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Tiivistelmä 

Selvityksessä on tarkasteltu vähäliikenteisten maanteiden kuljetusten asiakasryh-
miä ja näiden kuljetuksiin ja tienpitoon kohdistuvia tarpeita. Vähäliikenteisellä 
maantiellä tarkoitetaan valtion sorateitä ja sellaisia päällystettyjä teitä, joiden kes-

kimääräinen vuorokausiliikenne on alle 200 ajoneuvoa. Monet selvityksen havain-
not ja päätelmät ovat yleistettävissä muullekin maantieverkolle.  

Vähäliikenteisten maanteiden keskeisiksi asiakasryhmiksi määriteltiin maatalou-
desta 1) viljanviljely ja muu kasvien tuotanto, (2) lypsykarjatalous ja (3) muu kar-
jatalous, luonnonvaroista (4) metsätalous ja puunkorjuu ja (5) maa-ainekset, te-
ollisuudesta ja kaupasta (6) tuotanto- ja teollisuustoiminta ja (7) kauppa. Lisäksi 

tunnistettiin edellä mainituille asiakkaille yhteiset kuljetuspalvelut jätehuolto ja 
polttoainetoimitukset. Asiakasryhmien toimintaa tarkastelemalla tunnistettiin tär-
keät tavaralajit ja niiden kuljetusten ominaisuudet, joista johdettiin kuljetuspalve-

luihin ja tienpitoon kohdistuvat palvelutasovaateet. Asiakastarpeista johdetut pal-
velutasovaateet käsiteltiin kuljetusten säännöllisyyden mukaan jäsenneltynä:  

1) Samoissa kohteissa säännöllisesti ja usein toistuvat kuljetukset, kuten teolli-
suustoimipaikkojen kuljetukset, elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroi-

den jakelukuljetukset, raakamaidon kuljetukset, kasvihuonetuotteiden kulje-
tukset, rehujen kuljetukset ja jätteiden keräilykuljetukset. 

2) Samoissa kohteissa harvemmin tai kausiluonteisesti toistuvat kuljetukset, ku-

ten eläinten, polttoaineiden ja lannoitteiden kuljetukset sekä vilja ja kasvi-
satojen kuljetukset. Kuljetuksia voi olla lyhyen ajan kuluessa paljon, mutta 
tällainen toistuu vain kerran tai muutamia kertoja vuodessa. 

3) Vaihtuvien kohteiden ja ajankohtien kuljetukset, kuten maa-ainesten kuljetus 
ottopaikoilta, raakapuun kuljetukset leimikoilta ja rakennuskohteiden kulje-
tukset. Kuljetuksia voi olla paljon ja jatkuvasti niin kauan, kuin kuljetustar-

vetta synnyttävä toiminto on aktiivinen. 
 

Asiakasryhmittelyn perusteella voidaan hakea yhteistä systematiikkaa ja valtakun-

nallista yhtenäisyyttä vähäliikenteisten maanteiden kuljetustarpeiden tunnistami-
seen ja niihin vastaamiseen. Tiedot vähäliikenteisten maanteiden varren asiakkai-
den tavaraliikennetarpeista ja samassa kohteessa toistuvien kuljetusten ajankoh-

dista ja määristä ovat hyödyllisiä kunnossapidon suunnittelussa. Vaihtuvien koh-
teiden kuljetukset voivat tapauksesta riippuen lisätä kunnossapitotarvetta. Tienpi-
dossa on tarve ajanmukaistaa valtakunnallisesti yhtenäistä tietopohjaa vähäliiken-

teisten teiden toimijoiden tavaraliikennetuotoksista sekä toimintatapoja vaihtuvien 
kohteiden kuljetusten tiedonkulkuun. 
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Heikki Metsäranta, Riku Ilomäki, Ari Sirkiä: Utredning av kundbehoven i 
godstrafiken på lågtrafikerade landsvägar. Trafikledsverket. Helsingfors 2022. Trafi-
kledsverkets publikationer 13/2022. 41 sidor och 1 bilaga. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-
317-949-3. 

Sammanfattning 

I utredningen betraktades kundgrupper i transporter på lågtrafikerade landsvägar 
och de behov som hänför sig till dessa transporter och väghållningen. Med 

lågtrafikerade landsvägar avses statliga grusvägar eller sådana vägar med 
beläggning vars årsmedeldygnstrafik understiger 200 fordon. Många observationer 
i och slutsatser av utredningen kan generaliseras också för det övriga 

landsvägsnätet.  

Som centrala kundgrupper på lågtrafikerade landsvägar fastställdes gällande 
jordbruk 1) spannmålsodling och annan växtproduktion, (2) 

nötboskapshushållning och (3) annan boskapshållning, gällande naturresurser (4) 
skogsbruk och skogsdrivning och (5) marksubstanser och gällande industri och 
handel (6) produktions- och industriverksamhet och (7) handel. Därtill 

identifierades gemensamma transporttjänster såsom avfallshantering och 
bränsleförsörjning för ovan nämnda kunder. Genom att granska kundgruppernas 
verksamhet identifierades viktiga godsslag och det karakteristiska i transporten av 

dessa. Utifrån detta härleddes krav på servicenivån i fråga om transporttjänster 
och väghållning. De servicenivåer som härleddes från kundbehoven behandlades 
strukturerade enligt transporternas regelbundenhet:  

1) Regelbundna och frekventa transporter till samma ställe, såsom transporter 
till industriplatser, transporter för distribution av livsmedel och andra daglig-
varor, transporter av råmjölk, transporter av växthusprodukter, transporter 

av foder och transporter för uppsamling av avfall. 
2) Transporter som upprepas till samma ställe mindre frekvent eller på säsongs-

betonat sätt, såsom transporter av djur, bränsle, och gödningsmedel samt 
transporter av spannmål och grönsaksgrödor. Det kan finnas många 

transporter under en kort tid, men sådana perioder finns bara en eller några 
gånger under året. 

3) Transporter till olika ställen eller under varierande tidpunkter, såsom trans-

port av marksubstanser från täkter, transport av råvirke från stämplingspos-
ter och transporter från och till byggarbetsplatser. Det kan förekomma en 
stor mängd och kontinuerliga transporter så länge som den funktion som ge-

nererar transportbehovet är aktiv. 
 

Utifrån kundgrupperingen är det möjligt att söka en gemensam systematik och en 

riksomfattande enhetlighet för identifieringen av transportbehoven på 
lågtrafikerade landsvägar och tillmötesgåendet av dessa. Information om 
kundernas godstrafikbehov längs lågtrafikerade landsvägar, tidpunkterna för 

transporter som upprepas till samma ställe och dess volymer är nyttiga i 
planeringen av underhållet. Transporter till samma ställe kan från fall till fall öka 
behovet av underhåll. I väghållningen finns det ett behov av att uppdatera den 

nationellt enhetliga kunskapsbasen gällande godstrafikprestationerna av 
operatörer på lågtrafikerade vägar och förfaringssättet för informationsflödet 
gällande transporter till olika ställen. 
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Heikki Metsäranta, Riku Ilomäki, Ari Sirkiä: Report on the customer needs in 
freight transport on low-traffic roads. Finnish Transport Infrastructure Agency Hel-
sinki 2022. Publications of the FTIA 13/2022. 41 pages and 1 appendix. ISSN 2490-0745, 
ISBN 978-952-317-949-3. 

Abstract 

The study has examined the customer groups of low-traffic road transports and 
the needs concerning their transports and road maintenance. Low-traffic road 

means state gravel roads and paved roads with an average daily traffic of less than 
200 vehicles. Many of the findings and conclusions of the study can also be 
generalised to the rest of the road network.  

The main customer groups for low-traffic roads were defined as 1) cultivation of 
cereals and other plant production, (2) dairy cattle farming and (3) other livestock 
farming in agriculture, (4) forestry and logging and (5) earth materials in natural 

resources and (6) production and industrial activities as well as (7) trade in industry 
and commerce. In addition, waste management and fuel deliveries were identified 
as common transport services for all the above customer groups. By reviewing the 

activities of the customer groups, the important types of goods and the 
characteristics of their transports were identified, and based on these, service level 
requirements were determined for transport services and road maintenance. The 

service levels derived from customer needs were handled structured according to 
the regularity of transports:  

1) Regular and frequent transport in the same locations, such as the transports 

for industrial facilities, the distribution of food and other daily consumer 
goods, the transport of raw milk, the transport of greenhouse products, the 
transport of feed, and the collection of waste. 

2) Frequent or seasonal transports in the same locations, such as the transport 
of animals, fuels and fertilisers, as well as the transports of cereals and vege-
table crops. There can be a lot of transports within a short period of time, but 
such periods occur only once or a few times a year. 

3) Transports in variable sites and at varying times, such as transport of earth 
materials from locations of extraction, transport of round timber from stands 
marked for cutting and transports for construction sites. There can be a large 

and continuous number of transports for as long as the activities that gener-
ate the need for transport are active. 
 

Based on the customer grouping, a common system and national consistency can 
be sought for identifying and responding to the transport needs of low-traffic 
roads. Information on the freight transport needs of customers along the low-

traffic roads, as well as the dates and quantities of repeated transport in the same 
location, are useful in planning road maintenance. Transports of variable locations 
may increase maintenance needs, depending on the case. In road maintenance, 

there is a need to update the nationally consistent knowledge base on the freight 
traffic outputs of low-traffic road operators and the operating methods for the flow 
of information regarding the transports in the varying locations. 
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Esipuhe 

Tässä selvityksessä on tarkasteltu vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteen 
asiakastarpeita. Selvityksen tavoitteena on ollut tunnistaa vähäliikenteisen maan-

tieverkon kuljetusten asiakasryhmät ja -tarpeet.  

Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy Väyläviraston toimeksiannosta. Työn 
ohjausryhmään ovat kuuluneet projektipäällikkö Elina Granqvist ja Anu Kruth Väy-

lävirastosta, Pekka Hautaviita Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Sanna Kolomai-
nen Lapin ELY-keskuksesta ja Janne Lappalainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. 
Rambollista työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö Heikki Metsäranta ja logis-
tiikan asiantuntijat Riku Ilomäki ja Ari Sirkiä. 

 
Selvityksen aikana on haastateltu eri asiakasryhmien edustajia kuljetuksiin ja tien-
pitoon kohdistuvista tarpeista. Haastatteluista saatua tietoa ja ymmärrystä on käy-

tetty aineistona kuljetustarpeiden kuvauksessa. 
 

Helsingissä maaliskuussa 2022 

Väylävirasto 
Kunnossapidon ohjaus- ja kehittämisyksikkö 
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1 Johdanto 

1.1  Tehtävänmäärittely 

Laaja vähäliikenteinen maantieverkko muodostaa tienpidossa pysyvän haasteen. 

Kunnossapidon menot ovat suuret tienkäyttäjää kohden laskettuna, mutta tiekilo-
metriä kohden määrärahat ovat niukat. Vähäliikenteisellä maantieverkolla on sitä 
käyttäville asukkaille ja elinkeinoelämälle kuitenkin suuri merkitys.  

Vähäliikenteisten maanteiden tienpidon kysymyksiä on tutkittu ja selvitetty aika 
ajoin. 2000-luvun alussa aiheesta oli oma tutkimusohjelmansa: Vähäliikenteisten 
teiden taloudellinen ylläpito 2002–2005. Tutkimusohjelmassa tehtyjen selvitysten 

jälkeen aihetta on käsitelty lähinnä ELY-keskuskohtaisesti merkitsevyysluokituk-
sissa. Kuljetusten tarpeita tienpidossa on sivuttu myös erilaisissa palvelutason 
määrittelyn ja mittareiden selvityksissä 2010-luvulla. Viimeisin kokonaiskatsaus vä-

häliikenteisistä maanteistä on Hiljaisen tieverkon liikenteellinen analyysi (Väylävi-
rasto 2020). Selvityksessä havaittiin muun muassa, että kuljetusketjuista ei ole 
tarpeeksi tietoa ja tiekohtaiset (laskennalliset) raskaan liikenteen määrät eivät kor-

reloi tien varrella olevien toimintojen määrän kanssa. Tietopuutteen merkitys ko-
rostuu vähäliikenteisellä maantieverkolla, jossa tienpidon resurssit tulisi voida koh-
dentaa mahdollisimman tehokkaasti tarvetta vastaavasti.  

