta raaka-aineen 
kuljetuksen sujuvuudesta. Huomio keskittyy silloin yksityisteihin, siltoihin, 
satamiin, terminaaleihin ja rautateihin. Esimerkiksi rautateiden investoinnit 
tarjoavat parhaimmillaan maanrakennusalan yrittäjille monia mahdollisuuksia 
liiketoimintaan.  

Kun rautateitä, puuterminaaleja ja huoltoteitä rakennetaan tai kunnostetaan, 
töihin tarvitaan osaavia tekijöitä. Yrittäjien on tärkeää huolehtia tarpeellisista 
radanpidon turvallisuus- ja työpätevyyskoulutuksista, sillä ilman niitä urakoihin ei 
pääse käsiksi. Kokonaisuudet ovat usein laajoja, mutta yhteistyön ja toimivien 
kumppanuuksien kautta pienemmillekin toimijoille voi tarjoutua urakoita. 

Suomessa hyväksyttiin vuonna 2021 valtakunnallinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma. Se ulottuu 12 vuoden mittaiselle jaksolle. 
Painopistettä ollaan siirtämässä raideinvestointeihin. 
 
Käytännön esimerkki rautatieinfran ja investointien yhteydestä tulee Kaskisista. 
Metsä Board julkaisi hiljattain uutisen taivekartonkitehtaan esisuunnittelun 
käynnistymisestä Kaskisissa. Toteutuessaan tehdasinvestointi parantaisi 
merkittävästi myös rautatieinvestointien toteutumisen todennäköisyyttä. 

- Pelkästään tehdasinvestointi olisi noin miljardin euron luokkaa. 
Toteutuspäätös olisi jättipotti maakunnalle ja laajemminkin Länsi-Suomeen, 
toteaa Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksestä.  

Rautateiden raakapuuterminaali-investointeja on suunnitteilla ja toteutettavana eri 
puolella Suomea. Esimerkiksi Teuvan lastausraiteen kaltainen rakentaminen 
tarjoaisi Vierulan mukaan töitä useille maanrakennusalan yrityksille. Merkittävänä 
puskurivarastona toimivalle Teuvan lastausraiteelle mahtuu nykyisellään noin 
20 000 kiintokuutiota raakapuuta.  
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250 km laajuinen vaikutusalue Kaskisen ympärillä (vaaleansininen tausta), Etelä-
Pohjanmaan kartoitettuja terminaalipisteitä, satamapisteitä sekä rataverkko.  

 

Rataverkkoa perusparannetaan myös haja-asutusalueilla. Kuvassa hiljattain kunnostettu 
rautatieosuus Hyrynsalmen ja Suomussalmen välillä. Pesiön kylään Suomussalmelle 
valmistuu uusi puuterminaali v. 2023. Kuva: Risto Mulari. 
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2.1 Yksityisteiden merkitys  

Suomessa on yksityisteitä noin 370 000 kilometriä. Näistä metsäautoteiksi on 
rakennettu noin 125 000 kilometriä. Yksityistiet ovat merkittävässä asemassa 
maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitämisessä. Yksityisteiden varsilla asuu noin 
puoli miljoonaa ihmistä.  Loma-asuntoja on yksityisteiden varsilla satoja tuhansia. 
Hakattava puutavara lähtee tehtaille yli 90-prosenttisesti yksityisteiden varsilta. 
Yksityisteiden siltoja on tämänhetkisen arvion mukaan noin 13 000. 

Yksityisteiden rooli kasvaa tulevaisuudessa, sillä metsätalous 
energiapuukuljetuksineen on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta. 
Äärevöityvät sääilmiöt, muun muassa kuivuus ja tuulituhot, nostavat yksityisteiden 
merkitystä entisestään. Esimerkiksi Koillismaalla Paula-myrskyn jälkeen 
kaatuneiden puiden korjuu nopeasti osoittautui haastavaksi tiestön heikon kunnon 
vuoksi.  

 

 
 

Yksityisteiden merkitys yhteiskunnalle. WSP Finland Oy, Business & logistics, 2019.  
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2.2 Tiekunnat avainasemassa  

Tiekuntia on maassamme noin 60 000. Tiekunnassa tehdään päätökset muun 
muassa yksityistien kunnossapidosta ja perusparantamisesta. Tiekunta itse 
määrittelee tien kunnossapitotarpeen, ulkopuoliset tahot eivät voi tietyntasoista 
kuntoa edellyttää. Tiekunnan tai muun tienpitäjän on kuitenkin pidettävä 
hallinnoimansa tiestö sen käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa.   

Tiekuntien hallinto on murrosvaiheessa. Perinteisesti tiekuntaa ovat hoitaneet 
tieosakkaiden valitsema puheenjohtaja tai hoitokunta. Talkoohenki on ollut tärkeä 
osa toimintaa. Nämä ovat väistymässä ulkopuolisen ammattimaisen tieisännöinnin 
tieltä, mikä voi olla tiekunnan aktiivisuuden kannalta hyvä asia. Tieisännöinnin 
palveluyrittäjistä alkaa kuitenkin olla jo pulaa.   

