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Niin se vain maailma muuttuu, että 
tämän vuoden alusta on pitänyt 
totutella tilanteeseen, että tie-

piirejä ei enää ole kuten ei myöskään 
Tiehallintoa. Valtion liikennehallinto on 
myllätty perusteellisesti ja tienpidon 
asiantuntemus on siirretty keskushallin-
non osalta uuteen Liikennevirastoon, jon-
ne yhdistettiin myös Ratahallintokeskuk-
sen ja Merenkulkulaitoksen toiminnot.

Alueelliset eli tiepiirien aiemmin hoita-
mat palvelut löytyvät tätä nykyä puoles-
taan uusista elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista eli ELYistä. ELY-keskuksia 
on kaikkiaan 15 ja ne hoitavat nimensä 
mukaisesti paljon muitakin kuin liikenne-
asioita. 

Yksityisteiden avustushakemukset 
osoitetaan eri ELY-keskuksiin sen mukaan 
minkä maakunnan alueella tie sijaitsee. 
Pirkanmaan ELY-keskuksessa käsitellään 
keskitetysti hakemukset yhdentoista 
maakunnan alueelta ja sen lisäksi avus-
tushakemuksia käsitellään neljässä ELY-
keskuksessa. Avustuksen lähettämiseen 
oikea ELY-keskus ja yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden sivuilta 4 ja 20.

Normaalien yksityisteiden valtionavus-
tusten lisäksi nyt on edelleen mahdollis-
ta saada erityisavustusta puukuljetusten 
kannalta merkittävien yksityisteiden pa-
rantamishankkeisiin. Tätä kolmivuotista 

erityisavustusta jaetaan vielä tänä ja ensi 
vuonna. Yksi vuosi on siis takana ja no-
peimmat ovat jo hankkeensa hoitaneet. 
Mielenkiintoisen kuvauksen toteutuneesta 
hankkeesta voi lukea Olli Ylisen kirjoi-
tuksesta lehden sisäsivuilla.

Yksityistiet, joilla puukuljetusten osuus 
liikenteestä on vähintään 40 prosenttia, 
voivat lisäksi saada Kemera-avustusta, 
jota haetaan edelleen metsäkeskuksista.

Avustuksia saa siis tien parantamishank-
keisiin, mutta mitä on tien parantaminen? 
Tähän ja moneen muuhun aiheeseen liit-
tyvään kysymykseen löytyy vastaus uudes-
ta teoksesta nimeltä Yksityistien paranta-
minen. Suomen Tieyhdistyksen julkaisema 
ja Esko Hämäläisen kirjoittama kirja on 
tukeva tietopaketti, joka sisältää kaikille 
tiekunnille ja tieosakkaille tarpeellista 
tietoa yksityisteiden parantamisesta ylei-
sellä tasolla. Kirjan tekninen osa suunnit-
telu- ja toteuttamisohjeineen on puoles-
taan tarkoitettu erityisesti hankkeiden 
vastuuhenkilöille, suunnittelijoille, valvo-
jille ja toteuttajille. Kirjaa on saatavana 
helmikuun alusta alkaen.

Uudesta kirjasta, peruskorjauksista ja 
monesta muusta asiasta kerrotaan lähem-
min seuraavilla sivuilla. Antoisia ja akti-
voivia lukuhetkiä!

Liisi Vähätalo 
Suomen Tieyhdistys

Avustushakemuksille 
uudet osoitteet 

Jaakko Rahja

Puukaupassa yleensä sopi-
vana metsäkuljetusmatkana 
pidetään keskimäärin alle 
300 metriä. Ihanteena ja 
tavoitteena on mahdollistaa 
ympärivuotinen liikennöin-
ti, mikä tekee mahdolliseksi 
metsätöiden ja konekalus-
ton tasaisen ajoittamisen.

Erään Metsänhoitoyhdis-
tyksen (Tuusniemi) teke-
män, suuruusluokkaa ku-
vaavan laskelman mukaan 
hyvän tiestön kokonaisvai-
kutus puun hintaan on 0–6 
euroa/m3. Tästä noin puo-
let on puun kuljetusmatkan 
sekä toinen puoli tiestön ke-
lirikkokelpoisuuden ja kan-
tavuuden vaikutusta.

Olettakaamme esimer-
kinomaisesti, että tien 
vaikutuspiirissä on metsää 
500 hehtaaria, puuta kes-
kimäärin 120 m3/hehtaaria 
ja metsälön vuotuiskasvu 
5 %. Tällöin puun myynti-
mahdollisuus on vuodessa 
keskimäärin 3 000 m3. Täl-
laisessa metsässä on tiestön 
kunnolla vaikutusta puun 
hintaan jopa 0–18 000 euroa 
vuodessa. 

Valittaessa edellä mai-
nitusta haarukasta keski-
määräinen hintavaikutus 
9 000 euroa/vuosi kertyy 
esimerkkimetsälle ja sen 
puunmyynnille 10 vuodes-
sa hintaeroa 90 000 euroa. 
Sen verran puusta voi siis 
saada enemmän, jos tiestö 

on hyvin kantavaa ja ympä-
rivuotisesti kulkukelpoinen 
raskaillakin ajoneuvoilla.

Hyvä tie –  
halvemmat hoitotyöt 
Myös metsän hoitotöissä 
ovat tieolot olennaisen tär-
keitä. Ne vaikuttavat muun 
muassa muokkauskaluston 
siirtoihin, taimien kuljetuk-
siin, istuttajien ja taimikon 
hoitajien kulkemiseen ja 
kasvavassa määrin energia-
puun toimituksiin.

On laskettavissa, että tien 
kunnon kustannusvaikutus 
maanmuokkauksessa on haa-
rukassa 0–50 euroa/hehtaa-
ri, istutuksessa 0–100 euroa/
hehtaari, taimikonhoidossa 
0–50 euroa/hehtaari, taimi-
en siirrossa noin 20 euroa/
hehtaari jne. Pahimmillaan 
huonot kulkuyhteydet saat-
tavat johtaa jopa metsän-
hoidon laiminlyömiseen.

Kaiken kaikkiaan huono-
kuntoinen tie tai peräti tien 
puuttuminen aiheuttaa huo-
mattavia tulomenetyksiä tai 
toisaalta lisäkustannuksia 
metsänomistajalle. Sama ti-
lanne on tietysti muidenkin 
kiinteistöjen ja niiden arvo-
jen suhteen.

Metsänomistajan syytä olla tarkkana

Hyväkuntoinen tie  
nostaa kiinteistön arvoa

Asuin- ja lomakiinteistön käytettä-
vyydelle on kiinteistölle johtavalla 
tiellä ja sen kunnolla huomattavan 
suuri merkitys. Sen varmaan jokai-
nen talon- tai mökinomistaja ko-
kemuksensa kautta allekirjoittaa. 
Mutta myös metsän osalta eli puu-
kaupassa, puun korjuussa ja metsän 
hoidossa on tiestö ratkaisevan tär-
keä. 

YksityistieUutiset 2010
Yksityistieasioiden tiedotuslehti 

Julkaisija Suomen Tieyhdistys ry
 Kaupintie 16 A
 00440 Helsinki
Puhelin 020 786 1000
Faksi 020 786 1009
 www.tieyhdistys.fi 

Päätoimittaja  Liisi Vähätalo

Toimitusneuvosto
 Elina Kasteenpohja, Tieyhdistys
 Jukka Lyytinen, Keski-Suomen ELY
 Jaakko Rahja, Tieyhdistys
 Kirsti Suniala, Liikennevirasto

Taitto, paino  I-print Oy, Seinäjoki
Painos   25 000

Osoitetietolähteet:
Liikenneviraston yksityistiejärjestelmä ja Tieyhdistyksen osoiterekisteri

” Tiekunnan osoitetiedot lehden jakelua varten on saatu Liikenneviraston yksityistiejärjestelmäs-
tä. Tiekunnan yhteyshenkilön osoitetietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. Yhteyshenkilö 
voi halutessaan kieltää osoitetietojensa luovuttamisen myös tutkimus-/ tiedotustarkoituksiin, 
esim. tämän tiedotuslehden lähettämiseen.  Kiellän yhteystietojeni luovuttamisen.”

Kopioi tai leikkaa irti ja postita osoitteella Keski-Suomen ELY, Yksityistieasiat, PL 250, 40101 
Jyväskylä. Voit ilmoittaa pyydetyt tiedot myös puhelimitse valtakunnalliseen asiakaspalve-
luun 0206 90 303 tai sähköpostilla asiakaspalveluun liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi .
Tarvittavat muut yhteystiedot löydät toisaalta tästä lehdestä.

Kunta, jossa yksityistie sijaitsee

Tien nimi ja numero

Tiekunnan jakeluosoite  Postinumero ja postitoimipaikka

Tiekunnan yhteyshenkilö ja hänen asemansa (hoitok. pj, toim.mies, muu)

Yhteyshenkilön jakeluosoite, jos eri kuin tiekunnan osoite Postinumero ja postitoimipaikka

Tiekunnan sähköpostiosoite ja tiekunnan edustajan puhelinnumerot

Valtionapuun oikeutettujen
yksityistiekuntien yhteystietojen

MUUTOSILMOITUS

Suomen Tieyhdistys ry
Kaupintie 16 A, 00440 Helsinki
Puhelin 020 786 1000
Faksi 020 786 1009
toimisto@tieyhdistys.fi 
www.tieyhdistys.fi 

Yksityistieasioissa palvelevat
Toimistosihteeri Tarja Flander
-  julkaisutilaukset,

Tieyhdistyksen jäsenrekisteri
Puhelin 020 786 1006
toimisto@tieyhdistys.fi 

Toimialajohtaja
Elina Kasteenpohja
- yksityistieneuvonta jäsenille
Puhelin 020 786 1004
elina.kasteenpohja@tieyhdistys.fi 

Toimitusjohtaja
Jaakko Rahja
Puhelin 020 786 1001
jaakko.rahja@tieyhdistys.fi 

Tieyhdistyksen yhteystiedot yksityistieasioissa

Hyvin hoidettu tie on kullan arvoinen asia niin metsänomistajille kuin asuin- ja loma-
kiinteistöjen omistajille.
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Hannu Keralampi 
Keski-Suomen ELY

Valtio avustaa tiekuntia yk-
sityisteiden parantamishank-
keissa. Ensisijaisesti avustet-
tavia hankkeita ovat siltojen 
ja isojen rumpujen uusiminen 
tai vaurioiden korjaaminen 
sekä teiden tulva- ja rou-
tavaurioiden korjaaminen. 
Näissä hankkeissa harkinnan-
varainen avustus voi olla jopa 
75 % hyväksytyistä arvonlisä-
verollisista kustannuksista.

Muita avustettavia hank-
keita ovat kantavuuden ja 
siihen liittyen kuivatusjär-
jestelmän parantaminen 
sekä liikenneturvallisuuden 
parantaminen, kuten vaaral-
lisen kaarteen oikaisu, liitty-
mäkohdan parantaminen tai 
tielinjan siirtäminen. Näissä 
hankkeissa avustus on yleen-
sä 60 %.