Tässä selvityksessä tarkastellaan vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteeseen 
ja tienpitoon kohdistuvia asiakastarpeita. Selvityksen keskeisenä tavoitteena on 
ollut muodostaa valtakunnallinen ja alueelliset erot tunnistava ymmärrys siitä, 

mitkä ovat vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteen asiakasryhmät, mitkä 
ovat näiden asiakasryhmien kuljetustarpeet ja millaista tietoa tienpitäjällä olisi hyvä 
olla näistä tarpeista.  

Selvityksessä on etsitty vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä ovat vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteen asiakasryhmät ja 
niiden ominaisuudet? 

2. Millaiset ovat eri asiakasryhmien kuljetustarpeet ja niiden ominaisuudet? 

3. Mitkä ovat vähäliikenteisten maanteiden merkittävimmät tavaralajit ja nii-
den kuljetuksen palvelutasovaateet tielle ja tienpidolle? 

4. Mitkä tavaralajit mitoittavat eri tilanteissa vähäliikenteisten maanteiden 

tienpitoon kohdistuvia palvelutasovaateita?  
5. Millaista tietoa vähäliikenteisten maanteiden tavarankuljetuksista tarvitaan 

tienpidon suunnitteluun? 

 
Tässä selvityksessä ei tarkastella vähäliikenteisten maanteiden henkilöliikennettä 
eikä yksityisteitä. Väyläviraston tietoaineistojen sekä tienpidon sisällön käsittely on 

niin ikään rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. 
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1.2  Asiakaslähtöisyys tienpidossa 

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) mukaan maanteiden raken-
tamisessa ja kunnossapidossa on otettava huomioon mm. eri väestöryhmien liik-

kumistarpeet ja eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet. Maanteiden tienpidosta vastaa-
vien ELY-keskusten ja Väyläviraston toiminnassa kansalaiset ja elinkeinoelämä 
ovat asiakkaita. Väylävirasto tekee säännöllisesti asiakastutkimuksia, kerää ja ana-

lysoi asiakaspalautteita sekä keskustelee asiakasryhmien kanssa.  

Asiakaslähtöisyys tienpidossa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tienpitäjä 

• ymmärtää kansalaisten, yritysten ja muiden organisaatioiden liikenteelliset 
tarpeet ja niiden syyt sekä merkityksen, 

• tuntee tiestön palvelutason merkityksen tienkäyttäjien tarpeiden tyydyttä-
misessä, ja 

• hyödyntää asiakastarpeiden ymmärrystä tienpidon toimenpiteiden suun-
nittelussa ja toteutuksessa.  

 
Tienpidon suunnittelussa ja ohjauksessa tehtävät valinnat ovat aina kokonaishar-
kintaa, eikä esimerkiksi korjaus- tai parantamishankkeita toteuteta yksittäisten 

asiakaspalautteiden perusteella. Tienpidolla vastataan kaikkien liikennejärjestel-
mää käyttävien asiakkaiden tarpeisiin ottaen lisäksi huomioon ympäristövaikutus-
ten ja liikenneturvallisuuden kaltaiset yhteiskunnalliset tavoitteet. Kaikkia tarpeita 

ei aina pystytä edes selvittämään, saati tyydyttämään. Tienpidon suunnittelun 
haaste on sovittaa yhteen erilaiset asiakastarpeet sekä ekologisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen kestävyyden tavoitteet.  

Asiakaslähtöisessä tienpidossa asiakastarpeiden tunteminen on avainasemassa. 
Kun ne ymmärretään, voidaan myös pyrkiä ennakoimaan tulevaa. Tienpitoon koh-
distuvien asiakastarpeiden selvittämiseksi ELY-keskukset, Väylävirasto ja niiden 

edeltäjät ovat käyneet jatkuvaa vuoropuhelua mm. yritysten kanssa, tehneet eril-
lisselvityksiä, laatineet asiakasryhmittelyjä ja keränneet asiakastietoja, analysoi-
neet saamaansa palautetta ja seuranneet tienkäyttäjätyytyväisyyttä. Käyttäjätie-

toa hyödynnetään tienpidon eri vaiheissa visioista strategioiden, toimintalinjojen ja 
ohjelmien kautta palvelujen hankintaan. Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja asia-
kastiedon hyödyntäminen ovat samanaikaisesti yhteiskunnallista vastuuta, asia-

kaslähtöisyyttä, osaamista ja yhteistyötä. 

1.3  Vähäliikenteiset maantiet 

Vähäliikenteisen maantien määritelmät ovat vaihdelleet eri aikoina. Viimeisim-

mässä aihepiirin julkaisussa (Väylävirasto 2020) vähäliikenteisyyden rajana käytet-
tiin keskimäärin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 2000-luvun alkupuolen selvityk-
sissä (Perälä ym. 2006) vähäliikenteisen maantien keskimääräinen vuorokausilii-

kenne oli korkeintaan 200 ajoneuvoa. Vähäliikenteisiä teitä on tarkasteltu myös 
toiminnallisen luokan mukaan seutu- ja yhdysteihin rajattuna. Vähäliikenteiset 
maantiet on nimetty esimerkiksi maaseudun perusverkoksi (Lampinen ym. 2002) 

tai alempiasteiseksi tieverkoksi (Rantala ym. 2003). Toiminnallisen tieluokan mu-
kaan tehdyissä tarkasteluissa on usein katsottu maaseudun tieverkkoa laajemmin 
ottaen huomioon myös yksityistiet. 
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Tässä selvityksessä vähäliikenteisellä maantiellä tarkoitetaan seutu- tai yhdystietä, 

jolla on liikennettä enintään keskimäärin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja kaikkia 
sorateitä. Käyttäjäryhmien ja asiakastarpeiden tunnistamisessa käytetään myös 
laajempia rajauksia, kuten maaseutu sekä maa- ja metsätalous kokonaisuutena. 

Vähäliikenteisiä teitä oli vuoden 2020 alussa 36 043 km eli 46 % kaikista maan-
teistä. Vähäliikenteisistä maanteistä 76 % on sorapäällysteisiä teitä ja 24 % pääl-
lystettyjä. Vähäliikenteisten maanteiden pituus ja osuus ovat suuria Pohjois-Savon, 

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten alueilla.   

  

Kuva 1-1. Maanteiden kokonaispituus ja liikennesuorite maanteillä 
liikennemääräluokittain vuonna 2020 (SVT 2021a). 

 

Kuva 1-2. Vähäliikenteisten maanteiden tiepituus ja osuus maanteiden 
kokonaistiepituudesta ELY-alueittain vuonna 2020 (SVT 2021a).  
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2 Vähäliikenteisten maanteiden 
tavaraliikenteen asiakasryhmät 

2.1  Tarkastelukehikko 

Vähäliikenteisillä maanteillä tapahtuvien tavarankuljetusten asiakastarpeiden tun-
nistaminen tehdään kuvassa 2-1 esitettävän kehikon mukaisesti. Vähäliikenteisten 

maanteiden alueilla on luonnonvaroja kuten metsää ja maa-aineksia, maatila- ja 
puutarhayrityksiä sekä teollisuutta, jotka kaikki tuottavat tai houkuttelevat tavara-
liikennettä. Muilla alueilla teollisuus käyttää maaseudun luonnonvaroja ja maata-

louden tuotteita tuotantopanoksina ja vastaavasti tuottaa maaseudulle tuotanto-
panoksia, kuten lannoitteita ja polttoaineita. Tavaravirroista merkittävä osa käyttää 
vähäliikenteistä maantietä jossain kohdin toimitusta. 

Tämän työn tarkastelu lähtee maaseudun toimijoiden ja maaseudun tuotteita käyt-
tävien toimijoiden ja niiden kuljetustarpeiden analyysistä. Eri tavaralajien kuljetuk-
siin kohdistuu erilaisia palvelutasotarpeita tai -vaateita. Näiden palvelutasovaatei-

den kautta muodostuu yhteys kuljetuspalveluihin sekä vähäliikenteisten maantei-
den ominaisuuksiin ja edelleen tienpitoon.  

 

Kuva 2-1. Vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteen asiakastarpeiden 
tarkastelukehikko.  

Tavaravirtojen kohdentuminen vähäliikenteisille maanteille on selvitettävä yhdistä-
mällä luonnonvarojen ja tuotantotoimintojen sijaintitiedot tiestötietöihin. Kattavasti 

saatavilla olevien kuntatasoisten tilastotietojen perusteella tuotantotoimintaa ja ta-
varankuljetuksia ei pysty kohdistamaan vähäliikenteiselle verkolle. Taulukosta 2-1 
huomataan, että esimerkiksi harvaan asutulla maaseudulla huomattava osa maa-

tiloista sijaitsee ei-vähäliikenteisen maantien varrella. Vastaavasti kaupunkimai-
sissa kunnissa yli kolmannes maatiloista sijaitsee vähäliikenteisen maantien var-
rella.  
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Taulukko 2-1. Maatilojen sijainti kaupunki-maaseutuluokituksen ja lähimmän 
maantien liikennemäärän perusteella (Ruokavirasto 2021, Väylävirasto 2021, 
SYKE 2021).  

 
Maatiloista vähälii-
kenteisen maantien 
lähellä 

Maatiloista ei-vähälii-
kenteisen maantien 
lähellä 

Harvaan asuttu maaseutu 58 % 42 % 

Kaupungin läheinen maaseutu 32 % 68 % 

Kaupunki 36 % 64 % 

Ydinmaaseutu 43 % 57 % 

Yhteensä 42 % 58 % 

Kaupunki-maaseutuluokitus on Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kehit-
tämä alueluokitus, jossa erotellaan kaupunki- ja maaseutualueet yhteensä 7 alueluok-
kaan. Tässä taulukossa erotellaan maaseutumaiset kunnat kaupunkimaisista kunnista 
kuntarajoihin perustuvan kaupunki-maaseutuluokituksen avulla. 

 

2.2  Vähäliikenteisten maanteiden 
tavaraliikenteen kysyntä 

2.2.1  Maatalous 

Maatilojen sijainteja suhteessa vähäliikenteisiin maanteihin tarkasteltiin tässä sel-
vityksessä yhdistämällä Ruokaviraston maatiloja käsittelevä tietoaineisto (Ruoka-

virasto 2021) ja Väyläviraston tierekisteriaineisto (Väylävirasto 2021). Maanteistä 
käytettävissä olleessa aineistossa havaittujen tietopuutteiden takia tarkastelu on 
tässä raportissa suuntaa-antava. Yhdistetyn tietoaineiston mukaan Suomessa oli 

vuonna 2019 noin 47 900 maatilaa, joista 20 150 on sellaisia, joiden lähin maantie 
on vähäliikenteinen (kuva 2-1). Vähäliikenteisten maanteiden varressa1 sijaitsevat 
maatilat (jäljempänä vähäliikenteisten maanteiden maatilat) edustavat pääasiassa 

hyvin koko maataloutta (kuva 2-2). Vähäliikenteisten maanteiden maatiloista suu-
rin osa harjoittaa päätuotantonaan viljanviljelyä tai muuta kasvintuotantoa. Tuo-
tantosuuntien painotuksissa on alueellisia eroja.  

 
1 Tässä raportissa toimipaikan sijainti vähäliikenteisen maantien varressa tarkoittaa sitä, 
että tieyhteys toimipaikkaan kulkee vähäliikenteisen maantien kautta. Toimipaikka voi to-
siasiassa sijaita useiden kilometrien päässä maantiestä yksityistien varressa.  
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Kuva 2-2. Maatilojen lukumäärä lähimmän maantien liikennemääräluokan 
mukaan (Ruokavirasto 2021, Väylävirasto 2021). 
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Kuva 2-3. Vähäliikenteisten maanteiden maatilojen lukumäärä tuotanto-
suunnittain ja osuudet kunnittain (Ruokavirasto 2021, Väylävirasto 2021).  
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Kuva 2-4. Vähäliikenteisten maanteiden viljatilojen, lypsykarjatilojen ja muun 
kasvintuotannon tilojen osuudet kaikista maatiloista kunnittain (Ruokavirasto 
2021, Väylävirasto 2021). 
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2.2.2  Luonnonvarat 

Puun, turpeen, kiviainesten ja malmien käyttö edellyttää kuljetuksia varantojen ja 
tuotantolaitosten välillä. Energiaturpeen kuljetusten arvioidaan vähitellen loppuvan 
eikä niitä käsitellä tässä selvityksessä. Vähäliikenteisten maanteiden käyttötarve 

riippuu hakkuualueiden ja maa-ainesten ottopaikkojen sekä kaivosten sijainnista.  