2.3 Yhteiskunnan tukea kunnossapitoon ja perusparannukseen 

Yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen sekä siltojen 
kunnostamiseen tai uusimiseen on saatavilla tukea. Kunnat ja kaupungit tukevat 
pääasiassa pysyvän asutuksen yksityisteiden kunnossapitoa. Tukitaso on ollut 
viime vuosina noin 30 miljoonaa euroa. ELY-keskus tukee pääasiassa asuttujen 
yksityisteiden perusparannushankkeita. ELY-keskusten myöntämä tuki vuonna 
2022 on noin 30 miljoonaa euroa.  

Metsätieluonteisten yksityisteiden tiehankkeita tuetaan kestävän metsätalouden 
rahoituslain mukaisista varoista (kemera-tuki) ja tuen myöntää Suomen 
metsäkeskus. Kemera-tukea on vuonna 2022 käytettävissä noin kahdeksan 
miljoonaa euroa. Varojen käyttö on kuitenkin jäänyt viime vuosina 4–6 miljoonan 
euron tasolle. 
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Kemera-työmäärät (km) uuden yksityistien tien rakentamisessa ja perusparannuksessa. 

Kemera-rahoituksen käytön vähyys kasvattaa metsätieluonteisten yksityisteiden 
korjausvelkaa noin 1 000 kilometrillä vuodessa. Tilanne on ollut muuttumaton jo 
kuuden vuoden ajan.  

Tällä hetkellä tiekuntien ja palveluyritysten työtä mutkistaa kaksi yksityisteiden 
rahoitusmallia. Samalle tielle on monessa tapauksessa mahdollista saada joko 
ELY-rahoitusta tai kemera-rahoitusta. Yksi rahoitusmalli yksityisteiden ja niiden 
siltojen rakentamiseen ja perusparantamiseen helpottaisi tilannetta.  

Kun perusparannukseen ryhdytään, on tärkeää tehdä suunnitelma huolella. 
Yksityisteiden perusparannushankkeiden suunnittelijat ovat usein metsäalan 
koulutuksen saaneita. Tulevaisuudessa alalle pitää saada myös infra-alan 
koulutuksen saaneita osaajia. 

3 TIESIT kartoittaa yksityisteiden ja -siltojen kuntoa  

Suomen metsäkeskus on aloittanut mittavan työn, jossa kartoitetaan Suomen 
yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa, selvitetään energiapuuterminaalien tilanne 
ja tarve sekä kannustetaan tiekuntia teiden perusparannukseen ja 
kunnossapitoon. Tavoitteena on tuottaa tietoa yksityistieverkoston kunnon 
parantamiseksi ja toimivan puu- ja energiahuollon varmistamiseksi tulevina 
vuosina.   

TIESIT-hankkeessa kartoitetaan lähivuosien aikana Suomen yksityisteiden ja 
niiden siltojen kuntoa. Keskeisiä ja kartoitettavia yksityisteitä Suomessa on noin 
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200 000 kilometrin verran ja siltoja noin 6 500. Lisäksi tehdään selvitys 
energiapuuterminaalien nykytilanteesta ja niiden kehittämistarpeista.    

Kartoitettua tietoa yksityisteiden ja siltojen kunnosta ja energiapuuterminaaleista 
kerätään sähköiseen palveluun. Tietoa voivat lähitulevaisuudessa hyödyntää muun 
muassa tienpitäjät, tienkäyttäjät, rahoittajat ja palveluntuottajat.   

Laajojen kuntokartoitusten lisäksi TIESIT-hankkeessa kannustetaan tiekuntia 
yksityisteiden perusparannukseen ja kunnossapitoon sekä tuotetaan tietoa 
koulutuksen ja neuvonnan tueksi.   

TIESIT-hankkeesta Metsäkeskuksessa vastaa erityisasiantuntija Timo Pisto. 
Yksityisteiden kuntokartoitus -projektista vastaa Mika Nousiainen. Tiekuntien 
aktivointiin keskittyy projektipäällikkö Jani Salomaa, siltakartoituksen 
vastuuhenkilönä toimii projektipäällikkö Hannu Ulvinen ja terminaaliverkostoa ja 
sen kehittämistarpeita kartoittaa kehittämisasiantuntija Juha Niskanen. 

3.1 Tie- ja siltatieto luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia  

Sähköinen tieto yksityisteiden ja niillä olevien siltojen kunnosta tuo helpotusta 
tienpitäjien lisäksi myös yksityistiepalveluja tuottavien yritysten arkeen.  

- Uskomme, että tuoreen kuntotiedon avulla tiekunnat ja toimialan 
palveluntuottajat löytävät toisensa nykyistä paremmin ja saamme näin 
tarpeellisia teiden ja siltojen kunnostushankkeita nopeammin käyntiin, 
kertoo erityisasiantuntija Timo Pisto Metsäkeskuksesta.  