Valtionavustuskelpoisia 
ovat tiekunnan hallinnoimat 
tiet, joita käytetään pysyvän 
asutuksen pääsytienä tai joil-
la on huomattava liikenteelli-
nen merkitys. 

Pysyvän asutuksen pääsy-
tien vaikutuspiirissä on olta-
va vähintään kolme pysyvästi 
asuttua taloutta. Pysyvän 
asutuksen määrä tarkistetaan 
tarvittaessa. Avustuskelpoi-
suuden ehtona on lisäksi, että 
pysyvän asutuksen käyttämä 
tiepituus on yhtäjaksoisesti 
vähintään yksi kilometri. 

Tiellä on paikkakunnan 
liikenteessä huomattava 
merkitys, jos tietä käytetään 
yleisesti läpikulkuliikentee-
seen tai jos tien varrella on 
merkittävästi muiden kuin 
tieosakkaiden liikennettä 
aiheuttavia toimintoja. Tie 
voidaan määritellä liikenteel-
lisesti merkittäväksi myös sil-
loin, kun sillä on säännöllistä 
joukkoliikennettä. 

Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten (ELY) 
liikenneosastot (vastaavat 
entisiä tiepiirejä) päättävät 
avustettavista hankkeista 
hakemusten perusteella käy-
tettävissä olevan määrärahan 
puitteissa. Valtionavustusta 
voidaan myöntää, jos sitä on 

pidettävä tarpeellisena hank-
keen laatu ja laajuus huomi-
oon ottaen. Käytännössä alle 
10 000 euron hankkeita avus-
tetaan harvoin. 

Avustus puuhuollon 
kannalta tärkeille 
yksityisteille  
vuoteen 2011 saakka
Vielä tänä ja ensi vuonna voi-
vat valtionavustusta saada 
myös sellaiset tiekunnalliset 
yksityistiet, joilla on puu-
tavarakuljetusten kannalta 
huomattava merkitys. 

Näille teille tiekunta vaa-
ditaan, mutta muita ehtoja 
ei ole. Asumaton metsätie sa-
moin kuin asuttu tie kaikkine 
metsätiehaaroineen voi olla 
avustuskelpoinen. Myöskään 
kesämökkien määrällä tien 
varressa ei ole merkitystä.

Ratkaisevaa on kaikissa 
tapauksissa tien huomattava 
merkitys puutavarakuljetus-
ten kannalta. Sen tunnus-
merkkejä ovat ainakin tien 
laaja metsävaltainen vaiku-
tusalue ja tiedossa olevat 
runsaat hakkuut. Avustuskel-
poisuuden hakijan on hankit-
tava asiasta metsäkeskuksen 
lausunto. 

Puutavarakuljetusten 
kannalta merkittäville teille 
myönnettävät parantamis-
avustukset ovat 50 % hank-
keen hyväksytyistä arvonlisä-
verollisista kustannuksista. 

Avustusta voidaan erityi-
sistä syistä myöntää myös 
uuden tien tekemiseen. Uu-
den tien rakentamisen pe-
rusteena voi olla esimerkiksi 
kuljetusmatkan olennainen 
lyhentyminen. Uuden tien 
rakentamisen osalta avustus 
on 30 %.

Metsäkeskuksesta saa lisä-
tietoa myös kestävän metsä-
talouden rahoituslain (Keme-
ra) mukaisesta tuesta. Se on 
Kemera-avustusehdot täyt-
tävillä metsäteillä monesti 
ensisijainen tukimuoto. 

Avustuskelpoisuuden 
hakeminen
Tien parantamishankkeen 
käynnistämisestä sekä tarvit-
tavien yksityistietoimitusten 
ja avustusten hakemisesta on 
päätettävä tiekunnan kokouk-
sessa. Ensimmäisenä on syytä 
varmistua tien avustuskelpoi-

suudesta eli siitä, täyttääkö 
tiekunnan tie avustusehdot. 
Jos tiekunnalla ei tästä ole 
voimassa olevaa päätöstä, 
on avustuskelpoisuutta haet-
tava elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY) lii-
kenneosastolta. 

Valtionavustuskelpoi-
suutta haetaan lomakkeella 
Yksityisen tien valtionavus-
tuskelpoisuus, jonka saa 
täyttöohjeineen internet-
osoitteista www.ely-keskus.fi 
ja www.suomi.fi/lomakkeet 
sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista.

Avustuskelpoisuutta voi 
hakea ilman erityistä määrä-
aikaa. Päätös asiassa pyritään 
tekemään mahdollisimman 
nopeasti. 
Hakemukseen tulee liittää:
n peruskartta tai kopio, jo-
hon on merkitty avustuskel-
poiseksi haettavat tiekunnan 

tien osat ja tien n n vaikutus-
alueen pysyvä asutus
n toimituspöytäkirja tiekun-
nan perustamistoimituksesta
n karttaote maanmittaustoi-
miston yksityistierekisteristä
n metsäkeskuksen lausunto 
haettaessa avustuskelpoi-
suutta puuhuoltoperusteilla

Jos tiellä ei ole tiekuntaa, 
saa sen perustamisen joko 
kunnan tielautakunnan toi-
mituksessa tai tarvittaessa 
maanmittaustoimiston yksi-
tyistietoimituksessa vireille 
yksikin tieosakas. Samalla ta-
voin toimitaan, jos tarkoituk-
sena on liittää tie jo olemassa 
olevaan tiekuntaan. 

Suunnitteluun  
kannattaa panostaa 
Tiekunnan kannattaa käyttää 
ammattitaitoista suunnitte-
lijaa. Suunnittelun tarkoi-
tuksena on varmistaa, että 
parannushanke toteutetaan 
tarkoituksenmukaisimmalla 
tavalla mahdollisimman edul-
lisesti ympäristö- ja luonnon-
arvot huomioon ottaen. 

Asiantuntija-apua saa 
muun muassa paikallisilta 
tieisännöitsijöiltä, metsä-
keskuksesta tai metsänhoi-
toyhdistyksestä. 

Jo alkuvaiheessa on syytä 
selvittää yksityistietoimituk-
sen tarve. Tiealuetta voi olla 
tarpeen leventää tai tietä 
täytyy oikaista vaikkapa pa-
han mäen takia. 

Suuremmissa hankkeis-
sa laaditaan yksityistie-
suunnitelma, joka koostuu 
suunnitelma selos tuksesta, 
kustannusarviosta, suunni-
telmakartoista sekä pituus- 

ja poikkileikkausku vista. 
Pienemmissä hankkeissa voi-
daan noudattaa tätä keveäm-
pää suunnittelumenettelyä. 
Hank keesta laaditaan tietysti 
kustannusarvio ja työselitys.

Parantamistöiden suunnit-
telua ja tekemistä varten on 
laadittu ohjekortteja. Ne löy-
tyvät elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten internet-
sivulta , josta on edelleen 
pääsy em. ohjekortteihin.

Siltahankkeista tarvitaan 
yleensä aina silta-asiantun-
tijan laatima suunnitelma. 
Internet-sivulta  (ao. alasi-
vusto/sillat) löytyy runsaasti 
yleistä siltatietoa ja tietoa 
yksityistiesilloista.

Parantamisavustuksen  
hakeminen
Valtionavustuksen hakemi-
sesta täytyy päättää tiekun-
nan kokouksessa. 

Parantamisavustuksen 
hakemiselle ei ole erityistä 
määräaikaa. Suositeltavaa on 
tehdä hakemus kesäkaudella 
ennen suunniteltua töiden 
tekemisvuotta. Hakemuk-
sen, suunnitelman ja kustan-
nusarvion käsittelyyn liittyy 
yleensä aina maastotarkas-
tus. Kesällä jätetty hakemus 
ehditään tarkastaa maastos-
sakin sulan maan aikaan. 

Avustushakemus tehdään 
Yksityisen tien parantamisen 
valtionavustus -lomakkeel-
la. Sen saa täyttö ohjeineen 
internet-osoit teista  ja www.
suomi.fi/lomakkeet sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksista. 

Jatkuu seuraavalla sivulla

Yksityisteiden valtionavustuksissa 
merkittävä voimavara

Valtion talousarviossa on vuodelle 
2010 varattu 23 miljoonaa euroa 
yksityisteiden parantamishankkei-
den avustuksiin. Siitä 10 miljoonaa 
euroa on tarkoitettu puutavarakul-
jetusten kannalta merkittäville yk-
sityisteille. Sama lisäpanostus puun 
liikkeelle saamiseksi on luvassa yk-
sityisteille vielä yhtenä vuotena eli 
myös vuonna 2011. 
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Yksityisteiden  
avustushakemukset 
ELY-keskuksiin

Jäljempänä mainittujen 
maakuntien alueilla olevien 
yksityisteiden avustusha-
kemukset osoitetaan kaikki 
Pirkanmaan ELY-keskukseen 
(Pirkanmaan ELY, Yksi-
tyistieavustukset, PL 297, 
33101 Tampere), jossa ne 
käsitellään keskitetysti: Ete-
lä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, 
Päijät-Häme, Keski-Suomi, 
Keski-Pohjanmaa, Pirkan-

maa, Pohjanmaa, Satakun-
ta, Uusimaa, Itä-Uusimaa ja 
Varsinais-Suomi)

Etelä-Karjalan ja Kymen-
laakson maakuntien avus-
tushakemukset lähetetään 
Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukseen (Kaakkois-Suomen 
ELY, Yksityistieavustuk-
set, Salpausselänkatu 20, 
45100 Kouvola).

Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan maakuntien alueil-
la avustushakemukset osoi-
tetaan Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukseen (Pohjois-

Pohjanmaan ELY, Yksi-
tyistieavustukset, PL 86, 
90101 Oulu).

Pohjois-Karjalan, Etelä-
Savon ja Pohjois-Savo avus-
tushakemukset osoitetaan 
Pohjois-Savon ELY-keskuk-
seen (Pohjois-Savon ELY, 
Yksityistieavustukset, PL 
1117, 70101 Kuopio).

Lapin maakunnan alueella 
avustushakemukset osoite-
taan Lapin ELY-keskukseen 
(Lapin ELY, Yksityistieavus-
tukset, Hallituskatu 3 B, 
96100 Rovaniemi).

Asiakaspalvelupuhelimet 
auttavat suomeksi ja ruot-
siksi kaikissa tienpitoon ja 
palveluihin liittyvissä kysy-
myksissä. Palvelussa neuvo-
taan ja autetaan saamaan 
asiat vireille. 

Tienkäyttäjän linjalla pal-
vellaan vuorokauden ympäri 
vuoden jokaisena päivänä. 
Numeroon voi soittaa ja teh-
dä ilmoituksen tiestön kun-
nosta tai liikenteessä havai-
tuista ongelmista. Vaihteen 
kautta puhelut ohjataan 
oikeaan paikkaan.

Ajantasaiset tiedot pal-
veluista ja niihin liittyvistä 
asiointikanavista löytyvät 
jatkossa aina Liikenneviras-
ton ja ELY-keskusten netti-
sivuilta. Sivuilta löytyy myös 
yhteydenottolomake, jonka 
avulla voi lähettää kysymyk-
siä tai antaa palautetta.