Raakapuun hankinta on kohtuullisen hyvin ennustettavaa, koska talousmetsillä on 
60−80 vuoden kiertoaika ja puuston ikä tunnetaan. Valtakunnallisesti suurimmat 

hakkuumäärät ovat Etelä- ja Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjan-

maalla ja Lapissa. Raakapuun käyttö painottuu metsäteollisuuden tuotantolaitos-
ten sijainnin mukaisesti Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon, Keski-Suomeen, Lappiin 
ja Satakuntaan (kuva 2-2). Raakapuun hankinta-alueet vaihtelevat vuosittain ja 

siten myös niiden kuljetusvirtojen sijoittuminen. Raakapuun kuljetukset lähtevät 
yleensä yksityisteiltä ja ne kuljetetaan myös vähäliikenteisten maanteiden kautta. 

Maa-aineksia tarvitaan rakentamisessa ja rakennustuoteteollisuudessa sekä esi-

merkiksi kasvihuonetuotannossa (kasvuturve). Maa-ainesten ottomäärät ja -mah-
dollisuudet ovat suurimmat Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja 
Keski-Suomessa (kuva 2-3). Maa-ainesten ottoalueet ovat laajoja, ja kuljetusten 

kohdistuminen maanteille riippuu maa-ainesten tarkasta ottopaikasta. Maa-aines-
kuljetuksissa ei välttämättä käytetä vähäliikenteisiä maanteitä, koska ottopaikkoja 
on myös pääteiden varsilla. Maa-ainekset pyritään hankkimaan mahdollisimman 

läheltä niiden käyttökohdetta kuljetuskustannusten minimoimiseksi. 

 

Kuva 2-5. Raakapuun hakkuuarvio ja käyttö metsäteollisuudessa maakunnittain 
(Luke 2021). 
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Kuva 2-6. Maa-ainesten otto maakunnittain ja uusien lupien mahdollistama maa-
ainesten otto vuonna 2020 (Liiteri 2021). 

2.2.3  Maaseudun tuotanto- ja teollisuuslaitokset 

Tuotanto- ja teollisuuslaitosten sijainteja suhteessa vähäliikenteisiin maanteihin 

tarkasteltiin yhdistämällä Tilastokeskuksen avoin paikkatietoaineisto yli 10 hengen 
tuotanto- ja teollisuuslaitosten sijainnista (Tilastokeskus 2021) ja Väyläviraston 
maanteitä käsittelevä tietoaineisto. Yhdistetyn aineiston mukaan vähäliikenteisten 

maanteiden varressa on erityisesti erikoistuneen rakentamisen ja talonrakentami-
sen yrityksiä, joiden tavaraliikenne tapahtuu pääasiassa rakennuskohteissa eikä 
yrityksen sijainnissa. Vähäliikenteisille maanteille tavaraliikennettä sijainnissaan 

synnyttävät yritykset ovat metallituotteita, elintarvikkeita sekä muita koneita ja 
laitteita valmistavia yrityksiä (kuva 2-6). Yritysten sijaintia voi selittää esimerkiksi 
se, että ne on alun perin perustettu maatilan yhteyteen.  
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Kuva 2-7. Yli 10 hengen teollisuus- ja tuotantoyritysten lukumäärä lähimmän 
maantien liikennemääräluokan mukaan (Tilastokeskus 2021, Väylävirasto 2021). 

 

Kuva 2-8. Vähäliikenteisten maanteiden yli 10 hengen teollisuus- ja 
tuotantoyritykset toimialoittain (Tilastokeskus 2021, Väylävirasto 2021). 
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2.3  Tieliikenteen tavarankuljetukset 
vähäliikenteisillä teillä 

2.3.1  Kuljetuspalvelut 

Vähäliikenteisten maanteiden tavarakuljetukset ovat palveluita, joiden tuottaminen 
on merkittävää yritystoimintaa. Osa kuljetusyrityksistä sijaitsee vähäliikenteisten 
maanteiden varsilla. Maatilat ja vähäliikenteisten maanteiden varsilla sijaitsevat 

yritykset myös omistavat omaa kuljetuskalustoa ja hoitavat kuljetuksia itse. Kulje-
tukset voivat olla joko tavaran ostajan tai myyjän vastuulla. Kuljetuksia voidaan 
tehdä pitkäaikaisten sopimusten puitteissa tai ne voivat olla toimituskohtaisia. 

Tässä selvityksessä olennaisia ovat kuljetukset itsessään ja niihin kohdistuvat pal-
velutasotavoitteet.  

2.3.2  Tavaralajit 

Vähäliikenteisillä teillä kuljetettavista tavaralajeista, -määristä ja kuljetusten omi-
naisuuksista ei ole tilastoitua tietoa. Valtakunnallinen otoskyselyyn perustuva tie-
liikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa kokonaisuutena Suomessa kuljetetut tava-

ramäärät, kuljetussuoritteet, ajosuoritteet ja muita kuljetustietoja 45-portaisella 
tavaralajiluokituksella. Tavarankuljetustilaston otokseen perustuvasta tietoaineis-
tosta tiedot ovat erikseen saatavissa lähtö- ja määränpääkunnittain eroteltuna, 

mutta tällä tasolla havaintomäärät voivat jäädä jo melko vähäisiksi eikä tiedon luo-
tettavuus ole kovin hyvä. Maatilojen sisäiset ja tilojen väliset kuljetukset jäävät 
tilaston ulkopuolelle, kun kuljetuksissa käytetään muita ajoneuvoja kuin kuorma-

autoja.  

Tässä selvityksessä tieliikenteen tavarankuljetustilaston tietoja on käytetty maata-
louden ja maaseudun yritystoiminnan tilastotietojen rinnalla kuljetustarpeiden ko-

konaiskuvan hahmottamiseen. Taulukon 2-2 perusteella maatalouden eri toi-
mialoilla sekä maaseudun tuotantotoiminnalla ja kaupalla on useita toiminnalle tär-
keitä tavaravirtoja. Tavaralajeista voidaan osoittaa kullekin tuotantosuunnalle tai 

toimialalle taloudellisesti merkittävin tavaralaji, mutta toiminnalle kaikki tarvittavat 
kuljetukset ovat välttämättömiä. Tonnimäärältään suurimmat tavaramäärät ovat 
maa-ainekset ja raakapuu. 

  



Väyläviraston julkaisuja 13/2022 20 
 

 

Taulukko 2-2. Arvio eri tavaralajien merkityksestä maatalouden tuotantosuunnille 
ja maaseudun muulle tuotannolle ja kaupalle. 

 

Taulukkoon on valittu sellaiset tavaralajit, jotka ovat yhdistettävissä maatalouden tuotan-
tosuuntiin tai maaseudun tuotanto- ja teollisuustoimialoihin. Taloudellisesti merkittävin 
tavaralaji on asiantuntija-arvio.  

 
2.3.3  Palvelutasotekijät 

Vähäliikenteisten maanteiden maatilojen ja tuotantolaitosten asiakastarpeiden ja 
tienpidon välinen yhteys muodostetaan kuljetusten palvelutasotekijöiden kautta. 
Kuljetusten palvelutasotekijät jäsennetään seuraavasti (Iikkanen ym. 2012, jä-
sennystä muutettu): 
 

• Kuljetusvarmuus: Kuljetus voidaan hoitaa suunniteltuna ajankohtana. 
Kuljetusvarmuus edellyttää kuljetuksessa tarvittavien väylien ja terminaa-
lien käytettävyyttä sekä kuljetuksessa tarvittavien palvelujen saatavuutta. 
Esteenä kuljetuksen hoitamiselle voivat olla esimerkiksi kelirikko, painora-

joitetut sillat tai erikoiskuljetusreittien puutteet. 

• Kustannustehokkuus: Kuljetukset voidaan hoitaa mahdollisimman pie-
nin kustannuksin. Kustannustehokkuuteen vaikuttavat kuljetuskaluston te-
hokas käyttö, mihin vaikuttavat esimerkiksi maanteiden kantavuus ja keli. 

• Täsmällisyys: Kuljetus saapuu perille sovittuun aikaan. Ajallinen tark-
kuusvaatimus riippuu kuljetuskohtaisesta sopimuksesta. Täsmällisyyteen 
vaikuttavat esimerkiksi sään ja kelin sekä kuljetusrajoitusten ennakoita-

vuus. 
• Turvallisuus: Kuljetukset voidaan hoitaa niin, ettei niistä aiheudu vaaraa 

kuljetuksen suorittajalle, ulkopuolisille tahoille tai ympäristölle. Turvalli-

suuteen vaikuttavaa esimerkiksi liikenteen yleinen turvallisuusriski. 
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• Vaurioitumattomuus: Kuljetettavat tuotteet säilyvät ehjänä ja pilaantu-
mattomana koko kuljetusketjun ajan. Vaurioitumattomuuteen vaikuttavat 
esimerkiksi lastinsidonnan huolellisuus, kylmäketjun jatkuvuus ja liiken-

teen yleinen turvallisuusriski. 
 
Palvelutasotekijöissä on painotuseroja tavaralajin mukaan (taulukko 2-3). Kulje-

tusvarmuus on yleisvaatimus kaikille kuljetuksille, mutta erityisen merkityksellinen 
erikoiskuljetuksille ja kuljetuksille, joiden määrä tai reitit ovat tavallisuudesta poik-
keavia. Kustannustehokkuuden merkitys on erityisen suuri silloin, kun kuljetetta-
van tavaran arvo on pieni. Täsmällisyysvaatimus korostuu esimerkiksi maitokulje-

tuksissa ja suoraan tuotantoon toimitettavissa kuljetuksissa. Liikenneturvallisuus 
on erityisen tärkeää vaarallisten aineiden kuljetuksissa, mutta onnettomuus minkä 
tahansa tavaran kuljetuksessa voi vahingoittaa terveyttä tai luontoa sekä aiheuttaa 

huomattavia taloudellisia menetyksiä. Lastin vaurioitumattomuus ja etenkin pilaan-
tumattomuus korostuu tuoretuotteiden kuljetuksissa.  

Taulukko 2-3. Kuljetusten palvelutasotekijöiden painotuserot kuljetettavan 
tavaran luonteen mukaan (soveltaen Iikkanen ym. 2012). 

Irtotavarat 
Viljat, raakapuu, 
polttoaineet, re-
hut, maa-ainek-
set 

Massatuotteet 
Metsäteollisuu-
den tuotteet 
 

Kulutus-, arvo- 
ja investointi-
tavarat 
Säilyvät elintar-
vikkeet, koneet 
ja laitteet 

Tuoretuotteet 
Vihannekset, 
raakamaito, pi-
laantuvat elintar-
vikkeet, eläimet, 
kala, liha 

Vaaralliset ai-
neet 
Polttonesteet, 
kemikaalit 

Kustannustehok-
kuus 

Täsmällisyys Täsmällisyys Vaurioitumat- 
tomuus 

Turvallisuus 

Täsmällisyys Kustannus- 
tehokkuus 

Vaurioitumat- 
tomuus 

Täsmällisyys  
 

Täsmällisyys 

 Vaurioitumat- 
tomuus 

Kustannus- 
tehokkuus 

Kustannus- 
tehokkuus 

Kustannus- 
tehokkuus 

  Kuljetusvarmuus 
(erikoiskulj.) 
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2.4  Vähäliikenteisten maanteiden 
tavaraliikenteen asiakasryhmät 

2.4.1  Asiakkaiden ryhmittely 

Edellä esitetyn maaseudun elinkeinotoiminnan ja tavaraliikenteen tietojen perus-
teella muodostettiin vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteen asiakasryhmit-
tely. Tässä kohdassa määritetyt asiakasryhmät jäsentävät luvussa 3 esitettävää 

vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteen asiakastarpeiden tarkempaa tarkas-
telua:  

Maatalous 

1. Viljanviljely ja muu kasvien tuotanto: On päätuotantosuuntana 
useimmilla vähäliikenteisten maanteiden maatiloilla. Viljanviljelyä tai 
muuta kasvintuotantoa on myös useimmilla muilla maatiloilla. 