Hankkeen tavoitteena on myös kasvattaa laajemmin infra-alan tietoisuutta 
yksityisteiden perusparantamis- ja siltahankkeisiin liittyvistä 
liiketoimintamahdollisuuksista ja tuoda tätä kautta lisää palveluntarjontaa sekä 
infra-alan osaamista ja osaajia yksityisteiden pariin.   

3.2 Yksityistiet ovat merkittävä osa tieverkostoa  

Yksityisteiden merkitys on erittäin suuri muun muassa puu- ja energiahuollon, 
vakituisen asutuksen, maa- ja metsätalouden ja muidenkin elinkeinojen 
turvaamisessa. Sähköistä tietoa yksityisteiden ja siltojen kunnosta on tällä hetkellä 
kuitenkin vähäisesti saatavilla.   

Tiedon puute on tunnistettu jo vuosia sitten, ja Metsäkeskuskin on valmistellut 
erilaisia toimenpiteitä asian korjaamiseksi yhteistyössä eri toimijoiden ja 
sidosryhmien kanssa. TIESIT-hankkeen käynnisti lopullisesti kevään aikana 
muuttunut tilanne maailmalla. 
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Lisätietoa hankkeesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla. 

 
 

Kunnossa oleva yksityistieverkosto turvaa ympärivuotiset puunkuljetukset. Kuva: Timo 
Pisto 

3.3 Terminaaliverkoston kehittäminen 

Ennen lopulliselle käyttöpaikalle saapumistaan puuerät usein pysähtyvät varasto-, 
lastaus- tai käsittelypaikalle. Parhaimmillaan pysähdyspaikka on hyvin suunniteltu 
terminaali, jossa metsästä tuleva raaka-aine käsitellään ja jalostetaan tarpeita 
vastaavaksi.  

Terminaalit ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa, kun halutaan varmistaa 
esimerkiksi lämpölaitosten polttoaineen saanti myös kiivaimmalla 
lämmityskaudella. Osa laitoksista varastoi muutaman päivän polttoainevarastoa, 
osalla taas rekat syöttävät polttoainetta suoraan käyttöön.  

TIESIT-hankkeen terminaaliprojekti tekee selvityksen terminaaliverkoston 
nykytilasta ja kehittämistarpeista tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden ja 
viranomaisten kanssa. Kehittämiskohteita löytyy niin teknisistä ratkaisuista kuin 
myös esimerkiksi toimintaan liittyvistä luvitus- tai kaavoitusprosesseista. 

4 Tekninen kehitys jättää paperiset suunnitelmat historiaan  

Kolmiulotteinen mallinnus (3D-malli) ja satelliittipaikannus ovat tulleet jäädäkseen 
maanrakennusalalle. Myös yksityisteiden rakennuksessa ja peruskorjauksessa 
hyödynnetään tulevaisuudessa uutta mittaustekniikkaa.   

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/tiesit-puu-ja-energiahuollon-turvaaminen
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Perinteisesti isoilla rakentajilla on ollut suurissa rakennuskohteissa – esimerkiksi 
moottoritietyömailla – tilaajavaatimus niin sanotusta koneohjauksesta. 
Käytännössä tämä on tarkoittanut aliurakoitsijayrittäjille velvoitetta asentaa 
maansiirtokoneisiin nykyaikaiset mittalaitteet. Samoja koneita ja mittalaitteistoa 
on voitu hyödyntää seuraavaksi jossain muualla, riippumatta siitä onko 
rakennussuunnitelmia 3D-mallinnettu vai ei.  

Uusi mittaustekniikka on vähitellen yleistymässä. Metsäteiden suunnittelun 
taustatietojen keruussa voidaan käyttää käsikäyttöisiä GPS-laitteita esimerkiksi 
rumpuputkien sijoittelussa ja ojanpohjien tasojen määrityksessä.   

Kaivinkoneisiin voi puolestaan asentaa kauhaan mittalaitteen, joka kertoo koneen 
kuljettajalle esimerkiksi rumpujen asennussyvyyden ja riittävän kaadon. 
Kuljettajan ei tarvitse laskeutua tarkastamaan korkomerkkejä.  

- Ei tarvitse luottaa silmään, vahvistaa koneurakoitsija Marko Finni. 

Finnin käytössä on Novatron Oy:n kehittämä Xsite, jonka avulla tarvittavat tiedot ja 
työsuunnitelmat saa kuljettajan näkyviin kosketusnäytölle.  

Koneohjausjärjestelmien yleistyminen on avannut markkinoita myös asiaan 
perehtyneille insinööritoimistoille. Esimerkiksi tamperelainen 3D-KOPPI on 
erikoistunut etenkin mallinnusten valmistamiseen. Tilaa on muillekin 
innovatiivisille yrittäjille. 

5 Metsäkeskuksen yritysneuvonnan yhteystiedot  

Metsäkeskuksen yritysneuvojat auttavat mielellään, jos kaipaat lisätietoa 
esimerkiksi tiekunnille ja urakoitsijoille järjestettävistä koulutuksista. 

• Yritysneuvojien yhteystiedot (pdf) 

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsakeskuksen-yritysneuvojat.pdf
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