Lisätietoja ja palvelukoh-
taiset yhteystiedot löytyvät 
organisaatioiden nettisivuilta:
www.liikennevirasto.fi
www.ely-keskus.fi

Avustushakemukset ELY-keskuksiin

Liikennehallinnon uudistus 
- yksityistieavustusten käsittely 

Vuoden 2010 alusta ovat tienpidon 
toimintaympäristö ja organisaatio 
muuttuneet perusteellisesti. Tie-
hallintoa ja sen tiepiirejä ei enää 
ole, sillä tienpidon asiantuntemus 
siirtyi 1.1.2010 toisaalta Helsingis-
sä sijaitsevaan Liikennevirastoon 
sekä toisaalta maakunnissa oleviin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksiin (ELY-keskukset). 

Yhteystiedot:
Asiakaspalvelu (ma–pe 9–16) 020 69 0300
 - neuvonta ja asiakaspalautteet
Kundservice (må–fre 9–16) 020 69 0301
 - rådgivning och kundrespons
Yksityistieneuvonta (ma–pe 9–16) 020 69 0303
Tienkäyttäjän linja 24 h 0200 2100
 - ilmoitukset tiestön kunnosta ja  
   liikenteen ongelmista
Vaihde/växel (Liikennevirasto) 0206 37373
Vaihde/växel (ELY) 020 63 60000

Kartassa on esitetty maakunnittain tienpidon jakautuminen ELY-keskuksiin. Vastuu 
valtion tiestöstä esimerkiksi Päijät-Hämeen maakunnan alueella kuuluu Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Yksityistieasioissa on avustusasiat 
osassa maata keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.

ELY -aluejako tienpidon osalta maakunnittain 2010

Lappi 
(Lapin ELY)

Pohjanmaa,  
Keski-Pohjanmaa,  
Etelä-Pohjanmaa  
(Etelä-Pohjanmaan  
ELY hoitaa)

Keski-Suomi 
(Keski-Suomen  
ELY)

Pirkanmaa 
(Pirkanmaan  
ELY)

Varsinais-Suomi 
ja Satakunta  
(Varsinais- 
Suomen 
ELY hoitaa)

Uusimaa, Itä-Uusimaa, 
Kanta-Häme, Päijät-Häme 
(Uudenmaan ELY hoitaa)

Etelä-Karjala ja  
Kymenlaakso  
(Kaakkois-Suomen  
ELY)

Pohjois- 
Savo,  
Pohjois- 
Karjala  
ja  
Etelä-Savo  
(Pohjois- 
Savon  
ELY hoitaa)

Pohjois- 
Pohjanmaa  
ja Kainuu  
(Pohjois- 
Pohjanmaan  
ELY hoitaa)

© Kuntarajat: Tilastokeskus

Jatkuu edelliseltä sivulta

Hakemukseen on liitettävä 
- tien parantamista koskeva 
suunnitelma työselityksineen 
(kahtena kappaleena)
- suunnitelmakartta, johon 
on merkitty parantamiskoh-
teiden sijainti sekä tien vai-
kutusalueen pysyvä asutus 
(kahtena kappaleena)
- suoritepohjainen kustan-
nusarvio arvonlisäverollisena 
- arvio kustannusarvioon si-
sältyvistä, tiekunnan omana 
työnä tehtävistä töistä ja nii-
den määrästä
- pöytäkirja tiekunnan ko-
kouksesta, jossa avustuksen 
hakemisesta on päätetty
- silloista ja rummuista tar-
vittaessa elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen 
aukkolausunto 
- muut luvat, suostumukset 
ja lausunnot tarvittaessa

Siltahankkeissa saate-

taan tarvita myös vesilain 
mukainen lupa aluehallin-
tovirastosta (AVI). Joissain 
hankkeissa voi olla tarpeen 
maankäyttö- ja rakennuslain 
mukainen toimenpidelupa 
kunnan rakennustarkastusvi-
ranomaiselta. 

Töiden  
toteuttamistapa  
ja valvonta

Tiekunta voi itse valita työn 
toteuttamistavan eli tekeekö 
kokonaan tai osittain omana 
työnä vai kokonais- tai osau-
rakalla. Avustuspäätöksen 
liitteenä tiekunta saa työn 
toteuttamiseen ja kilpailut-
tamiseen liittyvät ehdot ja 
ohjeet. 

Tiekunnan kokouksen tulee 
päättää avustuksen vastaan-
ottamisesta ja hankkeen var-
sinaisesta käynnistämisestä. 
Hoitokunta tai toimitsijamies 

voidaan valtuuttaa urakka-
kilpailun järjestämiseen ja 
muuhun hankkeen käytännön 
toteuttamiseen. 

Vastuu kilpailuttamisesta, 
urakoitsijan valinnasta sekä 
töiden toteuttamisesta ja 
hankkeen onnistumisesta on 

tiekunnalla ja sen valitsemal-
la valvojalla. Tiekunnan kan-
nattaakin kiinnittää erityistä 
huomiota ammattitaitoisen 

valvojan valintaan. 
Avustuksen myöntäjän 

valvonta hankkeen toteut-
tamisen aikana liittyy val-
tionavustuspäätöksen sekä 
hyväksytyn suunnitelman ja 
kustannusarvion noudattami-
seen.

Elinkeino-,  
liikenne- ja  
ympäristökeskusten 
asiakaspalvelu  
neuvoo
Lisätietoja ja tarkempia 
ohjeita sekä avustuskelpoi-
suuden että parantamis-
avustuksen hakemisesta ja 
yksityisteiden valtionavus-
tuksista yleensä saa elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten asiakaspalvelusta, 
puh. 0206 90 303 (arkisin klo 
9–16).
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Sakari Seppälä,  
tieisännöitsijä

Avustettavat työt kohdistu-
vat hakemusjärjestyksessä 
niille tiekunnille, jotka ovat 
määrätietoisesti ja ripeästi 
lähteneet teettämään suun-
nitelmat ja toimittaneet 
avustushakemuksen käsit-
telyyn. Liiallisella nopeu-
della – hosumisella – on tie-
tysti myös haittapuolensa. 
Suunnittelun ja rahoituksen 
osalta liikkeelle kannattaa 
lähteä hyvissä ajoin ja sil-
lä tavalla taata kelvollinen 
lopputulos.

Kunnat mukana  
vaihtelevasti
Yksityistien tai sillan pe-
ruskorjausta valtio avustaa 
kolmen vuoden ajan aikai-
sempaa monipuolisemmin. 
Asutun tien parantamiseen 
tiekunta saa enintään 60 % 
ja tärkeän puuhuoltoreitin 
osalle 50 % valtion avustus-
ta. Huonokuntoisen sillan 
korjaamiseen avustus voi 
toki olla suurempikin. 

Monissa tapauksissa - ai-
nakin asutustaajamien lä-
heisyydessä - yksityistiet 
ovat moninaiskäytössä, 
jolloin täyttyy asutun tien 
avustuksen saamisen kritee-
rit ja samalla tärkeän puu-
huoltoreitin edellytykset. 
Tiekunnan ratkaistavaksi 

jää, mitä avustusta se läh-
tee hakemaan. 

Osa kunnista on päättä-
nyt tukea ainoastaan tien 
hoitoa ja kieltäytyvät osoit-
tamasta peruskorjaamiseen 
euroakaan. Monet kunnat 
kuitenkin myöntävät valtion 
avustuksen ohella oman tu-
kensa, mikä useissa tapauk-
sissa on 20 % hyväksytystä 
kustannusarviosta. Kunnan 
avustuskäytäntö selviää sii-
tä kunnasta, missä tie sijait-
see. 

Taloudellista  
parantamista
Peruskorjauksissa ensim-
mäinen ja lähes aina myös 
tärkein asia on tarkistaa 
tien kuivatuksen toimivuus. 
Ilman kunnollista kuivatusta 
ei muilla toimilla ole toivot-
tavaa vaikutusta.

Routiintuvan saven ja 
murskeen sekaisen tien pin-
tarakennetta vahvistetaan 
eli kantavuutta parannetaan 
sen tiedon pohjalta, mikä 
saadaan kantavuusmitta-
uksilla. Tulosten pohjalta 
mitoitetaan tierakenne eli 
lasketaan tarvittavat ker-
rospaksuudet. 

Vanha tienpinta muo-
toillaan alusrakenteeksi ja 
savihiukkasten nousu laa-
dukkaaseen murskeraken-
teeseen estetään tavalli-
sesti geotekstiilin avulla. 

Suodatinkangas ei sinänsä 
paranna suoraan tien kanta-
vuutta, mutta se varmistaa 
kantavuuden säilymisen pi-
tämällä kantavan kerroksen 
ja kulutuskerroksen materi-
aalit erillään maapohjasta.

Yhä useammin tiekunnat 
haluavat peruskorjausta yk-
sityistielleen, jossa on vanha 
heikkokuntoinen kestopääl-
lyste. Päällysteen pettämi-
nen johtuu yleensä siitä, että 
tien runkoa ei ole aikanaan 
vahvistettu riittävästi. Myös 
liian ohuet ”säästöasfaltit” 
ovat nopeasti reikiintyneet 
ja ovat kauttaaltaan verk-
kohalkeamilla. Tiekunnalle 
ainainen teräväreunaisten 

reikien korjaaminen on tur-
hauttavaa ja ajomukavuu-
desta ei ole tietoakaan.

Kun tiekunta on aikanaan 
käyttänyt varoja tien pääl-
lystämiseen, pitää ehdotto-
masti kallis rakennekerros 
käyttää tien parantamisrat-
kaisussa hyväksi. 

Jotkut tiekunnat halua-
vat luopua päällysteestä ja 
parantaa yksityistien murs-
kepintaiseksi. Tällaisessa 
tapauksessa käyttökelpoi-
nen menetelmä on sekoi-
tusjyrsintä. Vanha päällyste 
jyrsitään koneellisesti kar-
kean murskeen muotoisek-
si. Jyrsintälaitteen eteen 
on ajettu esim. 10 cm:n 

kerros kantavan kerroksen 
mursketta, mikä sekoittuu 
jyrsintäkoneessa bitumipi-
toisen rouheen kanssa. Jyr-
sintäkoneen takana seos on 
oikeassa muodossa valmiina 
koneellisesti tiivistettäväk-
si. Lopputuloksena saadaan 
rakenne, joka massan si-
sältämän bitumin ansiosta 
on hiukan kantavampi kuin 
vastaavan vahvuinen murs-
kekerros.

Huonokuntoinen päällys-
te voidaan alkuinventoinnin 
perusteella suositella myös 
säilytettäväksi sellaisenaan 
pohjarakenteena varsinkin 
herkästi häiriintyvällä maa-
perällä ja ahtaalla tiealueel-
la. Tällöin harkitaan sidotun 
kantavan kerroksen käyttöä 
tien profiilin oikomiseen ja 
kantavuuden parantami-
seen. 

Sidotusta kantavasta 
kerroksesta käytetään ni-
milyhennettä ABK ja sitä ei 
luokitella päällysteeksi. ABK 
on kuumamassa, sen bitumi-
pitoisuus on alhainen eikä se 
sellaisenaan kestä pitkään 
edes vähäistä liikennettä. 
Tien pinnan kulutuskestä-
vyyttä voidaan parantaa li-
säämällä sideainetta ja kalk-
kifilleriä massaan. 