2. Lypsykarjatalous: On kolmanneksi suurin ja alueellisesti koko maan 
kattava päätuotantosuunta vähäliikenteisten maanteiden maatiloista.  

3. Muu karjatalous: Eläinten kuljetuksissa on erityiset vaatimuksensa. 

Eläintilat ovat usein isoja tuotantoyksiköitä, ja toiminta on vakiintunutta. 
 
Luonnonvarat 

4. Metsätalous ja puunkorjuu: Raakapuukuljetukset ovat erittäin merkit-
tävä vähäliikenteisten maanteiden tavaravirta, ja metsätalous on keskei-
nen osa maaseudun kokonaistaloutta.  

5. Maa-ainekset: Tonneissa mitattuna suurin tavaravirta maaseudulla ja 
mahdollisesti myös vähäliikenteisillä maanteillä.  

 

Teollisuus ja kauppa 

6. Teollisuus: Vähäliikenteisten maanteiden varassa on satoja yli 10 hen-
gen yrityksiä eri puolilla maata. Teollisuuden kuljetustarpeet eroavat maa-

tilojen kuljetustarpeista. 
7. Kauppa: Elintarvikkeiden, tavaroiden ja postin kuljetukset ovat välttä-

mättömiä maaseudun vähittäiskaupoille. 
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2.4.2  Asiakkaiden tuotantotoiminnan, sijainnin ja tavaraliiken-

teen tietolähteitä 

Maataloudesta on saatavilla kattavasti tilastotietoja muun muassa Luonnonvara-
keskuksen (LUKE) tilastotietokannoista. Tässä selvityksessä on käytetty Ruokavi-

rastolta käyttöön saatua paikkatietoaineistoa, jonka perusteella maatilat voitiin yh-
distää tiestötietoihin ja siten seuloa sieltä vähäliikenteisen maantien varassa olevat 
tilat. Kuljetuksista nämä tilastot ja aineistot eivät sisällä tietoa. Kuljetuksia järjes-

tävillä ja hoitavilla yrityksillä on kuljetuksissa tarkkoja määrä-, reitti- ja aikataulu-
tietoja.  

Hakkuista ja puun käytöstä on tilastotietoja muun muassa Tilastokeskuksen, Luon-

nonvarakeskuksen ja Metsätehon tilastoissa. Toteutuneista ja suunnitelluista hak-
kuista on paikkatietoa Metsäkeskuksen aineistoissa. Aineistot ovat vapaasti selat-
tavissa karttasovelluksella, mutta eivät ladattavissa.  

Tilastokeskuksen yritysrekisterissä on tarkat tiedot tuotanto- ja teollisuusyrityksistä 
ja niiden sijainnista. Yli 10 hengen toimipaikkojen toimialat ja sijainnit ovat avointa 
tietoa. Teollisuusyritysten vaihtelevista kuljetuksista ei ole koottuja reittitietoja. Ta-

varalajikohtaiset kuljetusmäärät ja -suoritteet selviävät koko maan tasolla Tielii-
kenteen tavarankuljetustilastosta.   

Vähäliikenteisten maanteiden kaupat määrittävät sijainnillaan jakelukuljetusten 

määränpäät. Kauppojen yritys- ja sijaintitiedot ovat Tilastokeskuksen yritystilas-
tossa. Kauppojen sijainnit (pääosin) saa selville alkoholielinkeinorekisterin avoi-
mista tiedoista ja voidaan yhdistää tiestötietoihin. Kauppojen jakelukuljetuksista 

vastaavilla yrityksillä voi olla reittitietoja omista kuljetuksistaan. Koottuja tietoläh-
teitä jakelukuljetuksista ei ole. Tieliikenteen tavarankuljetustilasto sisältää tietoja 
jakelukuljetuksiin sisältyvien tavaralajien kokonaismääristä ja -suoritteista.    

Maa-aineksen ottomääristä ja ottopaikoista on tilastotietoja ja paikkatietoja muun 

muassa Suomen ympäristökeskuksen aineistoissa. Lupien mukaiset ottopaikat ovat 
usein laajoja alueita, eikä niistä olevien tietojen perusteella voi päätellä maa-aines-
ten tulevia ottomääriä, ajankohtia tai kuljetusreittejä. Maa-ainesten ottoluvan pro-

sessiin liittyy velvollisuus selvittää tiestön käyttökelpoisuus kuljetuksiin. Maa-ainek-
sen otto voi vaatia myös liittymälupaa tai luvan muutosta.  
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3 Vähäliikenteisten maanteiden 
tavaraliikenteen asiakastarpeiden 
tarkastelu 

3.1  Maatalous 

3.1.1  Viljanviljely ja muu kasvien tuotanto 

Viljanviljelyä ja muuta kasvien tuotantoa harjoitetaan laajasti eri tuotantosuuntien 
maatiloilla. Vähäliikenteisten maanteiden palvelemien maatilojen peltoala on yh-
teensä 873 000 hehtaaria, josta 38 % on päätuotantosuunnaltaan viljanviljelyti-

loilla ja 25 % lypsykarjatiloilla. Suurimmat keskimääräiset peltoalat ovat sikatiloilla, 
lypsykarjatiloilla, lihanautojen kasvatuksessa ja muussa nautakarjataloudessa. 
Lainsäädäntö edellyttää tiettyä määrää peltopinta-alaa eläintä kohti. Eläinmäärästä 

johdetaan lannan määrä, josta johdetaan tarvittava peltopinta-alan määrä.  

Taulukko 3-1. Vähäliikenteisten maanteiden maatilojen peltoala ja lukumäärä 
pääasiallisen tuotantosuunnan mukaan vuonna 2019 (Ruokavirasto 2021, 
Väylävirasto 2021). 

 
Peltoala, 

ha 
Tiloja Ha/tila 

Viljanviljely (myös viljan siemenviljely) 335 483 7 914 42 

Lypsykarjatalous 213 864 2 720 79 

Muu kasvituotanto (mm. heinä ja viher-
heinä) 

87 523 5 083 17 

Lihanautojen kasvatus 85 523 1 120 76 

Erikoiskasvituotanto (mm. mallasohra, 
herne, peruna) 

49 136 727 68 

Muu nautakarjatalous 26 782 379 71 

Lihasikojen kasvatus 16 948 158 107 

Puutarhakasvien viljely avomaalla 11 280 558 20 

Muu sikatalous mm. yhdistelmätuotanto 10 651 107 100 

Kasvihuoneviljely 797 38 21 

Muut tuotantosuunnat 35 734 1 301 27 

Yhteensä 873 721 20 105 43 

 

Taulukossa 3-2 esitetään viljasta ja muusta kasvintuotannosta saatavat tulot tuo-
tantosuunnittain koko maataloudessa. Viljan ja muiden kasvien myynnistä saatavat 
tulot muodostavat viljanviljelytiloilla 63 % tuloista ja muun kasvintuotannon tiloilla 

77 % kokonaistuloista. Sikatiloilla ja siipikarjatiloilla viljasta ja muista kasveista 
saatavat tulot ovat 10 % ja 7 % kokonaistuloista, mutta euromääräinen myyntitu-
lokertymä on suurempi kuin viljatiloilla. 
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Taulukko 3-2. Vähäliikenteisten maanteiden maatilojen myyntitulot viljasta ja 
muusta kasvintuotannosta vuonna 2019 (SVT 2021c). 

Tuotantosuunta Myyntitulo, M€ 
Osuus kaikista 
myyntituloista 

Muu kasvituotanto 28 228 77 % 

Sikatalous 27 813 10 % 

Siipikarjatalous 24 475 7 % 

Viljanviljely 17 396 63 % 

Nautakarjatalous 5 119 6 % 

Lypsykarjatalous 3 941 3 % 

Lampaat, vuohet ja hevoset 2 369 12 % 

Yhteensä 109 341 11 % 

 
Viljan ja muiden kasvien tuotantoa ja siten kuljetustarpeita on lähes kaikilla maa-

tiloilla. Kasvualan vuosituotanto vaihtelee timotein siemenien 0,5 tonnista/ha so-
kerijuurikkaan 40 tonniin/ha. Keskimääräinen kuorman paino on viljakuljetuksissa 
35 tonnia, ja muiden kasvien kuljetuksissa 18 tonnia (SVT 2021b).  

Vilja kuljetetaan pellolta yleensä ensin traktoreilla tilakeskukseen kuivatukseen. 
Traktorikuljetuksessa kuormakoko on yleensä alle 20 tonnia, jolloin yksi kuorma 
tulee täyteen 4–5 hehtaarin peltoalalta. Tilakeskuksesta vilja kuljetetaan myyntiin 

kuorma-autoyhdistelmällä. 10 hehtaarin viljelyalan sato voidaan kuljettaa yhdessä 
kuormassa. Viljan hinta ohjaa merkittävästi sen myyntiä. Hinnoissa ja myynnin 
ajoittumisessa on myös alueellisia eroja. Joillain tiloilla on runsaasti viljan kuivatus- 

ja varastointikapasiteettia, ja jotkut tilat myyvät sadon heti varastointimahdolli-
suuksien puuttuessa.  

Viljan tuotantomäärät ja viljely peltolohkoilla vaihtelevat vuosittain. Viljan käyttö-

tarkoitus voi vaihdella eläinrehusta elintarvikekäyttöön, ja asiakas voi olla eläintila, 
teollisuus tai vientiasiakas. Viljaa viedään vuosittain noin 770 000 tonnia ja tuodaan 
noin 90 000 tonnia. Kuljetusmäärien perusteella suurimmat vienti- ja tuontisatamat 

ovat Naantali, Rauma ja Helsinki (SVT 2021d). Rehuviljoja voidaan kuljettaa suo-
raan tuottajalta (viljatilalta) asiakkaalle (karjatilalle). Vuokrapeltojen sopimukset 
voivat vaikuttaa viljavirtoihin siten, että viljan käsittelypaikka voi muuttua vuosit-

tain tai kausittain.  

Sokerijuurikkaiden viljelyalat, viljelypaikat, kuljetusmäärät ja ajoreitit ovat melko 
vakiintuneita. Tuotantotilojen keskimääräinen etäisyys Säkylän jalostuslaitoksesta 
on 85 km. Juurikkaat kuljetetaan raskaalla kalustolla, suurimmillaan noin 50 tonnin 

kuormina. Juurikassato on varastoituna aumoihin pellon päähän, josta se lastataan 
tarkoitusta varten suunnitellulla puhdistuskuormaajalla kuorma-autoon. Juurikkai-
den nostokausi alkaa syys-lokakuun vaihteessa ja kuljettaminen jatkuu marras-

joulukuun vaihteeseen. Koko maan juurikassadon kuljetukset hoidetaan vakioka-
lustolla – noin seitsemällä lastauskoneella ja 35–40 tonnin kuorma-autoyhdistel-
mällä. Yhdeltä pellolta voi lähteä yli 10 ajoneuvoyhdistelmäkuljetusta päivässä. Sä-

kylän laitos saattaa ottaa vastaan yhteensä 50 juurikastoimitusta päivässä.  

Avomaan vihannekset, kuten peruna ja porkkana, kuljetetaan viljan tavoin ensin 
pelloilta tilakeskuksiin ja sieltä teollisuuden ja kaupan yksiköihin. Perunantuotan-

nosta osa kuljetetaan suoraan pellolta jalostukseen. Osassa tilakeskuksia jatkoja-
lostetaan  myös itse, kuten vihannesten pesu, kuorinta tai pussitus, mikä mahdol-
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listaa tilan tuotannon viemisen suoraan vähittäismyyntiin. Osasta tilakeskuksia tuo-

tanto viedään suuriin käsittelylaitoksiin tai pakkaamoihin, jossa usean tilan tuotteet 
jalostetaan teollisuuden tai kaupan tilaamiin pakkauksiin. Avomaan kasvintuotan-
non sato on yleensä kuljetettu tilakeskuksiin lokakuun loppuun mennessä. Kasvien 

kuljetukset tilakeskuksista voivat jatkua ympäri vuoden, koska tiloilla on yleensä 
hyvin varastotilaa. Teollisuuden vastaanottokyky ja kaupan menekki määrittelevät 
tilakeskuksista lähtevän tavaran määrää ja ajoittumista. Avomaan tuotanto on 

melko vakiintunutta. 

Kasvihuoneviljelyä harjoittavista yrityksistä nopin puolet tuottaa vihanneksia, pää-
asiassa tomaattia, kurkkua, paprikaa, salaatteja ja erilaisia yrttejä, ja noin puolet 

koristekasveja. Kasvihuoneiden vuotuinen vihannestuotanto on noin 100 miljoonaa 
kiloa. Kasvihuonevihanneksia tuotetaan ylivoimaisesti eniten Pohjanmaalla, jonka 
jälkeen seuraavaksi suurimmat tuotantoalueet ovat Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjan-

maa ja Satakunta. Yrityskohtaiset tuotantomäärät ovat suurimmat Etelä-Pohjan-
maalla ja Pohjanmaalla. Kasvihuoneissa satokausi voi olla ympärivuotinen. Suurilta 
kasvihuonetiloilta kuljetetaan tuoreita vihanneksia 3 kertaa viikossa keskuspakkaa-

moon, josta ne toimitetaan kauppoihin ja ravintoloihin. 

Taulukko 3-3. Kasvihuoneiden vihannestuotanto vuonna 2020 (Luke 2021). 

 Yrityksiä 

(kpl) 

Viljelyala  

(1 000 m²) 

Sato  

(ton/v) 

Sato  

(ton/yritys/v) 

Etelä-Pohjanmaa 13 647 9 070 698 

Etelä-Savo 11 14 120 11 

Häme 12 43 489 41 

Kaakkois-Suomi 13 38 259 20 

Kainuu 2       

Keski-Suomi 7 12 230 33 

Lappi 3 6 65 22 

Pirkanmaa 13 104 671 52 

Pohjanmaa 138 1 203 70 884 514 

Pohjois-Karjala 2       

Pohjois-Pohjanmaa 7 42 668 95 

Pohjois-Savo 7 18 812 116 

Satakunta 20 201 5 584 279 

Uusimaa 26 76 1 004 39 

Varsinais-Suomi 142 1 436 9 810 69 

Manner-Suomi 
yhteensä 

416 3 840 99 666 240 

 
Viljanviljelyyn ja muuhun kasvien tuotantoon tarvitaan lannoitteita. Viljapelloilla 
lannoitteita käytetään vuosittain keskimäärin 60 kg hehtaaria kohden. Keskikokoi-

nen 42 hehtaarin viljatila tarvitsee lannoitteita siten vuodessa noin 2,5 tonnia. Ti-
lakohtaisiin lannoitekuljetuseroihin vaikuttavat esimerkiksi mahdollisuudet käyttää 
oman tai lähitilojen eläinten lantaa tai muita tiloilta saatavia maanparannusaineita. 

Vähäliikenteisten maanteiden varrella olevien viljatilojen suurin peltoala on noin 
600 hehtaaria, jonka lannoitetarve on noin 36 tonnia vuodessa. Pelto- ja puutar-
halannoitteita kuljetetaan läpi vuoden, mutta eniten keväällä. Pääosa lannoitteista 

kuljetetaan suursäkeissä vastaanottajan osoittamaan paikkaan.  
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Kalenojan ym. (2008) mukaan viljatilan kuorma-autokuljetusten määrä on keski-

määrin muutamia käyntejä kuukaudessa. Sokerijuurikas- ja perunatilojen kuorma-
autokuljetusten määrät ovat keskimäärin kolminkertaiset viljatiloihin verraten. 

3.1.2  Lypsykarjatalous 

Vähäliikenteisen maantieverkon vaikutusalueella on noin 2 700 maitotilaa, joiden 
vuotuinen maidontuotanto on yhteensä noin 1 060 miljoonaa litraa. Maito kerätään 
tuotantotiloilta joka toinen päivä, ennalta suunnitellun reittiohjelman mukaan. Mai-

don keräyskuljetukset toimivat ympäri vuorokauden. Maidonkeruun reitit on suun-
niteltu kaluston käyttöä optimoiden ottaen huomioon myös tiestö ja sen rajoituk-
set. Vähäliikenteisten maanteiden varrella olevilta maitotiloilta noudetaan kerral-

laan keskimäärin reilut 2 000 litraa maitoa. Maidonkuljetusyhdistelmän vetoauton  
säiliöön mahtuu keskimäärin 14 000 litraa ja perävaunun säiliöön 25 000 litraa.  

Taulukko 3-4. Vähäliikenteisten maanteiden maitotilojen, nautojen ja 
maidontuotannon määrä vuonna 2019 (Ruokavirasto 2021, Väylävirasto 2021). 

 
Tiloja, kpl Nautoja, kpl Maidontuotanto, 

milj. l/vuosi 
Litraa/ 

tila/nouto 

Etelä-Karjala 76 5 820 28 2 000 

Etelä-Pohjanmaa 281 27 250 124 2 400 

Etelä-Savo 176 13 440 56 1 700 

Kainuu 95 6 690 38 2 200 

Kanta-Häme 51 3 870 20 2 100 

Keski-Pohjanmaa 102 9 940 47 2 500 

Keski-Suomi 179 11 400 59 1 800 

Kymenlaakso 39 3 500 15 2 000 

Lappi 150 10 040 56 2 000 

Pirkanmaa 166 12 530 67 2 200 

Pohjanmaa 82 9 210 38 2 500 

Pohjois-Karjala 201 14 280 67 1 800 

Pohjois-Pohjan-
maa 

383 32 420 158 2 300 

Pohjois-Savo 476 38 380 194 2 200 

Päijät-Häme 83 5 580 33 2 100 

Satakunta 67 4 030 22 1 800 

Uusimaa 44 3 940 19 2 400 

Varsinais-Suomi 46 4 830 21 2 500 

Yhteensä 2 720 220 220 1 062 2 100 

 
Lypsykarjatiloilla on merkittävä rooli nautakarjan tuotantoketjussa. Lypsykarjati-
loilla syntyvät sonnivasikat viedään karjatilalle. Lypsynaudan keskimääräinen elin-

ikä on 5 vuotta, jonka jälkeen hyväkuntoinen nauta viedään teuraaksi. Nautakarjan 
kuljetusketjua käsitellään seuraavassa luvussa 3.3. 

Lypsykarjatilojen keskeinen tuotantopanos on rehu, joka on nurmirehua tai viljaa. 

Lypsävä lehmä syö vuorokaudessa 20–25 kiloa rehua, mikä on vuodessa 7–9 ton-
nia rehua. Syönnistä osa on oman tilan laidunheinää tai säiliörehua, ja osa tilalle 
tuotavaa säilörehua. Rehuviljaa voidaan myös kuljettaa suoraan tuotantotiloilta 

karjatiloille.  
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Kalenojan ym. (2008) mukaan maitotilojen keskimääräinen kuorma-autoliikenteen 

määrä on 18 käyntiä kuukaudessa. Arvio perustuu ympäristölupahakemuksissa il-
moitettuihin tietoihin.  

3.1.3  Muu karjatalous 

Vähäliikenteisten maanteiden eläintiloista valtaosa on nautakarjatiloja. Nautakar-
jatiloja on koko maassa, mutta lukumääräisesti eniten Pohjois-Savossa ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Sikatiloja on eniten Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Poh-

janmaalla. Siipikarjatilat ja kananmunien tuotanto ovat painottuneet Varsinais-
Suomeen, Etelä-Pohjanmaalle ja Satakuntaan. Lammas- ja vuohitiloja on eniten 
Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Eläintilojen eläinkuljetusten merkittävimmät ryh-

mät ovat elävien nautojen, broilerien ja sikojen kuljetukset.  

Taulukko 3-5. Vähäliikenteisten maanteiden karjatilojen määrä maakunnittain 
vuonna 2019 (Ruokavirasto 2021, Väylävirasto 2021). 

 

Lypsykar-
jatilat, kpl 

Nautakar-
jatilat, kpl 

Sikatilat, 
kpl 

Siipikarja ja 
munantuo-

tantotilat, kpl 

Lammas- 
ja vuohiti-

lat, kpl 

Etelä-Karjala 76 49 7 < 5 12 

Etelä-Pohjanmaa 281 127 63 37 11 

Etelä-Savo 176 104 9 5 15 

Kainuu 95 36 < 5 < 5 15 

Kanta-Häme 51 36 19 < 5 10 

Keski-Pohjanmaa 102 39 5 < 5 5 

Keski-Suomi 179 127 6 < 5 24 

Kymenlaakso 39 28 < 5 < 5 < 5 

Lappi 150 66 < 5 < 5 35 

Pirkanmaa 166 135 24 < 5 26 

Pohjanmaa 82 64 57 6 19 

Pohjois-Karjala 201 107 5 5 10 

Pohjois-Pohjanmaa 383 144 12 < 5 29 

Pohjois-Savo 476 198 10 < 5 26 

Päijät-Häme 83 47 10 < 5 7 

Satakunta 67 57 33 25 9 

Uusimaa 44 17 5 < 5 12 

Varsinais-Suomi 46 62 79 49 21 

Yhteensä 2 720 1 499 352 144 338 

 
Naudanlihan tuotantoketjussa voi olla enimmillään kolme kuljetusta. Maidontuo-
tantotiloilla vasikat kasvatetaan 1–2 viikon ikäisiksi, jonka jälkeen ne kuljetetaan 

välikasvattamoon. 5–6 kuukauden ikäiset teinivasikat kuljetetaan loppukasvatta-
moon, josta ne kuljetetaan teurastamoon 15–18 kuukauden ikäisinä. Vähimmillään 
tuotantoketjussa on vain yksi kuljetus loppukasvattamosta teurastamoon. Nauta-

kuljetusten ajoitus on tiedossa yleensä 1–3 päivää etukäteen. Naudan kuljetus-
matkat voivat olla pitkiä. Keräilyalueena on koko maa. Nautakuljetukset ajetaan 
suoraan teurastamoon, joskus myös yöaikaan.  

Sikatuotannossa emakkosikalassa syntyvät porsaat viedään kasvatussikalaan väli-
tyskuljetuksella, josta edelleen teurastamoon. Sianlihan tuotannon läpimenoaika 
on 4–5 kuukautta. Yhdistelmäsikala tuottaa porsaat omilla emakoilla ja kasvattaa 

siat teuraspainoon asti. Sikojen kuljetussuunnitelma tehdään yleensä noin viikkoa 
etukäteen.  
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Siipikarjantuotannossa untuvikot tuodaan suoraan broileritiloille. Broilereita ei lii-

kutella niiden kasvuaikana, vaan ne kasvavat tilalla teuraskokoon ja yleensä koko 
kasvattamo viedään teuraaksi yhdellä kertaa. Lintujen määrä saattaa olla jopa 
100 000 broileria kerrallaan, tarkoittaen kymmentä raskasta ajoneuvoyhdistelmää. 

Kasvattamossa saattaa olla 7 kasvatuskierrosta vuodessa.  

Broilerikasvattamojen etäisyys teurastamosta on yleensä alle 100 km. Tartunta-
tautien takia samassa kuormassa ei kuljeteta lintuja kuin yhdeltä tilalta. Siipikarja-

kuljetusten aikataulu tiedetään yleensä viikkoja etukäteen. Broilerit ovat erityisen 
herkkiä kuljetettavia, ne stressaantuvat ja kuolevat helposti kuljetuksen aikana, jos 
kuljetus pitkittyy tai olosuhteet, kuten lämpötila tai ilmanvaihto ei ole kuljetuksen 

aikana kunnossa. 