Valtion avustusta ei ole 
mahdollista saada päällys-
tämiseen, joten ABK-massan 
parantaminen kulutuskestä-
väksi on tiekunnan kokonaan 
itse maksettava.

Tiekunnan  
pohdittavaksi
Yksityistien tai sillan perus-
korjaustarve yleensä nousee 
esiin osakkaitten palauttei-
den johdosta. Tien heikon 
kunnon lisäksi usein on ky-
symys myös tien ahtaudesta 
ja ajoneuvojen sekä maa-
talouskaluston kasvaneista 
painoista. 

Tiekunnan kokoukses-
sa kannattaa käynnistää 
keskustelu ja varata aikaa 

alkuvalmisteluihin, jotta 
osakkaat saavat riittävän 
informaation aikeista ennen 
varsinaisen peruskorjaus-
suunnitelman laatimista ja 
avustushakemuksen jättä-
mistä. Osaava ja kokenut 
suunnittelija pystyy teke-
mään korjaustarveselvi-
tyksen ja alustavan kus-
tannusarvion hyvin pienin 
kustannuksin ja esittele-
mään sen tiekunnan koko-
uksessa päätöskeskustelujen 
selkeyttämiseksi. 

Yksityistieverkon 
kehittämistarpeita
Yksityistiestön kehittäminen 
koko liikenneverkkoa pal-
velevaksi on pitkä urakka. 
Edessä oleva työ on haas-
teellinen ja mielenkiintoi-
nen sekä samalla tervetullut 
työllistäjä maarakennusalal-
la. 

Ensi vaiheen kehittämis-
tarpeiksi voi listata:
* olisi hyvä olla yksityisteiden 
ja siltojen kuntorekisterit 
palvelemaan korjauskohtei-
den toteuttamisjärjestystä
* valtion avustuspäätöksissä 
tulisi ottaa käyttöön yhte-
näiset avustusprosentit, sa-
moin kuntapuolella
* peruskorjaussuunnitteluun, 
urakoiden kilpailuttamiseen 
ja valvontaan kunnollinen 
tekninen asiantuntemus.
* tien vanhat rakenteet ja 
kierrätysmateriaalit parem-
min käyttöön.

Monessa suhteessa yksi-
tyisteiden parantamisessa 
on edetty oikeaan suuntaan 
ja ammattimainen ote yhä 
useammin näkyy toteutuk-
sissa. Vaikka avustussummat 
ovat vaatimattomia, niin ne 
ovat tiekunnille elintärkei-
tä. Vähäiselläkin rahamää-
rällä saadaan aikaan paljon, 
kun tehdään oikeita asioita 
oikeilla materiaaleilla ja hy-
vällä suunnittelulla.

Yksityistien peruskorjauksen  
rahoitus ja taloudellisuus

Tien kuivatusjärjestely on osaksi toteutettu. Huonokun-
toinen päällyste odottaa ABK-käsittelyä. 

Yksityisteitä ja niiden siltoja on 
viimeisen parin vuoden aikana pe-
ruskorjattu varsin vilkkaasti, mihin 
lienee vaikuttanut näkyvä valistus-
toiminta. Korjaaminen on kohdis-
tunut pääasiassa itse teihin, mutta 
joukossa on varsinkin peltirummuik-
si muutettuja siltoja. Siltojen kun-
to onkin usein surkea, pahimmillaan 
niitä on sortumispisteessä.

Tien murskepinta on lähes valmis. Kuvassa näkyvä tieosa ei ole kestänyt kunnolla puukul-
jetuksia.

Vanhan öljysorapäällysteen sekoitusjyrsintä käynnissä.

Yksityistien muotoilu ja vahvistaminen tapahtuu sido-
tulla kantavalla kerroksella (ABK).

5



Olli Ylinen, 
tieisännöitsijä

Avustus myönnetään to-
dellisten kustannuksien 
perusteella ja avustuksen 
enimmäismäärä on paranta-
mishankkeissa 50 prosenttia 
ja uuden tien rakentamises-
sa 30 prosenttia hankkeen 
hyväksytyistä arvonlisäve-
rollisista kustannuksista.

Tiekunnan tulee pyytää 
alueelliselta metsäkeskuk-
selta lausunto, mistä tulee 
ilmetä tien vaikutusalueen 
metsän pinta-ala, tiedossa 
olevat lähivuosien hakkuut 
ja tien merkitys puutavara-
kuljetusten kannalta sekä 
odotettavissa olevat met-
sänhoidolliset työt.

Parannushanke käynnistyi 
Varessuontiellä Sastama-
lassa (entinen Vammala) 
vuoden 2008 keväällä. Hoi-
tokunta oli lukenut paikallis-
lehdestä juttua Tiehallinnon 
avustuksella toteutetus-
ta parannushankkeesta ja 
päätti selvittää avustuksien 
saantimahdollisuuksia oman 
tiensä parantamiseksi.

Tällöin hoitokunnan pu-
heenjohtaja Mari Viitamäki 
otti yhteyttä paikalliseen 
tieisännöitsijäyrittäjään 
Olli Yliseen ja kutsui hänet 
tiekunnan vuosikokoukseen 
kertomaan parannushank-
keen toteuttamis- ja avus-
tusmahdollisuuksista.

Ennen kokousta selvi-
tettiin tärkeimmät paran-
tamistarpeet ja ongelmat 

tiellä sekä valmisteltiin 
alustava toimenpidesuunni-
telma parantamishankkeen 
käynnistämiseksi. Kokous 
myönsi tarvittavat valtuu-
det hoitokunnalle hankkeen 
käynnistämiseksi ja valtuut-
ti hakemaan avustukset Tie-
hallinnolta ja Sastamalan 
kaupungilta. 

Kesäkuussa 2008 tieisän-
nöitsijän ja hoitokunnan 
toimesta suoritettiin tar-
kemmat maastoselvitykset 
tien parantamistarpeista.

Parannettava  
tie kulkee  
metsien halki

Varessuontie on 3 400 m 
pitkä läpikulkutie kahden 
maantien välillä. Se alkaa 
Rautaniementieltä ja päät-
tyy Halkivahantielle. Tie-
kuntaan kuuluu lisäksi sivu-
haara, Peräläntie, joka on 
700 m pitkä. Parannushanke 
kohdistettiin molemmille 
teille. 

Tien alueella on kolme va-
kituista taloutta ja kaksi lo-
ma-asuntoa. Maataloutta on 
kahdella tilalla. Pääosa tien 
vaikutusalueesta on met-
sää, mistä puunkuljetukset 
hoidetaan tiekunnan teiden 
kautta. Tieosakkaina on 18 
metsäkiinteistön omistajaa. 
Tiellä on myös jonkin verran 
läpikulkuliikennettä.

Tie on hyvin kapea, mo-
nin paikoin ajorata on alle 
4 metriä. Tiellä on useita 
kaarteita, joissa näkyvyys on 
olematon pengermän, kalli-
on ja puuston takia. 

Tien kuivatus on puutteel-
linen ja rapistunut. Vanhat 
betonirummut ovat vauri-
oituneet ja osin tukkeutu-
neet. Monin paikoin ojat 
puuttuvat kokonaan ja tie 
pysyy märkänä. Puusto on 
aivan liian lähellä ajorataa 
aiheuttaen näkemäesteitä 
sekä estää ajoradan kuivu-
mista. Kantavuus tiellä on 
myös liian heikko nykyiselle 
liikenteelle.

Tien liittymä Halkivahan-
tielle on ylämäessä, missä 
nousua on noin 4,5 m. Tasai-
nen osuus liittymässä puut-
tuu sekä tien liittymäkulma 
on liian terävä Sammaljoen 
suuntaan. Tien alkupään liit-
tymä Rautaniementielle on 
kapea ja vanha lato estää 
näkyvyyden liittymässä.

Suunnitelmat  
laadittiin ja  
avustukset haettiin
Tieisännöitsijä laati työse-
lostuksen ja kustannusarvi-
on sekä tarvittavat leikkaus-
kuvat ja kartat hankkeesta. 
Suunnitelmat valmistuivat 

elokuussa, jolloin myös lä-
hetettiin avustushakemuk-
set Tiehallinnolle ja kau-
pungille.

Marraskuussa Tiehallin-
non tietarkastaja tarkasti 
parantamiskohteen ja totesi 
parantamistarpeet suunni-
telman mukaisiksi. Jo täl-
löin tietarkastaja kertoi, 
että Varessuontien hanke 
saattaisi olla sopiva paran-
tamiskohde puunkuljetus-
ten kannalta merkittävänä 
tienä. Metsäaluetta tien 
vaikutusalueella on runsaat 
300 hehtaaria.

Varessuon yksityistie 
täyttää normaalit valtion-
avustuskelpoisuuden vaa-

timukset, koska tiellä on 
kolme vakituista asuntoa ja 
muutkin ehdot täyttyvät, jo-
ten aluksi avustusta haettiin 
Tiehallinnolta normaalina 
parantamishankkeena.

Tiehallinto antoi kuitenkin 
kielteisen avustuspäätöksen 
helmikuussa 2009. Päätök-
sessä ilmoitettiin, että val-
tion talousarviossa olevien 
yksityistiemäärärahojen 
vähyyden vuoksi ei tiepiiri 
voi osoittaa valtionavustus-
ta Varessuon yksityistielle 
vuonna 2009.

Päätöksen mukana Hä-
meen tiepiiri antoi ohjeen 
avustuksen hakemiseen 
puukuljetusten kannalta 

Varessuontien perusparannushankkeelle 
puuhuollon erityisavustusta

Eduskunta teki lakimuutoksen, jossa se muutti yk-
sityistielakia väliaikaisesti vuoden 2009 alusta. 
Lakimuutoksen johdosta sellaisiakin yksityisteitä, 
jotka eivät aikaisemmin ole olleet valtionapukel-
poisuuden piirissä voidaan avustaa vuosina 2009 
– 2011. Määräraha kohdennetaan metsätalouden 
toimintaedellytysten turvaamiseksi sellaisten tei-
den tai niiden osien parantamiseen, joilla katso-
taan olevan puutavarakuljetusten kannalta huo-
mattava merkitys. 

Tästä alkaa kapean tien leventäminen Varessuontien parannushankkeella.

Hoitokunnan puheenjohtaja Mari Viitamäki, hoitokunnan jäsen Markku Kiviniemi, 
tieisännöitsijä Olli Ylinen ja urakoitsija Juha Rantanen Varessuontien päässä, jossa 
liikennemerkein rajoitettiin liikennettä tietyön aikana.

Perusparannettu tie on avara ja kaarteissa näkyväisyys 
hyvä.

Tiealue levennettiin raivaamalla ja hakkaamalla puut 
pois tien molemmilta puolilta 5 m:n leveydeltä.
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tärkeille yksityisteille. Tie-
kunta päätti hakea puu-
huoltorahaa. ”Leikkiin kun 
on ryhdytty, niin katsotaan 
loppuun asti”.

Puuhuollon 
erityisraha uusi  
mahdollisuus  
Varessuontien  
parantamisessa

Tieisännöitsijä laati Vares-
suontien tiekunnan puolesta 
lausuntopyyntöhakemuksen 
Pirkanmaan Metsäkeskuk-
selle helmikuussa 2009. 
Metsäkeskus antoi myöntei-
sen lausunnon jo helmikuun 
lopulla. 

Lausunnossa metsäkeskus 
toteaa, että tiellä on huo-
mattava merkitys puutava-
rakuljetusten kannalta ja 
perusteluissa toteaa, että 
tiekunnan teiden vaikutus-
alueella on laajat metsäalu-
eet ja tien perusparannus 
parantaa ympärivuotisia 
raakapuun- ja energiapuun 
kuljetuksia. 

Niin ”leikkiin” ryhtyminen 
palkittiin ja Metsäkeskuksen 
lausunto lähetettiin Hämeen 
tiepiirille, joka antoi myön-
teisen avustuspäätöksen 
elokuun alussa.  Tiepiiri hy-
väksyi suunnitelman mukai-
sen 100 000 euron kustan-
nusarvion hankkeelle.

Työt päästiin aloittamaan 
syyskuun puolenvälin jäl-
keen metsätöillä. Työn val-
vojana toimiva tieisännöit-
sijä suoritti poistettavan 
puuston leimauksen yhdessä 
metsänomistajien kanssa. 
Monitoimikone suoritti jä-
reän puuston hakkuun ja 
raivaustyöt suoritettiin tie-
osakkaiden toimesta ripeäs-
ti. Tieosakkaat suhtautuivat 
myönteisesti tiealueen laa-
jennustarpeeseen.

Parannushankkeen raken-
nusurakka kilpailutettiin ja 
valituksi tullut urakoitsija 
pääsi aloittamaan työt syys–
lokakuun vaihteessa.

Parannettavaa  
tiellä riitti ja  
maisema muuttui

Työt sujuivat ripeästi, kun 
urakoitsijalla oli työmaalla 
kaksi telakaivuria, joista toi-
nen oli järeä 37 tonnin kone. 
Tällä isolla koneella jopa yli 
5 m3:n kivet siirtyivät vaivat-
ta maanajopaikoille.

Maanajodumppereita oli 
myös käytössä kaksi sekä li-
säksi yhdistelmäkaivuri. 

Suurimmat parantamis-
tarpeet tiellä kohdistuivat 
kuivatukseen ja kantavuu-
teen sekä tien leventämi-
seen. Tien alittavia rumpuja 
jouduttiin uusimaan yli 20. 
Rummuista kolme oli 800 
mm:n aukolla olevia te-
räsrumpuja. Tien sivuojat 
päätettiin kaivaa lähes koko 
matkalta.

Suodatinkangas asennet-
tiin heikoimmille tienosille 
kantavien murskekerroksien 
alle estämään pohjamaan 
sekoittuminen kantaviin 
murskekerroksiin ja koko 
tielle ajettiin kulutuskerros 
mursketta.

Tie oli pääosin noin 4 
metriä leveä, joitakin aikai-
semmin tehtyjä ohituspaik-
koja lukuun ottamatta. Tie-
aluetta levennettiin siten, 
että molemmin puolin tietä 
poistettiin puut ja vesakot 
noin 5 metrin leveydeltä. 
Kiinteistöjen omistajien 
myönteisellä suhtautumisel-
la ja paikallisen metsänhoi-
toyhdistyksen avustamana 
saatiin yhteiskaupalla puuta 
myyntiin tien reuna-alueilta 
yli 350 m3. Tällä hakkuutoi-
menpiteellä saatiin tiealue 
riittävän leveäksi.

Ojien kaivamisen yhte-
ydessä poistettiin vanhoja 
ojapenkkoja ja kivikoita 
ajoradan läheisyydestä. 
Ajorataa myös levennettiin 
5 metriä leveäksi ja pimeitä 
kaarteita levennettiin vielä 
enemmän. Ajoradan leven-
nyksien pohjana käytettiin 
ojapenkoista ja luiskista 

poistettua karkeaa moreeni-
maata.

Maanajopaikkoja löytyi 
tien lähialueelta, joten ajo-
matka jäi sopivan lyhyeksi. 
Maanajopaikat maisemoitiin 
lopuksi.

Kiinteistöliittymien rum-
puputkia uusittiin runsaat 
20. Asennustyö liittyi urak-
kaan, mutta kiinteistöliitty-
mien rumpuputket laskutet-
tiin erikseen kiinteistöiltä, 
sillä ne eivät sisältyneet 
tiekunnan lukuun tehtävään 
urakkaan. Samoin tarvit-
tavat kiinteistöliittymien 
asennusmurskeet eivät si-
sältyneet urakkaan.

Kantavuutta parannettiin 
suodatinkankaalla ja murs-
kekerroksilla suunnitelman 
mukaisesti heikoimmilla tien 
osilla 25 cm:n murskekerrok-
silla. Osalle tietä laitettiin 
12 cm:n murskekerrokset ja 
paremmin kantaville osuuk-
sille laitettiin ainoastaan 
pintamurske 5 cm.

Liittymää Halkivahantiel-
le parannettiin turvallisem-
maksi siten, että jyrkkää 
mäkeä loivennettiin ja ra-
kennettiin 25 m pitkä tasai-
nen osuus liittymään. Myös 
liittymää levennettiin ja liit-
tymäkulmaa parannettiin, 
jolloin jouduttiin hakemaan 
Maanmittauslaitokselta kiin-
teistöjen rajapyykin siirto.

Täyttömoreenia löytyi 
runsaat 1000 m3 lähellä tien 
varressa olevasta mäestä. 
Tien alussa olevaa liittymää 
Rautaniementielle paran-
nettiin siten, että ajorataa 
levennettiin ja liittymässä 
oleva hirsinen lato siirret-
tiin nostoketjujen avulla 
noin 20 metrin etäisyydelle 
ajoradasta, jolloin saatiin 
riittävä näkyväisyys maan-
tielle tultaessa.

Peräläntien sivuhaaralle 
rakennettiin kääntöpaikka 
metsäkeskukselta saatujen 
ohjeiden mukaisesti. Kään-
töpaikan halkaisijaksi teh-
tiin 32 metriä. Kääntöpaikka 
mahdollistaa raskaiden ajo-

neuvojen kulkemisen myös 
kesäaikana.

Kustannukset  
suunnitelman  
mukaan

Budjetissa pysyttiin ja työt 
sujuivat suunnitelmien mu-
kaisesti. Töiden sujumista 
joudutti suhteellisen kuiva 
syyssää, vaikka pimeys vas-
taavasti lyhensikin tehokas-
ta työaikaa. Töiden sujumis-
ta auttoi myös urakoitsijan 
hyvä ja oikeanlainen kone-
kalusto, sekä urakoitsijan 
erityinen kokemus vastaa-
villa tiehankkeilla.

Päätökseen työt saatiin 
marraskuun puolenvälin 
jälkeen. Tiekunnan omavas-
tuuosuudeksi jäi lopulta vain 
20 % kustannuksista, sillä 
Sastamalan kaupunki antoi 
avustusta 30 % ja Tiehallinto 
puuhuoltoavustusta 50 %

Tiekunta otti työnaikaista 
lainaa pankista, mikä hel-
potti maksuvalmiuden jär-
jestämistä töiden edetessä. 
Tiehallinnolta ja kaupungilta 
maksetaan viimeiset maksu-
erät avustuksista vasta sit-
ten, kun kaikki työt on tehty 
ja laskut on maksettu.

Tiekunnan puheenjohta-
ja Mari Viitamäki ihastelee 
lopputulosta ja toteaa, ettei 
näin mittavaa hanketta olisi 
milloinkaan tehty kerralla 
ilman avustusrahoja. ”Oli-
simme korkeintaan jonkin 
huonokuntoisen rummun 
uusineet ja ehkä vähän ojia 
avattu.”

Tiestöstä  
pidettävä huolta

Yksityistiet ovat osakkai-
densa arvokasta pääomaa, 
jonka ylläpitäminen vaatii 
jatkuvaa valvontaa ja huo-
lehtimista.

Onnistuneilla parannus-
hankkeilla luodaan hyvä 
pohja tienpidolle ja tien 
kunnossapidon kehittämi-
selle.

Rautaniementien liittymässä oleva lato oli aivan ajora-
dan reunassa ja se siirrettiin noin 20 m sivuun turvalli-
suuden parantamiseksi.

Teräsrummut suojattiin suodatinkankaalla ennen murs-
keiden asennusta ja tiivistämistä.

Peräläntien sivuhaaran risteyksessä Varessuontien kaarretta levennettiin, ja pen-
germät leikattiin ja luiskattiin siisteiksi.

Rautaniementien liittymässä tie rakennettiin runsaan 
1 000 m3:n täytöllä loivemmaksi ja liittymään saatiin 
tasainen osuus jyrkän mäen tilalle.

Kapea tie saatiin leveämmäksi poistamalla tien reuna-alueilta vanhat penkat ja kivi-
kot ojan kaivamisen yhteydessä.

Puiden kaadon jälkeen ajettiin risut metsätien liitty-
mään odottamaan haketusta energiapuuksi.
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Jaakko Rahja

Edellä oleva tarkoittaa, 
että puukuljetuksia omaa-
va yksityistie voi olla avus-
tuskelpoinen ilman, että 
tien varrella on vakituista 
avustusta. Avustuskelpoi-
nen voi olla myös yksi-
tyistien metsäosuus, joka 
jatkuu pysyvän asutuksen 
jälkeen. Avustuksen saami-
sen edellytyksenä on että 
tiekunta on perustettu, tie 
on autolla-ajokelpoinen ja 
että tie siis on puukuljetus-
ten kannalta merkittävä. 

Puukuljetusten merkittä-
vyydestä antaa paikallinen 
metsäkeskus pyydettäessä 
kirjallisen lausunnon. 

Puolet avustusta
Avustusta tiekunta voi saa-
da 50 % hankkeen hyväksy-
tyistä arvonlisäverollisista 
kustannuksista. Avustus 
haetaan ELY -keskuksista 

ja hakuaika on ympäri vuo-
den. Tiekuntien kannattaa 
kuitenkin aloittaa hakutoi-
met viipymättä.

Puutavarakuljetusten 
kannalta merkittäville yk-

sityisteille myönnettäviä 
avustuksia harkitessaan 
kiinnitetään erityistä huo-
miota toimivien kuljetus-
ketjujen rakentamiseen. 

Avustusta voidaan myön-
tää erityisistä syistä myös 
uuden tien tekemiseen, 
jolloin rakentamisen perus-
teena voi olla esimerkiksi 
kuljetusmatkan olennainen 
lyhentyminen. Uuden tien 
osalta avustus on 30 %. 

Huomattava merkitys 
puutavarakuljetusten kan-
nalta arvioidaan metsäkes-
kuksen arvioinnin ja lau-
sunnon perusteella. Tien 
laaja metsävaltainen vai-
kutusalue ja tiedossa ole-
vat runsaat hakkuut ovat 
huomattavan merkityksen 
tunnusmerkkejä, joskin 
yhteneväinen käytäntö ar-
vioinneissa vielä hakeekin 
muotoaan. Puutavarakul-

jetuksilla tarkoitetaan raa-
kapuukuljetusten lisäksi 
myös energiapuun ja met-
sän hoidon edellyttämiä 
kuljetuksia. 