Eläinkuljetusasetus ja laki eläinten kuljetuksesta vaikuttavat eniten reititykseen ja 
kuljetusten suunnitteluun. Mikäli keli- tai sääolosuhteiden takia ei eläinten kuljet-

taminen onnistu, jätetään kuljetus ajamatta ja siirretään kuljetusta, kunnes olo-
suhteet ovat kuljetukselle kunnossa.  

Eläintenkasvatukseen kuuluvat kiinteästi myös rehukuljetukset. Nautakarja syö 

nurmirehua ja viljaa, jota tuotetaan myös eläinkasvatustiloilla. Sikojen tärkein ra-
vinto on viljarehu, johon lisätään herneitä tai papuja. Porsaille syötetään myös 
erilaisia elintarviketeollisuuden sivutuotteita, kuten heraa ja mäskiä. Siipikarjaa 
kasvatetaan pääasiassa teollisilla kotimaisesta viljasta tehdyillä rehuvalmisteilla.  

Rehukuljetukset suunnitellaan tilausten pohjalta siten, että toimitus on enintään 
72 tunnin sisällä kuljetuksen tilauksesta. Kuljetuksilla ei ole vakioreittejä, vaan kul-
jetukset suunnitellaan toimituskohtaisesti. Liemirehun kuljetuksissa liikenne on 

säännöllistä tiloilla olevien säiliöiden koon takia. Liemirehun päivittäiseen menek-
kiin vaikuttaa eläinten kasvuvaihe. 

Kalenojan ym. (2008) mukaan sian- ja naudanlihaan erikoistuneilla tuotantotiloilla 

on keskimäärin 10 kuorma-autokäyntiä kuukaudessa. Siipikarjatilojen kuorma-au-
toliikenteen määrä on noin 4 käyntiä kuukaudessa ja kananmunien tuotannossa 
noin 20 käyntiä kuukaudessa. Kuljetuskertojen määrään vaikuttavat tilan koko 

sekä ostetun rehun määrä verrattuna itse tuotettuun. 
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3.2  Luonnonvarat 

3.2.1  Metsätalous ja puunkorjuu 

Teollisuuden raakapuunhankinnan toimitusketju alkaa puukaupasta. Kaupan koh-

teiden toimituksiin ja ajoittumiseen vaikuttavat metsäteollisuuden tuotannon tar-
peista lähtevät puunhankintasuunnitelmat sekä metsäomistajien myyntisuunnitel-
mat. Määrätyn hakkualueen eli leimikon puunkorjuun ajoitus sovitaan yleensä puu-

kaupan sopimusvaiheessa. Ajankohdan määrittelee leimikon korjuukelpoisuus, 
joka on riippuvainen puumäärän ja puutavaralajin lisäksi metsän maaperän ja ties-
tön kantavuudesta. Korjuukelpoisuuden luokat ovat kelirikkoleimikko, kesäleimikko 

ja talvileimikko. Lopullisen ja tarkemman ajankohdan puunkorjuulle päättää puun-
hankintaorganisaatio tai korjuuyrittäjä sekä puunjalostuslaitoksen tarve (Vuorinen 
2019). 

Teollisuus toimittaa puunkorjuusuunnitelmat kuljetusyrittäjille noin viikoksi kerral-

laan. Yrittäjä suunnittelee korjuuaikataulun ja -reitit. Raakapuukuljetukset ovat   
valtaosin 76 tonnin kuljetuskalustolla tehtäviä kuljetuksia  kaikkina vuoden- ja vuo-
rokaudenaikoina. Kuljetusvirrat suuntautuvat leimikoiden tienvarsivarastoista suo-

raan tuotantolaitoksiin tai uiton ja rautatiekuljetusten kuormauspaikoille.  

3.2.2  Maa-ainekset 

Maa-aineisten kuljetuksia lähtee maa-aineksen ottopaikoilta. Maa-aineskuljetuksia 

voi olla kuljetuksen eri vaiheissa myös vähäliikenteisillä maanteillä. Maa-aineksia 
tarvitaan rakennustuoteteollisuudessa ja maarakentamisessa, ja maa-aineksia py-
ritään ottamaan mahdollisimman läheltä käyttökohdetta. Rakentaminen keskittyy 

kaupunkeihin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Maaseudulla isoja rakennuskohteita 
ovat esimerkiksi maatilojen investoinnit ja tuulivoimalat. Alkuvuodesta 2021 Suo-
messa oli rakenteilla 461 maatuulivoimalaa ja näiden lisäksi rakennuslupa oli 

myönnetty 891 maatuulivoimalalle. Eri suunnitteluvaiheissa on näiden lisäksi noin 
2 800 maatuulivoimalahanketta. Tuulivoimaloiden rakentaminen painottuu länsi-
rannikolle (Tuulivoimayhdistys 2021). Maa-ainesten kuljetusmatkat ovat kohtuulli-

sen lyhyitä mutta kuljetusmäärät tonneina ja ajokertoina ovat suuria.  

Maa-aineksen ottajan velvollisuuksiin kuuluu selvittää ELY-keskukselta maanteiden 
soveltuvuus kuljetuksiin. Ottopaikan kuljetusten käyttämä erillinen liittymä maan-

tielle tarvitsee ELY-keskuksen liittymäluvan, ja olemassa oleva liittymä voi tarvita 
liittymäluvan muutoksen. 
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3.3  Teollisuus ja kauppa 

3.3.1  Tuotanto- ja teollisuustoiminta 

Vähäliikenteisten maanteiden varrella sijaitsevien tuotanto- ja teollisuustoimipai-

koista valtaosa on erikoistuneen rakennustoiminnan tai talonrakentamisen yrityk-
siä. Rakentaminen itsessään tehdään vaihtelevissa kohteissa yrityksen toimipaikan 
sijainnista riippumatta. Osa talonrakentamisen toimipaikoista voi olla rakennustuo-

teteollisuuden elementtituotantoa, jolloin toimipaikkaan tulee ja sieltä lähtee tava-
rakuljetuksia. Erityisesti metallituotteita, elintarvikkeita ja muita koneita ja laitteita 
valmistavien yritysten toimipaikoissa on tulevia ja lähteviä tavarakuljetuksia. Täl-

laisia yrityksiä on vähäliikenteisten maanteiden varsilla eri puolilla maata yhteensä 
muutamia kymmeniä (taulukko 3-5).   

Eri tuotteita valmistavien tai jalostavien tuotannollisten yritysten tavarakuljetukset 
ovat erilaisia. Yhteistä on, että yritykseen saapuu valmistuksessa tarvittavia raaka-

aineita, puolivalmisteita ja tavaroita, ja yrityksestä lähtee sen valmistamia tuotteita 
tai puolivalmisteita. Luukonlahden ja Rönkön (2014) mukaan metalliteollisuusyri-
tykseen voi saapua tavarakuljetuksia useita kertoja päivässä, ja valmistettuja tuot-

teita voidaan niin ikään toimittaa päivittäin, mutta tuotetoimituksissa on suuria 
eroja yrityksen tuotantosuunnan mukaan. Kuljetukset voivat niin ikään vaihdella 
pakettiautokuljetuksista mittojen tai massan perusteella suuriin erikoiskuljetuksiin. 

Kuljetuksista sovitaan kauppasopimuksissa, ja kuljetusten järjestämisvastuu mää-
räytyy toimituslausekkeen mukaan. 

Kalenojan ym. (2008) mukaan elintarviketeollisuuden sekä koneiden ja laitteiden 

valmistuksen toimipaikoissa on keskimäärin 20 kuorma-autokäyntiä vuorokau-
dessa. Metalliteollisuuden toimipaikoissa on keskimäärin 12−30 kuorma-autokäyn-

tiä vuorokaudessa riippuen valmistettavista tuotteista. Tavaraliikenteen tuotos riip-
puu toimipaikan koosta. 

Taulukko 3-6. Vähäliikenteisten maanteiden tuotanto- ja teollisuustoimipaikkojen 
määrä maakunnittain vuonna 2019 (Tilastokeskus 2021). 

Toimiala 
Toimipaikkojen lukumäärä, kpl 

UUD VAR KAS PIR POS KES EPO POS LAP 

Erikoistunut rakennustoi-
minta 

23 16 14 8 18 11 8 18 4 

Talonrakentaminen 24 13 5 3 10 5 5 10 1 

Metallituotteiden valmis-
tus (pl. koneet ja laitteet) 

7 6 1 9 9 8 6 6 2 

Elintarvikkeiden valmistus 1 10  2 3 1 4 5 1 

Koneiden ja laitteiden 
korjaus, huolto ja asen-
nus 

3 4 1  5 1 3 4 3 

Muiden koneiden ja lait-
teiden valmistus 

3 3 2 2 8 2 3   

Sahatavaran sekä puu- ja 
korkkituotteiden valmis-
tus 

 1 2 4 5 1 4 3 1 

Maa- ja vesirakentaminen 3 2 2  3 2 3 5 1 
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3.3.2  Kauppa 

Vähäliikenteisten maanteiden varsilla sijaitsevia vähittäiskaupan myymälöitä on 
Suomessa noin 60−70 kpl. Myymälät tarvitsevat päivittäisiä tavaratoimituksia, jotka 

saapuvat tavarantoimittajan jakelukuljetuksina. Tuotteita valmistavan tai välittä-

vän toimittajan tai vähittäiskaupan välisissä kuljetuksissa on erilaisia toimituska-
navia (tai ketjuja), joista yleiset vaihtoehdot ovat seuraavat (Lappalainen ja Syys-
lahti 2013):  

1. Tuotteet kuljetetaan toimittajalta suoraan kauppoihin. 

2. Tuotteet kuljetetaan ensin aluevarastoihin, joista ne jaetaan kauppoihin. 
3. Tuotteet kuljetetaan ensin keskusvarastoon, josta ne jaetaan kauppoihin. 
4. Tuotteet kuljetetaan ensin keskusvarastoon, josta ne siirretään runkokul-

jetuksina aluevarastoihin, joista ne jaetaan kauppoihin. 
 
Vähäliikenteisen maantien varassa sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan tulee 

useita jakelukuljetuksia päivässä. Kalenojan ym. (2008) mukaan myyntipinta-alal-
taan alle 400 m2 päivittäistavarakaupoissa on keskimäärin 4−8 kuorma-autokäyntiä 

vuorokaudessa. Jakelukuljetuskalusto on tyypillisesti kokonaispainoltaan 16 tonnin 

kiinteäkorinen kuorma-auto, jossa on lämpösäädelty kuormatila. Jakelukuljetukset 
ovat lähtökohtaisesti säännöllisiä ja ajallisesti ennakoitavia. 

3.4  Eri toimijoille yhteiset palvelut 

3.4.1  Jätehuolto 

Jätekuljetuksia vähäliikenteisillä maanteillä on siellä, missä on maatiloja ja teolli-
suustuotantoa tai muuta vakituista asutusta tai kesäasutusta. Yhdyskuntajättei-

den2 keräilykuljetukset ovat tyypillisesti kuljetuksia 18–26 tonnin kokonaispainoi-
silla kuorma-autoilla. Jätteiden keräilyreitit ovat vakiot ja ennakoitavissa. Kesäasu-
tus tuo jätteiden keräykseen kausivaihtelua. Kuljetustarpeiden muutokset ovat 

yleensä hitaita ja ennustettavia. Jätteiden keräys on jätehuoltomääräysten perus-
teella mahdollista klo 06 ja klo 22 välisenä aikana. Jätteiden kuljetukset ovat mu-
kana edellä asiakasryhmittäin esitetyissä kuorma-autokäyntien määrissä. 

Tuotantotoiminnasta syntyvät jätejakeet ja -määrät ja niiden keräys ja kierrätys 
ovat tapauskohtaisia. Maataloudesta tulee jätteenä erityisesti muovia. Kuluttaja-
pakkausten muovit ovat kuuluneet vuodesta 2016 alkaen tuottajavastuun piiriin eli 

niiden kierrätyksestä vastaavat tuotteiden valmistajat, pakkaajat. Pakkausmuoveja 
ovat esimerkiksi muoviin pakatut kasvinsuojeluaineet sekä lannoite- ja siemensä-
kit. Ei-pakkausmuovit sen sijaan eivät kuulu tuottajavastuun piiriin ja niiden kier-

rätys on maatalousyrittäjien vastuulla. Näitä muoveja ovat muun muassa rehun 
säilönnässä käytettävät käärintä- ja aumamuovit sekä puutarhatuotannossa käy-
tettävät katekalvot, -harsot, muovikankaat ja tihkuletkut. 