Lausunnon lisäksi hakija 
itse voi liittää hakemuk-
seensa puukuljetuksiin liit-
tyviä lisäperusteluja.

Metsäkeskuksesta selviää 
puukuljetuksia omaavalle 
yksityistielle myös toinen 
rahoitusmahdollisuus. Se 
on niin sanottu Kemera-
avustus. Sen saamisen 
edellytys on, että tiellä 
puukuljetusten osuus on 
ainakin 40 prosenttia tien 
liikenteestä.

Lisätietoa  
netistä

Edellä mainituista asioista 
löytyy hyvää lisätietoa in-
ternet-sivustolta. Suomen 

Tieyhdistys on tuottanut 
muun muassa metsäkes-
kusten, metsänhoitoyh-
distysten, metsäyritysten, 
tieisännöitsijöiden, kunti-
en, yksittäisten tiekuntien 
ja muidenkin toimijoiden 
käyttöön maksutonta tie-
dotus- ja koulutusmateri-
aalia. 

Sivustolta löytyy eri-
laista faktaa siitä, kuinka 
metsätaloudessa tien kun-
to vaikuttaa muun muassa 
puun hintaan ja metsän 
hoidon kustannuksiin. Sa-
moin siellä on artikkeli-
pohja ja kalvosarja, jossa 
esitetään tiekuntien rahoi-
tusmahdollisuuksista, kun 
tien perusparantaminen on 
ajankohtaista. Aineiston 
voi vapaasti ladata itsel-
leen ja tarvittaessa ottaa 
siitä myös paperikopioita 
jaettavaksi.

Tiekuntia ja osakkaita 
on hyvä informoida myös, 
kuinka ja minkälaisessa 
aikataulussa perusparan-
tamishanke käytännössä 
toteutuu ja miten kilpailut-
taminen luonnistuu. Tämän 
tiedon jakamista varten si-
vustolta löytyy omat kalvo-
sarjansa. 

Monet tunnistavat, kuin-
ka kelirikko on puukulje-
tusten kannalta iso ongel-
ma. Periaatteessa kelirikon 
kiusaan ei tarvitse loputto-
masti suostua. Niinpä sen 
poistamiseen on sivustolla 
muutamia vinkkejä.

Materiaali on vapaasti 
käytettävissä. Sivuille pää-
see Tieyhdistyksen kotisi-
vuston etusivulta www.tie-
yhdistys.fi tai menemällä 
suoraan osoitteeseen www.
tieyhdistys.fi/yksityistiet/
Puuhuolto.html. 

Puu liikkeelle yksityisteitä parantamalla
Valtion talousarviossa on varattu vie-
lä tälle ja seuraavalle vuodelle koh-
talainen avustus – 10 miljoonaa euroa 
vuodessa – yksityisteiden peruskun-
nostuksiin tapauksissa, joissa tie on 
puukuljetusten kannalta merkittävä. 
Ensisijaisesti avustetaan siltojen ja 
rumpujen korjaamista ja uusimista 
sekä teiden kantavuutta parantavaa 
ja kuivaamista edistävää kunnostus-
ta. Toimilla halutaan parantaa met-
säteollisuuden ja metsäsektorin pit-
kän tähtäimen toimintaedellytyksiä 
ja kotimaisen puun saatavuutta.

Internet-sivustolla www.tieyhdistys.fi löytyy muun muassa vapaasti ladattavissa ja käytettävissä oleva esitysaineisto valtion avustuksista 
yksityisteille.

Avustusten lähteet

Tiehallinnon peruskunnostusavustukset 
teille, joiden varressa on vakituista asutusta
Tiehallinnon avustukset puuhuollon kannalta 
merkittävien yksityisteiden 
peruskunnostukseen
Metsäkeskuksen Kemera-avustukset 
metsäautoteille

VALTION AVUSTUKSET

YKSITYISTEIDEN 
PERUSKUNNOSTUKSEEN

Suomen Tieyhdistyksen jäsenenä saat yksityisen tiekunnan vastuuvakuutukset jäsenhintaan.  
Soita 010 19 15 00 tai lähetä viesti osoitteeseen yritysasiakkaat@if.fi

Näytä meille tie. Vakuutamme sen jäsenhintaan.

Ole huoletta. Me autamme.www.if.fi

Rahanarvoisia etuja tiekunnille !

Tiekunnan jäsenmaksu vain 60 euroa  
vuodessa.

Tieisännöitsijöiden palvelut ja yhteystiedot 

www.tieyhdistys.fi

Netistä neuvoja
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Esko Hämäläinen,
Suomen  
Yksityistiepalvelu Oy 
Kuvat: 
Esko Hämäläinen
ja Olli Ylinen

Jo parantamishankkeen alku-
vaiheessa nousee edellä esi-
tettyjä ja muita kysymyksiä, 
joihin ei aina helposti löydy 
vastauksia. Ja kun mennään 
suunnittelun ja toteuttami-
sen yksityiskohtiin, menee 
sormi suuhun vielä useam-
min. Minkälainen kantavuus 
tarvitaan? Millaiset kerrok-
set ja mistä mate riaalista? 
Tonneja vai kuutioita ja 
kuinka paljon? Suoritepoh-
jainen kustannusarvio? Lu-
jitteet, uu siomateriaalit ja 
keventeet? Rummun arina-
rakenteet? Ojien luiskakal-
tevuudet? Kaiteiden tarve? 
Ympäristö- ja viranomais-
luvat? Tarjouspyynnöt, so-
pimukset, markkinaoikeus? 
Takuuasiat?

Suomen Tieyhdistys jul-
kaisee helmikuun alussa 
2010 uuden käytännönlä-
heisen yksityistiekirjan ”Yk-
sityistien parantaminen”. 
Yhdistyksen Yksityistiejul-
kaisut -sarjassa ovat aiem-
min ilmestyneet yksityis-
teiden hallintoa käsittelevä 
Tiekunta ja tieosakas 2007 
-kirja ja sitä täydentävä, 

vuonna 2009 päivitetty Yk-
sityisteiden tienkäytön peli-
säännöt -opas. 

Yksityistien parantamisen 
suunnittelu- ja toteuttamis-
ohjeet ovat olleet varsin 
hajallaan. Osa maan teiden 
ohjeista soveltuu myös yksi-
tyisteiden parantamishank-
keisiin. Tiehallinnolla on ollut 
ohje kortteja yksityisteiden 
keskeisistä parantamistöistä 
ja yksityistiesilloista. Met-
säteiden suunnittelusta on 
Metsäteho Oy:n julkaisemat 
ohjeet. Yksi tämän kirja 
tavoite on ollut koota tätä 
hajallaan olevaa tietoa sa-
moihin kansiin.

Tässä uudessa kirjassa 
yksityistien parantamista 
käsitellään hyvinkin laajasti: 
kantavuuden paran taminen, 
kelirikkokorjaukset, kuiva-
tusjärjestelmän parantami-
nen, rumpujen uusiminen, 
siltahank keiden erityispiir-
teet, liikenneturvallisuuden 
parantaminen, jne. Kirjassa 
on liitteineen 140 sivua ja 93 
kuvaa ja piirrosta. 

Kirjatyössä on ollut muka-
na laaja asiantuntijaryhmä, 
millä on haluttu varmistaa 
annettavan, hyvin kin yksi-
tyiskohtaisen ohjeistuksen 
oikeellisuus. Kirja ei ole kai-
ken kattava, mutta se ohjaa 
laajan lähdeluettelon avulla 
tarkemman tiedon ääreen.

Yleinen osa  
ja tekninen osa
Kirjan alkuosa käsittelee 
yksityisteiden parantamis-
ta yleisellä tasolla. Tämä 
osa on tarkoitettu kai kille 
tiekunnille ja tieosakkaille, 
vaikka parantamishanketta 
ei juuri olisikaan vireillä. 
Kirjassa ko rostetaan tiekun-
nan ja yksittäisten tieosak-
kaiden vastuuta tiensä ja sen 
siltojen kunnosta ja myös 
niiden kunnon jatkuvasta 
seurannasta. Tärkeimmät 
yksityistiet toivotaan lisäksi 
modernisoitavan nykypäivän 
liikennettä vastaaviksi.  

Kirjan loppuosa on tekni-
nen suunnittelu- ja toteut-
tamisohje, joka on tarkoi-
tettu lähinnä hankkeiden 
vastuuhenkilöille tiekunnas-
sa, suunnittelijoille, hank-
keiden valvojille sekä myös 
urakoitsijoille ja muille to-
teuttajille.

Pienten parantamistöiden 
tekeminen - esimerkiksi pie-
nen routakohteen korjaa-
minen tai pienen rummun 
uusiminen - sopii hyvin tie-

kunnan itsensä tehtäväksi. 
Kirjan toivotaan antavan en-
tistä varmemman tietopoh-
jan tällaisten hankkeiden 
toteuttamiseen.

Suuremmissa hankkeis-
sa tarvitaan jo varsinaista 
suunnittelua, selvityksiä ja 
tutkimuksia. Mahdolli seen 
valtionavustushakemuksen 
tarvitaan hyvät suunnitel-
mat, piirustukset ja kustan-
nusarviot. Nii den laatiminen 
vaati osaavaa asiantuntijaa. 
Kirjassa annetaan opastusta 
sekä suunnittelijan valintaan 
ja suunnitelman teettämi-
seen että itse suunnitelman 
sisältöön. 

Yksityisteiden valtion-
avustuksista annetussa 
Tiehallinnon viranomais-
ohjeessa on esitetty vaati-
mukset avustusha kemuksen 
liitteeksi laadittaville suun-
nitelma-asiakirjoille. Kirjan 
suunnitteluohjeet ja kirjan 
liitteenä oleva suunnitelmi-
en esimerkkiaineisto täyttä-
vät nämä vaatimukset. 

Kirjaan on koottu pe-
rustietoa myös hankkeen 

toteuttamisvaiheesta. Kil-
pailuttaminen, sopimusten 
laatiminen ja työn valvonta 
ovat nekin osaamista ja ym-
märrystä vaativia tehtäviä. 
Tavoitteena täs säkin on, että 
tiekunta osaa tehdä perus-
asiat itse ja teettää erityistä 
ammattitaitoa vaativat teh-
tävät asiantuntijalla.

Yksityiskohtaisia 
suunnitteluohjeita
Valtaosa yksityisteiden pa-
rantamishankkeita on tien 
ns. perusparannushank-
keita, joissa parannetaan 
tien kantavuutta raken-
nekerroksia lisäämällä ja/
tai uusimalla sekä samalla 
tien kuivatusjärjestelmää 
parantamalla. Paljon teh-
dään myös yksittäisten 
kelirikkokohteiden korja-
uksia. Liikenneturvallisuus-
hankkeet ovat enimmäkseen 
teiden siirtoja, mutta myös 
yksittäisten tienkohtien pa-
rantamisia. 

Kai kissa näissä hankkeissa 
tarvitaan tien rakenteiden 
suunnittelua. Kirjassa on 

seikkaperäistä ohja usta tien 
alusrakenteen kantavuuden 
varmistamisesta tien pääl-
lysrakenteen eri kerrosten 
tarkkaan mitoittamiseen ja/
tai vahvistamiseen eri tapa-
uksissa. 

Avo-ojien ja rumpujen 
kunnostamisesta ja siihen 
liittyvästä mitoituksesta on 
kirjassa runsaasti opastusta. 
Rummun arinarakenteiden 
ja ympärystäytön ymmärtä-
minen ja osaaminen on tär-
keää rummun pysyvyyden ja 
routaheittojen kannalta. 

Yleensäkin kuivatuksesta 
huolehtiminen on olen naisen 
merkityksellistä paitsi jat-
kuvana kunnossapitotyönä 
myös parantamishankkei-
den yhteydessä. Kantavuut-
ta esimerkiksi on aika turha 
parantaa kerroksia lisää-
mällä, jos samalla ei panna 
kuntoon huonoa kuivatusjär-
jestelmää. 

Kantavuuden parantami-
seen liittyy useissa tapauk-
sissa tien levittäminen tai 
ainakin tiealueen levittämis-
tarve tien päällysrakenteen 
paksuuntuessa. Kun samalla 
ojaluiskia joko loivennetaan 
tai ne ainakin ulottuvat kau-
emmaksi tien keskiviivasta, 
ei entinen tiealue enää rii-
tä. Tien reunakantavuudes-
ta tällaisissa tapauksissa on 
erityisesti huolehdittava. 
Näistäkin asioista kirjassa 
on ohjeistusta.

Kirjassa on laaja osio 
myös yksityisteiden liiken-
neteknisestä suunnittelusta. 
Parantamishankkeissa lii-
kenneteknistä suunnittelua 
tarvitaan teiden siirroissa, 
mäkien loiventamisessa ja 
mutkien oikaisuissa, teiden 
levityksissä, kohtaamis- ja 
kääntöpaikkojen rakenta-
misessa, liittymien korjaa-
misessa ja näkemäesteiden 
poistamisessa.

Yksityistien parantaminen on taitolaji

Mitkä ovat yleisimmät tien tai sil-
lan parantamiseen johtavat puut-
teet? Miten ne tunnistaa? Mihin 
tasoon tie pitää parantaa? Miten 
asiaa tiekunnassa tulee esitellä ja 
käsitellä? Minkälainen suunni telma 
tulee laatia? Mistä löytyy osaava 
suunnittelija? Miten hanke rahoite-
taan? Miten kilpailute taan, minkä-
laiset sopimukset tehdään, miten 
työtä valvotaan? 

Uusi kirja kokoaa hajallaan olevaa tietoa yksiin kansiin

Tien reunakantavuus on kelirikkoaikaan täysin olematon.

Tyypillinen näky yksityistiellä, vesi seisoo tiellä ja ojassa, tien kantavuus ei enää 
riitä. Jatkuvasta kunnossapidosta ei ole huolehdittu, ja nyt on edessä rankempi ja 
kalliimpi peruskorjaus. 

Vain jatkuvalla hoidolla ja kunnostuksella puusilta pysyy tarkoitustaan vastaavassa 
kunnossa.
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Sakari Seppälä,
tieisännöitsijä

Yksityisen tien paran-
tamisessa kannattaa 
hankkeen työmuodon 

valintapohdintaan käyttää 
riittävästi aikaa. Sillä tavoin 
varmistutaan tiekunnassa 
esimerkiksi osakkaitten si-
toutuminen työhön, jos pää-
dytään valitsemaan oma työ 
talkoovoimin. Sitoutumisen 
tulisi kestää loppuun saak-
ka. 

Monessakaan tiekunnas-
sa oma työ ei onnistu niin, 
että itse tehdään kaikki mitä 
hankkeeseen kuuluu. Yhä li-
sääntyvästi tiekunnat käyttä-
vät urakoitsijoita.

Urakoiden  
kilpailuttaminen
Lähtökohtana on, että kaikki 
hankkeet ja hankinnat kan-
nattaa kilpailuttaa. Niinhän 
yksityinenkin tekee omissa, 
varsinkin isommissa ostok-
sissaan. Tällä tavalla mak-
saja pysyy hintatietoisena ja 
yleensä onnistuu pitämään 
hintoja kurissa.

Julkisia hankintoja sääte-
levän hankintalain mukaan 
pitää tiekunnankin kilpailut-
taa hankkeensa silloin, kun 
julkinen avustus on yli 50 % 
hankkeen kustannuksista. 
Julkinen avustus tarkoittaa 
valtion ja kunnan avustuksia 
yhteensä. Lisäksi tulee täyt-
tyä ehto, että urakan arvon-
lisäveroton kustannus on yli 
100 000 euroa ja materiaa-
li- tai palveluhankinnan (esi-
merkiksi kiviaineshankinta) 
arvo on yli 15 000 euroa (hal-
lituksen esityksen mukaan 
nämä niin sanotut kynnysar-
vot nousevat 150 000 euroon 
ja 30 000 euroon vuonna 
2010). 

Yksityistien peruskorjaa-
misen kokonaiskustannus – 
vaikkapa suuruusluokkaa 3–4 
kilometrin tie –  jää monesti 
edellä mainitun kynnysrajan 
alle. Mutta joskus urakkako-
ko kasvaa ja tällöin tullaan 
hankintalain velvollisuuksi-
en piiriin. Varsinkin siltojen 
korjaustyöt normaalisti ovat 
selvästi tuon kynnysrajan 
alapuolella. 

Yksityistien peruskorjaa-
misen kustannuksista valta-
osan muodostaa kiviaines-
materiaali. Sen saatavuus 
kohtuullisen etäisyyden 
päästä ratkaisee monesti 
koko urakkatarjouksen hin-
nan. 

Hankintalain ideana on, 
että kynnysrajojen ylitty-
miset tuovat mukanaan il-
moitusvelvollisuuden niin, 

että periaatteessa jokainen 
urakoitsija voisi saada mah-
dollisuuden tarjota kyseistä 
urakkaa tai hankintaa. Tällä 

ajetaan takaa avointa ja lä-
pinäkyvää kilpailua.

Hankintalain ehtojen 
täyttyessä tulee tiekunnan 

tai sen edustajan käydä te-
kemässä ilmoitus alkavasta 
projektista ja kilpailusta 
internetissä niin sanottuun 

HILMA-sivustoon osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.
fi. Ilmoituksen tekeminen 
ei kovin hankalaa ole eikä 
sitä kannata kohtuuttomasti 
arastella. 

Usein lähiseudun kilpai-
lukykyiset urakoitsijat ovat 
tiekunnan ja toimitsijamie-
hen tiedossa. Niinpä niille 
tuon julkisen ilmoituksen 
lisäksi kannattaa laittaa tar-
jouspyynnöt menemään. 

Liikkeelle lähtö 

Ensivaiheessa kannatta kan-
nattaa hoitokunnan tehdä 
itse tai teettää ammattihen-
kilöllä eräänlainen esiselvi-
tys, joka sisältää suosituk-
sen korjaustyön laajuudesta 
sekä tiedot alustavista kus-
tannuksista tiekunnan pää-
töskeskusteluun. Selvityksen 
tekijän on syytä olla kokouk-
sessa kertomassa esityksen 
perusteista, kustannuksista 
ja rahoitusmahdollisuuksis-
ta. 

Selvityksen laatija on 
monesti myös varsinaisen 
peruskorjaussuunnitelman 
tekijä. Hän saa osakkailta 

Peruskorjauksen kilpailutuksesta 
ja toteutuksesta

Urakkatarjoukset avataan asiaa hoitavan hoitokunnan kokouksessa. Selkeään ja tarkkaan pöytäkirjaan merkitään 
muun muassa tulleet tarjoukset, hinnat, tarjousten vertailu sekä valintapäätös perusteluineen.

Tiekunnan osakkaat tarkastelemassa yksityistien korjaustarpeita. Jo alusta lukien on yhteistuumaisuus tärkeä hankeen hyvälle onnistumisel-
le.
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tiekunnan kokouksessa arvo-
kasta tietoa tien käytöstä ja 
vuosien varrella esiintyneistä 
ongelmista, joita esimerkiksi 
pistekohtainen tien kanta-
vuusmitoitus ei kaikilta osin 
paljasta. 

Saatuaan varmuuden kor-
jaustyön tarpeellisuudesta 
on tiekunnan kokouksen tär-
keä tehtävä päättää työhön 
ryhtymisestä. Sitten tiekun-
ta antaa valtuutuksen hoi-
tokunnalle mahdollisen val-
tion- ja kunnanavustuksen 
hakemisesta ja vastaanot-
tamisesta, urakan kilpailut-
tamisesta sekä ylipäätänsä 
valtuutuksen koko projektin 
läpivientiin. 

Hoitokunta valitsee sit-
ten seuraavassa vaiheessa 
peruskorjauksen varsinaisen 
suunnitelman tekijän ja ni-
meää myöhemmin työn val-
vojan.

Urakoitsijavalinnat, 
kilpailutus  
ja kiinnostuksen  
herättäminen

Valtio- ja kuntaviranomais-
ten käsiteltyä avustusha-
kemuksen ja tarkastettua 
hankeen suunnitelman, ne 
antavat avustuspäätöksen 
tiekunnalle. Tiekunnan ko-
koukselta saamillaan val-
tuuksillaan hoitokunta il-
moittaa vastaanottavansa 
avustuksen ja ryhtyvänsä 
työhön. 

Tässä vaiheessa on aika 
valmistautua urakkasuori-
tukseen ja laatia urakka-
asiakirjoja tarjouspyyntöä 
varten. Suunnitelman laatija 
on kelpo vaihtoehto jatka-
maan urakoinnin kilpailutuk-
sen ja valvonnan hoitajana, 
koska hän tuntee parhaiten 
työkokonaisuuden. 

Jos urakassa ei tarvitse 
noudattaa hankintalakia tai 
urakka on lain mukaista kyn-
nysarvoa pienempi, voidaan 
tarjoajat miettiä ja valita 
hoitokunnan palaverissa. 
Paikkakunnalla toimivat alan 
yrittäjät on syytä huomioida 
ja tarkistaa heiltä tarjous-
halukkuus. Tarjouksia suosi-
tellaan pyydettävän ainakin 
viideltä, mutta vähintään 
kolmelta urakoitsijalta.

Urakoitsijan iso työkanta 
voi olla nostamassa tarjo-
ushintaa. Varsinkin korkea-
suhdanne pitää hintatasoa 
korkealla ja tarjouksia saa 
silloin varsinkin pieniin koh-
teisiin vähän tai ei ollen-
kaan. Kiinnostus parane, 
kun urakka-aika ei ole liian 
tiukka. Tällöin urakoitsija 
voi sovittaa työt oman ka-
pasiteettinsa mukaisesti ja 
se selvästi vaikuttaa hinnoit-
teluun. 

Useamman pienehkön 
kohteen kilpailuttaminen 
samaan aikaan ja samoilla 
urakoitsijoilla voi myös osal-

taan lisätä kiinnostusta, kos-
ka urakoitsija voi muodostaa 
itselleen ja töilleen sopivan 
työkokonaisuuden.  

Tällä hetkellä ovat hinnat 
maarakennusalalla sellaisia, 
että töitä kannattaa teet-
tää. 