 
2 Yhdyskuntajäte on lopputuotteiden kulutuksessa kotitalouksissa ja yrityksissä syntynyttä 
jätettä, joka on kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. 
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3.4.2  Polttoainetoimitukset 

Maa- ja puutarhatilojen energiankulutus oli yhteensä 10 725 GWh vuonna 2020 ja 
keskimäärin 240 000 kWh tilaa kohden (Luke 2021). Polttoaineista useimmat edel-
lyttävä kuljettamista joko oman tilan alueelta tai ulkopuolelta. Maa- ja puutarhati-

loille kuljetettiin keskimäärin 88,8 tonnia metsähaketta ja -pilkettä, 6,2 tonnia die-
selöljyä, 5,1 tonnia polttoturvetta ja 2,2 tonnia lämmityspolttoöljyä (taulukko 3-6). 
Polttoaineiden hankintaeriin vaikuttaa kulutuksen lisäksi varastointimahdollisuus ti-

lalla. Jos esimerkiksi moottoripolttoöljyn ja lämmityspolttoöljyn säilyttämiseen on 
noin 3 000 litran säiliöt, tarvitaan tilalle vuosittain noin 3 polttoöljykuormaa. Ha-
ketta käyttävillä tiloilla varastoa voidaan täyttää talvella jopa viikoittain, kun taas 

kesäaika voidaan selvitä 1−2 kuukauden täyttövälillä. Polttoainetoimitukset ovat 

mukana edellä asiakasryhmittäin esitetyissä kuorma-autokäyntien määrissä. 

Taulukko 3-7. Kuljetettavien polttoaineiden kulutus maa- ja puutarhatalouksissa 
vuonna 2020 (Luke 2021). 

 
Yhteensä koko maa / vuosi Keskimäärin/tila/vuosi 

Polttoaine GWh 1 000 tonnia GWh Tonnia 

Moottoripolttoöljy 3 199 277 71 089 6,2 

Lämmityspolttoöljy 1 165 99 25 889 2,2 

Metsähake ja puu 3 198 3 998 71 067 88,8 

Turve 323 231 7 178 5,1 

Yhteensä 7 885 4 604 175 222 102 

3.5  Yhteenveto kuljetustarpeista 

Keskeiset havainnot vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteen kannalta ovat 
asiakasryhmittäin seuraavat: 

Viljanviljely ja muu kasvien tuotanto. Useimmilla maatiloilla viljellään kasveja. 

Eläintiloilla peltoala on yleensä suuri, koska se määrittää sallitun eläinten lukumää-
rän. Kuljetukset kasvintuotannosta ovat tilalle tulevat lannoite- ja polttoainekulje-
tukset, sadon kuljetus tilakeskukseen ja tilakeskuksesta markkinoille. Kasvihuone-

tuotteita voidaan kuljettaa tilalta useasti viikossa. Kasvien kuljetusten ajankohta 
määräytyy sadon valmistumisen ja tilojen varastointimahdollisuuksien mukaan. Vil-
jatiloilla käy kuorma-autoja keskimäärin 4 kertaa kuukaudessa ja muussa kasvien 

tuotannossa keskimäärin 12 kertaa kuukaudessa.  

Lypsykarjatalous. Maitotilojen päätuote on raakamaito, jota kuljetetaan maan-
teillä vuorokauden kaikkina aikoina, kaikkina viikonpäivinä ja ympärivuotisesti. Mai-

totiloilta on toistuvasti myös eläinkuljetuksia: vasikoita viedään kasvattamoon ja 
lypsykarjaa teuraaksi. Lypsykarjan kasvattamisessa tärkein tuotantopanos on 
rehu, jota voidaan saada omalta pellolta, toisilta tiloilta ja kaupallisina tuotteina. 
Maitotiloilla käy kuorma-autoja keskimäärin 18 kertaa kuukaudessa. 

Muu karjatalous. Yleisin kasvatettava karjaeläin on nauta. Nautakarjatiloja on 
kaikkialla maassa. Nautoja kuljetetaan teurastamoihin pitkiäkin matkoja, ja eläin-
ten noudot tiedetään vain päiviä etukäteen. Sikataloudessa eläimiä kuljetetaan en-
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sin kasvatustiloille porsaina ja täyskasvuisina kasvatustiloilta teurastamoon. Por-

saan elinkaari on 4−5 kuukautta. Siipikarjatilan linnut viedään yleensä teuraaksi 

kerralla, jolloin kuljetukseen voidaan tarvita kymmenenkin ajoneuvoyhdistelmää. 
Kaikille eläinkuljetuksille on tarkat kalustoa ja kuljetusta koskevat kuljetusmääräyk-
set. Linnut ovat herkimpiä kuljetettavia, ja vaativat nopeat kuljetukset, hyvän il-

manvaihdon ja oikean lämpötilan.  Sikojen ja nautojen tuotantotiloilla käy kuorma-
autoja keskimäärin 4 kertaa kuukaudessa, siipikarjatiloilla 10 kertaa kuukaudessa 
ja kananamunien tuotantotiloilla 20 kertaa kuukaudessa.  

Metsätalous. Raakapuukuljetukset ovat vähäliikenteisten maanteiden merkittä-
vimpiä kuljetuksia. Hakkuut suunnitellaan muutamia vuosia etukäteen, mutta nii-
den tarkat sijainnit sekä hakkuiden ja kuljetusten ajoitus ratkeavat puukauppojen 

sopimusvaiheessa. Hakkuukohteet, -määrät ja kuljetusvirrat vaihtelevat, mutta 
kuljetukset ovat kohtuullisen hyvin ennakoitavissa. 

Maa-ainekset: Rakentamisen tarpeet ja kuljetuskustannusten minimointi ohjaa-

vat maa-ainesten ottoa. Rakentamiskohteet vaihtelevat. Kuljetusmäärät yhdestä 
maanottopaikasta voivat olla suuria ja ajoittua lyhyelle ajanjaksolle.  

Teollisuus. Vähäliikenteisten maanteiden varressa sijaitsevista tuotanto- ja teol-

lisuustoimipaikoista suurin osa on rakentamisen toimialoilla, toimipaikkoihin liitty-
vät kuljetukset ovat riippuvaisia rakennuskohteiden sijainnista. Vähäliikenteisten 
maanteiden varressa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa valmistetaan metallituotteita, 

elintarvikkeita sekä muita koneita ja laitteita muutamissa kymmenissä yrityksissä. 
Näihin yrityksiin toimitetaan materiaaleja ja puolivalmisteita ja yritykset toimittavat 
valmistamiaan tuotteitaan asiakkailleen. Kuljetukset vaihtelevat päivittäisistä tava-

ratoimituksista yksittäisiin erikoiskuljetuksiin ja kuljetustarpeet ovat yrityskohtaisia. 
Elintarviketeollisuudessa ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa tavaraliikenne-
tuotos on tyypillisesti 20 kuorma-autokäyntiä vuorokaudessa. Metalliteollisuuden 

toimipaikoissa tuotos vaihteluväli on  12−30 kuorma-autokäyntiä vuorokaudessa.  

Kauppa. Vähäliikenteisten maanteiden varassa sijaitsevat vähittäiskaupat tarvit-
sevat päivittäisiä jakelukuljetuksia. Tavaratoimituksia voi olla päivässä useitakin, 
mutta yleensä vähintään yksi. Tavarantoimittajien jakelukuljetusten reitit ovat 

usein vakiintuneita ja ennakoitavissa. Alle 400 m2 vähittäismyymälöiden tavaralii-
kennetuotos on 4−8 kuorma-autokäyntiä vuorokaudessa. 
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Taulukko 3-8. Yhteenveto vähäliikenteisten maanteiden asiakasryhmien 
tavaraliikenteen kuljetustarpeista, määristä ja ajoittumisesta. 

Asiakas-
ryhmä 

Tavaralajit 

Keskimääräinen ta-
varaliikennetuotos 
kuorma-autokäyn-
tiä/vrk 

Kuljetusten ajoittu-
minen 

Viljanviljely 
ja muu kas-
vituotanto 

Viljat, vihannekset, 

juurekset 
Lannoitteet 
Jätteet 
Polttoaineet 

Viljatilat: 0,13 

Muut kasvituotantoti-
lat: 0,4 

Viljoissa ja monilla 
kasveilla sadonkorjuu-
aika vuosittain 

Perunalla useampia 
sadonkorjuuaikoja 

Kasvihuonetuotteilla 
jatkuvat tuotekuljetuk-
set 

Lypsykarja-
talous 

Raakamaito 
Rehut 
Eläimet 
Lannoitteet 
Jätteet 
Polttoaineet 

Maitotila: 0,6 

Maitokuljetuksia aje-
taan jatkuvasti kaik-
kina vuorokau-
denaikoina 

Muu karjata-
lous 

Rehut 

Eläimet 

Viljat 

Lannoitteet 

Jätteet 

Polttoaineet 

Sika- ja nautatilat: 

0,13 

Siipikarjatilat: 0,33 

Kananmunantuotanto: 
0,67 

Eläinkuljetukset mää-
räytyvät kasvuajan 
mukaan. Sikoja ja sii-
pikarjaa kuljetetaan 
isoissa erissä. 

Kananmunia noude-
taan keskimäärin joka 
arkipäivä. 

Metsätalous 
ja puunkor-
juu 

Raakapuu Ei tietoa. 

Kuljetusten ajoitus on 

tapauskohtaista. Run-
koja voidaan varas-
toida leimikon reunalla 
pitkäänkin. 

Maa-ainek-

set 
Maa-ainekset Ei tietoa. 

Maa-ainesten kuljetuk-
set hoidetaan tarpeen 
mukaan. Kuljetusmää-
rät voivat olla aktiivi-
toiminnan aikana suu-
ret. 

Tuotanto- ja 
teollisuus-
toiminta 

Valmistuksen 
raaka-aineet ja vä-
lituotteet 

Valmiit tuotteet 

Jätteet 

Polttoaineet 

Elintarviketeollisuus: 
20 

Koneiden ja laitteiden 
valmistus: 20 

Metalliteollisuus: 
12−30 

Teollisuustoiminnan 
kuljetukset ovat päivit-
täisiä. 

Kauppa 

Elintarvikkeet 

Päivittäistavarat 

Jätteet 

Polttoaineet 

Alle 400 m2 myymälä: 
4−8 

Kuljetukset ovat lähes 
päivittäisiä ja voivat 
ajoittua varhaisiin kel-
lonaikoihin. 
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4 Päätelmät ja suositukset 

4.1  Vähäliikenteisten maanteiden 
tavaraliikenteen palvelutasovaateet 

Vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteen asiakkaiden tarpeista johdettuja 
palvelutasovaateita ja niiden mitoittavuutta tarkastellaan lähemmin seuraavassa 

sijainnin, toistuvuuden ja ennakoitavuuden perusteella tehdyssä jäsentelyssä: 1) 
samoissa kohteissa säännöllisesti ja usein toistuvat kuljetukset, 2) samoissa koh-
teissa harvemmin tai kausiluonteisesti kuljetukset ja 3) vaihtuvien kohteiden kul-

jetukset. Liitteessä 1 esitetään yksityiskohtaisempi yhteenveto eri tavaralajien kul-
jetusten ominaisuuksista, palvelutasovaateista ja näiden kohdentumista tiestön 
ominaisuuksiin.  

1. Samoissa kohteissa säännöllisesti ja usein toistuvat kuljetukset. Tuo-
tanto- ja teollisuuslaitosten hankinta- ja jakelukuljetuksia sekä jakelukuljetuksia 
kauppoihin on päivittäin useita. Maataloudessa raakamaidon nouto, kasvihuoneti-

lojen tuotekuljetukset ovat useita kertoja viikossa toistuvia kuljetuksia. Eläintilojen 
rehukuljetukset voivat myös olla viikoittaisia. Kuljetusvirrat on usein mahdollista 
ennakoida viikkoja tai kuukausia etukäteen. 

Teollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimipaikat tuottavat suuren tavaraliiken-

netuotoksen ja mitoittavat sijainnissaan liikennemäärällä vähäliikenteisen maan-
tien palvelutasotarvetta. Teollisuuden ja kaupan toimipaikkoja on kuitenkin vain 
muutamia kymmeniä vähäliikenteisten maanteiden varsilla. Valtakunnallisesti laa-

jimmin esiintyviä säännöllisiä ja usein toistuvia kuljetuksia ovat raakamaidon kul-
jetukset lypsykarjatiloilta. Vaikka kuljetuksia on vain muutamia viikoittain, ne voi-
vat ajoittua varhaisiin tai myöhäisiin vuorokaudenaikoihin ja siten mitoittaa kun-

nossapidon päivittäisen palvelutason tarvetta. Maitokuljetuksissa käytetään ene-
nevässä määrin 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmiä, joten tarvetta vastaavalla kulje-
tusreitillä ei pitäisi olla painorajoitettuja siltoja tai esimerkiksi kelirikosta johtuvaa 

kantavuusongelmaa.  

2. Samoissa kohteissa harvemmin tai kausiluonteisesti toistuvat kulje-
tukset. Eläinkuljetukset ja eläintilojen rehukuljetukset ovat kuukausittain tai jopa 

viikoittain toistuvia kuljetuksia, jotka voidaan ennakoida noin viikkoa etukäteen. 
Maatilojen polttoainekuljetuksia voi olla talviaikaan viikoittain, jos energianläh-
teenä käytetään haketta. Polttoöljytoimituksia tarvitaan korkeintaan muutaman 

kerran vuodessa. Ajankohdat riippuvat tilojen tarpeista. Lannoitekuljetuksia on ke-
väisin ja syksyisin, ja kasvien kuljetukset tapahtuvat sadon valmistumisen mukaan. 
Teollisuusyrityksillä voi olla erikoiskuljetusten tarpeita, jotka ovat aina tapauskoh-

taisia mutta kuitenkin samasta kohteesta lähteviä. 

Näistä kuljetuksista useat pyritään hoitamaan 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmillä, 
mikä on mitoittava palvelutasovaade vähäliikenteisten maanteiden kantavuudelle 

kaikkina vuodenaikoina. Kuljetukset voivat tarvita myös kohdennettua liukkauden-
torjuntaa tai muita toimenpiteitä toteutuksen ajankohtana. Kasvien kuljetusmäärät 
voivat olla hetkellisesti suuria, kuten sokerijuurikkaiden kuljetuksissa. Tällaiset kul-

jetukset voivat tapauskohtaisesti antaa aihetta kunnossapidon toimenpiteille kul-
jetusvarmuuden turvaamiseksi.  



Väyläviraston julkaisuja 13/2022 37 
 

 

Eläinkuljetusten erityinen vaade on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen. Eläinkulje-

tusten reiteillä tien pintakunto nousee tärkeäksi palvelutasovaateeksi. Siipikarja on 
herkin eläinlaji kuljetettavaksi. 

 

Kuva 4-1. Samassa kohteessa usein tai kausittain toistuvien kuljetusten 
tarkastelu toimipaikan tavaraliikennetuotoksen ja toimipaikkojen määrän 
perusteella (pallon koko on näiden tekijöiden tulo). 

3. Vaihtuvien kohteiden kuljetukset. Raakapuun hakkuut ovat aina eri koh-
teissa, mutta tulevat hakkuut ovat suunnitelmien perusteella hyvin ennakoitavissa. 

Toinen suuri kuljetusvirta on maa-ainekset. Vaihtuvien kohteiden kuljetukset edel-
lyttävät etukäteissuunnittelua ja joissain tapauksissa vuorovaikutusta tiepitäjän 
kanssa. Maa-ainesten kuljetusmäärät yhdestä ottopaikasta voivat olla suuria mutta 

kestävät jonkun etukäteen tiedetyn ajan. Rakennuskohteet ovat projektiluonteisia 
ja voivat synnyttää merkittäviä kuljetusvirtoja tietyn ajan. Kuljetustarpeet selviävät 
suunnitteluvaiheessa ja rakentamisesta vastuullinen taho on tarvittaessa yhtey-
dessä tienpitäjään.  
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Sekä raakapuun että maa-ainesten kuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen 

ja 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmän käyttö on yleistä. Raakapuukuljetukset on mer-
kittävä ja vuosittain muuttuva tavaravirta, jonka ennakointiin hakkuiden ennakko-
suunnittelun takia hyvät edellytykset. Maa-ainesten otto synnyttää suuria kuljetus-

virtoja ottopaikasta. Tiestön kuljetuskelpoisuuden varmistaminen kuuluu maa-ai-
nesten ottamisluvan yhteydessä tehtäviin selvityksiin. Vastaavia selvityksiä on teh-
tävä merkittävien rakennuskohteiden lupaprosessissa. Mahdolliset toimenpidetar-

peet tulevat siinä vaiheessa tienpitäjän tietoon ja ratkaistavaksi. 

4.2  Päätelmiä vähäliikenteisten maanteiden 
tienpidon tietotarpeista 

Tienpidosta vastaavilla ELY-keskusten liikennevastuualueilla olisi hyvä olla kaikki 
asiakasryhmät kattava yleiskuva alueensa kuljetustarpeista vähäliikenteisillä 

maanteillä. Tämä tarkoittaa paikkatietoa vähäliikenteisten maanteiden varrella tai 
vaikutusalueella sijaitsevista leimikoista, maa-aineksen ottopaikoista, eri tuotanto-
suuntien maatiloista ja eri toimialojen tuotantotoimipaikoista. Näiden tietojen pe-

rusteella voi listata tiekohtaisesti, mitä tavaralajeja tiellä yleensä kuljetetaan eri 
vuodenaikoina ja millaisia tiehen ja tienpitoon kohdistuvia palvelutasovaatimuksia 
kuljetuksilla on. Nykytilanteessa tietopohja kuljetuksista vaihtelee alueittain eikä 

asiasta ole valtakunnallista kokonaiskuvaa. 

Säännöllisesti ja usein toistuvista kuljetuksista tienpitäjällä olisi hyvä olla käytettä-
vissään tietoa kuljetusten määristä ja toteutusajankohdista. Valtakunnallisesti kat-

soen laajimmin hyödynnettävää on tieto raakamaidon kuljetuksista, koska ne voi-
vat kulkea samalla maantiellä useita kertoja viikossa ja kaikkina vuorokau-
denaikoina ennakkoon tiedossa olevan aikataulun mukaisesti. Maitokuljetusten li-

säksi säännöllisiä ja vakioreittejä käyttäviä kuljetuksia ovat elintarvikkeiden ja mui-
den päivittäistavaroiden jakelukuljetukset, kasvihuonetuotteiden kuljetukset, rehu-
jen kuljetukset, jätteiden keräilykuljetukset sekä mahdollisesti teollisuuden han-
kinta- ja jakelulogistiikan kuljetukset.   

Samassa kohteessa harvemmin tai kausiluonteisesti toistuvia kuljetuksia ovat esi-
merkiksi eläinten, polttoaineiden ja lannoitteiden kuljetukset. Näitä kuljetuksia ei 
hoideta säännöllisen aikataulun mukaisesti, mutta lähtö- tai määränpää vähäliiken-

teisen maantien varressa eivät vaihdu. Kausiluonteisten kuljetusten määriä ja ajoit-
tumista olisi mahdollista määrittää suuruusluokkina esimerkiksi tilojen eläin- ja tuo-
tantomäärien perusteella.  

Vaihtuvien kohteiden kuljetusten tietotarve on tapauskohtaista. Kokonaiskuljetus-
määriltään suurimmat vaihtuvista kohteista kuljetettavat tavaralajit ovat maa-ai-
nekset ja raakapuu. Vähäliikenteisten maanteiden varrella sijaitsevat rakennuskoh-

teet voivat olla yksittäin merkittäviä kuljetustarpeen aiheuttajia. Rakennuskohtei-
siin voidaan tarvita myös erikoiskuljetuksia.  
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4.3  Jatkoselvitystarpeita 

Tämän selvityksen perusteella tunnistetaan muutamia jatkoselvityksen aiheita vä-
häliikenteisten maanteiden tavaraliikenteestä. Aiheet ovat monelta osin yleistettä-

vissä muullekin maantieverkolle, erityisesti seutu- ja yhdystiestölle.  

Tavaraliikennetuotosten määrittely 

Nykyinen tuotoskäsikirja perustuu 2000-luvun alkupuolen tietoihin eikä ole vähälii-

kenteisten maanteiden tavaraliikennetarpeiden arviointiin riittävän erotteleva. 
Maataloudessa muun muassa tilakokojen ja tuotantotapojen muutokset ovat vai-
kuttaneet tuotoksiin. Tilastoista ja yksittäisistä selvityksistä saatavien tietojen li-
säksi tarvittaneen eri tuotantosuuntien ja eri toimitilojen toimipaikkoihin suunnat-

tuja kysely- tai haastattelututkimuksia ajantasaisen tiedon keräämiseksi. Kokonais-
tuotoksen lisäksi olisi tarpeen selvittää, millaista kalustoa kuljetuksissa tyypillisesti 
käytetään ja miten kuljetukset ajoittuvat. 

Valtakunnallisen tietoaineiston kokoaminen 

Vähäliikenteisen maantiestön toimipaikoista (maatilat tuotantosuunnittain, kaikki 
teollisuustoimipaikat ja vähittäistavaramyymälät) ja luonnonvaroista (hakkuarviot 

ja maa-ainesten ottoluvat) olisi koottava valtakunnallinen tietoaineisto yhdistettynä 
tiestötietoihin. Aineistoon olisi tavoiteltavaa koota toimipaikoista niitä määrätietoja, 
joihin tavaraliikennetuotokset yhdistetään. Tietojen saatavuus on hyvä tarkistaa 

ennen tavaraliikennetuotosten tarkempaa selvittämistä, jotta tuotoskertoimet saa-
daan yhdistettyä tietoaineiston määrätietoihin. Tietoaineistolla voidaan tavoiteti-
lassa tuottaa tiekohtaiset arviot tavaraliikenteen määrästä, ja sitä voidaan soveltaa 

myös tavaraliikenne-ennusteiden laadinnassa. 

Valtakunnallisesti yhtenäisten toimintatapojen määrittely 

Valtakunnallisesti yhtenäisten toimintatapojen määrittely siihen, miten tienpitäjä 

saa tiedon vaihtuvien kohteiden kuljetuksista, miten kuljetusten tiehen kohdista-
mia hoito- tai korjaustarpeita selvitetään yhteistyössä, miten tarpeisiin vastataan 
tienpidossa ja mitkä ovat eri osapuolten roolit. Esimerkiksi hoitourakoihin ennakoi-

mattomien tilanteiden varalle varatun hiekoitusmateriaalin käyttöön tarvitaan yh-
teisiä periaatteita eri kuljetusten oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi eri 
alueilla. Tarve hyvälle tiedonkululle on kaksisuuntainen: Tienpitäjän pitää tuntea 

pysyvät kuljetustarpeet ja saada tietoa vaihtuvista tarpeista. Kuljetusten tilaajien 
ja toteuttajien on tavoiteltavaa saada operatiivista tietoa kelistä, säästä ja hoito-
toimien ajoituksesta, kausiluonteista tietoa kelirikosta ja maanteiden kantavuu-

desta ja painorajoituksista sekä strategisempaa tietoa maanteiden korjausten 
suunnitelmista ja ohjelmista.  
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Yhteenvetotaulukko kuljetusten ominaisuuksista ja 
palvelutasovaateista tavaralajeittain 

Seuraavan sivun yhteenvetotaulukkoon on koottu tavaralajeittain kuljetusten ominai-

suuksia: Vuodenaika, toistuvuus, tieto kuljetuksesta, suurin käytetty kalustokoko. Omi-
naisuudet on johdettu raportin luvun 3 asiakastarvekuvauksista. Ominaisuuksien perus-
teella on päätelty, millaisia palvelutasotavoitteita kohdistuu kuljetuksiin ja miten nämä 

yhdistyvät maantien ominaisuuksiin ja tienpitoon. 
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