Tarjousten käsittely 
ja sopimus

Urakoitsijoiden lähettä-
mät tarjouskirjeet avataan 
hoitokunnan kokouksessa – 
mikäli hoitokunta on asian 
ottanut hoitaakseen - niin, 
että kokouksesta laaditaan 
kunnollinen pöytäkirja. Täy-
tyy varoa, ettei kukaan yksin 
ryhdy tällaiseen toimeen. 
Pitää myös jäävätä itsensä, 
jos lähisukulainen on ollut 
tarjoamassa urakkaa. Ja jos 
hoitokunnan jäsen itse on 
ollut tarjoajien joukossa, 
on parempi pysyä kaukana 
kyseisestä hoitokunnan ko-
kouksesta.

Pöytäkirjaan merkitään 
muun muassa tulleet tarjo-
ukset, niiden hinnat, tarjo-
usten vertailu sekä päätös 
perusteluineen. Urakoitsi-
jaksi valitaan se, joka par-
haiten täyttää tarjouspyyn-
nössä esitetyt vaatimukset. 
Ellei muita kriteerejä ole 
esitetty, voittaja on tavalli-
sesti edullisimman tarjouk-
sen tehnyt.

Tarjoajille kerrotaan rat-
kaisu kirjallisesti. Jos urakan 
kilpailuttamisessa joudu-
taan noudattamaan hankin-
talakia, liitetään kirjeeseen 
myös tieto siitä, kuinka pää-
töksestä voi valittaa markki-
natuomioistuimeen. 

Voittaneen tarjouksen an-
taneen urakoitsijan kanssa 
pidetään sopimusneuvotte-
lu. Siinä varmistetaan, että 
urakkaohjelman sisältö on 
ymmärretty sopimusosapuol-
ten kesken samalla tavalla. 
Tässä tilaisuudessa tehdään 
muistioon tarpeelliset täs-
mennykset ennen sopimuk-
sen allekirjoittamista. 

Valvonta

Avustusviranomaisena val-
tio vaatii avustuspäätöksen 

yhteydessä ilmoittamaan 
työlle valvojan, jolla on riit-
tävä taito kyseisen tehtävän 
hoitamiseen. Tähän on syytä 

kiinnittää kunnolla huomio-
ta. Suunnitelmat ja urakka-
sopimus monesti sisältävät 
tulkinnanvaraisuutta, osa-
puolet voivat lukea tekstin 
merkityksen toisistaan poik-
keavalla tavalla. Tapana on 
soveltaa asiakirjaa omaksi 
hyväksi, mikä kuuluu ura-
koinnin piirteisiin ja tiukka 
kilpailutilanne voi näkyä ris-
tiriitojen runsautena. 

Pätevä valvoja osaa rat-
koa urakan toteutukseen 
liittyvät näkemyserot tasa-
puolisesti. Toki suuri osa hy-
vin valmistelluista urakoista 
toteutuu ilman ongelmia, 
mutta silloinkin on valvojan 
kiinnitettävä huomiota ma-
teriaalien ja työvaiheitten 
laatuvaatimuksiin.

Loppuselvitys ja  
työn hyväksyminen

Lopuksi hoitokunnan ja ura-
koitsijan kesken tehdään 
katselmus urakkakohteella, 

jossa todetaan mahdolliset 
puutteet. 

Hyvin toteutetussa urakas-
sa katselmuksessa ei yleensä 
tarvitse laatia puuteluette-
loa, sillä huomautukset on 
noteerattu jo aikaisemmin 
ja myös korjattu virheet. 
Katselmuksen jälkeen koko-
uksessa tärkeimpinä kohtina 
todetaan käytetty työaika, 
kirjataan laatutulokset, 
käsitellään osapuolten vaa-
timukset ja laaditaan ta-
loudellinen loppuselvitys 
toteutuneiden työmäärien 
perusteella.

Urakan hyväksyminen 
merkitsee vastuun siirtymis-
tä jatkossa tilaajalle eli tie-
kunnalle. Takuuajan ja -va-
kuuden tarve harkitaan jo 
tarjouspyyntöjen valmiste-
lun yhteydessä. Takuuehdot 
ovat tärkeitä, kun korjaus-
työhön liittyy merkittävä 
louhinta, kestopäällyste tai 
kyseessä on siltarakenne.Sillan korjaustyö Nauvossa on valmistunut. Nyt urakoitsijan ja hoitokunnan puheen-

johtajan on mukava kätellä työn valmistumisen ja hyväksymisen merkiksi.

Tien parannushankkeissa ja varsinkin kantavuuden parantamisissa kiviainesten laadulla ja hinnalla on merkittävä 
osuus.
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Jouko Perkkiö 
Kuva: Agrimarket

Muutakin hyötyliikennettä 
yksityisteillä kulkee. Kukaan 
tiellä liikkuva ei ole voinut 
olla huomaamatta sitä, että 
maatalouskoneiden koko 
on kasvanut. Omakotitalon 
kokoisia koneyksiköitä täy-
tyy ohitella valtion teilläkin 
varovasti, kaistat tahtovat 
jäädä kapeiksi. Tilakoot 
suurenevat muutosten myl-
lerryksessä ja niin myös pel-
loilla työskentelevät koneet: 
traktorit lisälaitteineen ja 
leikkuupuimurit. Miten ko-
neet mahtuvat kapeille yk-
sityisteille?

Liikenne- 
turvallisuudestakin 
on kysymys
Voisi kuvitella, että jät-
timäiset koneet kapeilla 
pikkuteillä aiheuttaisivat 
suurtakin julkista keskus-
telua. Näin ei kuitenkaan 
näyttäisi olevan asianlaita. 
Liikennemäärät näillä teillä 
ovat yleensä vähäisiä eivät-
kä isot koneet yleensä uppoa 
huonokuntoiseenkaan savi-
tiehen. Kohtaamistilanteis-
sa vaaditaan sopeutumista 
ja peruuttelua että ohitus 
onnistuu. Tienvarsikasvilli-
suutta on raivattava, jotta 

korkeat koneet mahtuvat 
kulkemaan. 

Nurinaa isoja koneita ja 
niiden liikennettä kohtaan 

saattaa tulla muiden tiekun-
nan osakkaiden taholta, jos 
esimerkiksi lietteenajo aihe-
uttaa tietynlaisia ympäristö-
haittoja tielle ja ympäristön 
asukkaille.

MTK-Etelä-Pohjanmaan 
kenttäpäällikkö Markku Mä-
ki-Mantila toteaa, että toki 
suuret ja painavat koneet ja 
maatalouden massakulje-
tukset kuormittavat teitä. 
Hän kertoo havainneensa, 
että metsätiet ovat usein 
paremmassa kunnossa kuin 
peltotiet ja muut yksityis-
tiet. Kuitenkin esimerkiksi 
tilusjärjestelyjen yhteydessä 
valtio on antanut avustuksia 
teiden perusparantamiseen.

Mäki-Mantila sanoo, että 
myös yleiset tiet ja kadut 
taajamissa ovat usein ongel-
mallisia maatalouskoneille. 
Liikennejärjestelyissä va-
laisinpylväiden ja liikenne-
merkkien sijoitus aiheuttaa 

joskus kääntymisvaikeuksia 
isoille koneille. Eniten hän 
toteaa liittoon tulleen kui-
tenkin palautetta liikenne-
turvallisuuskysymyksistä. 

Erityisesti kesäaikaan hi-
taasti liikkuvat traktorit ja 
puimurit, jotka saattavat 
kääntyä yllättäen voivat olla 
liikenneturvallisuusriski. 
Maatalouskoneita on myös 
teillä entistä enemmän, 
koska tilakoon suurentumi-
nen on johtanut pidempiin 
kuljetusmatkoihin. 

Kuorma-autollekin 
olisi käyttöä

Lapualaiset maatalous-
yrittäjäveljekset Jaska ja 
Heikki Panula eivät pidä yk-
sityisteitä sinänsä ongelmal-
lisina suurillekaan koneille. 
Enempi puhe kääntyy vähän 
suurempien, esim. vanhojen 
öljysorateiden kuntoon. Tuli 

esille, että hyvin hoidettu 
soratie on usein parempi 
vaihtoehto kuin kuoppaisek-
si kulunut päällystetty tie. 

Liikenneturvallisuuden 
kannalta tärkeimpiä riskejä 
ovat piittaamaton ajoasen-
ne, rattijuoppous ja ylino-
peudet. Kun niissä saadaan 
parannusta aikaan, tulevat 
hitaammin liikkuvat ajoneu-
votkin huomioitua parem-
min.

Tilakokojen kasvaessa 
monet maatalousyrittäjät 
olisivat valmiita korvaa-
maan traktoreita kuorma-
autoilla. - Jos saisi vapau-
tusta dieselverosta näihin 
maatalousajoihin olisin 
heti kiinnostunut ostamaan 
kuorma-auton, tuumi Heikki 
Panula. Sopivia, käytettyjä 
kuorma-autoja olisi tarjolla 
kohtuuhintaan. 

Koneet suurenevat – levenevätkö tiet

Traktorit ja puimurit yksityisteillä
Valtiovalta on hyvin perustein sat-
saamassa puuhuoltoa palvelevien 
yksityisteiden perusparantamiseen, 
jotta huonokuntoiset ja kelirikkoi-
set tiet eivät muodostuisi pullon-
kaulaksi, kun puutavara aloittaa 
matkansa sahoille ja muihin jalos-
tuslaitoksiin.

Tilakoot suurenevat muutosten myllerryksessä ja niin myös pelloilla työskentelevät koneet: traktorit lisälaittei-
neen ja leikkuupuimurit. Miten koneet mahtuvat kapeille yksityisteille?

FINGRID OYJ, Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki. 
Puhelin 030 395 5000. www.fi ngrid.fi 

Fingrid Oyj vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Huolehdimme sii-
tä, että Suomi saa sähkönsä häiriöttä. Toimintavarmuus, tehokkuus, ym-
päristön huomioon ottaminen sekä hyvä yhteistyö asiakkaidemme, maan-
omistajien ja viranomaisten kanssa ovat meille avaintavoitteita vaativan 
tehtävämme hoidossa.

Uusi esite tieosakkaalle

Aloittavan tiekunnan 
tietopaketti

Yksityistienvarteen asettu-
van uuden osakkaan on usein 
vaikea ymmärtää, mitä tar-
koitetaan tiemaksuilla ja 
miksi hänen pitää niitä 
maksaa. Kysymyksiä saattaa 
herätä myös tiekunnan toi-
minnasta, vastuista ja vel-
voitteista. Usein monet asiat 
jäävät kysymättä. 

Asiaan on herätty - Maan-
mittauslaitoksen, Liiken-
neviraston ja Suomen Tie-
yhdistyksen yhteistyönä on 
tekeillä uusi esite ummikko-
tiekuntalaiselle. Esitettä on 
tarkoitus jakaa pääasiassa 
yksityistietoimituksen yhte-
ydessä asianosaisille. Esite 
kertoo lyhyesti tiekunnan 

toiminnasta sekä maksujen 
perusteista sekä mihin tie-
osakkuus käytännössä vel-
voittaa ja oikeuttaa. Esite 
ilmestyy kolmella kielellä: 
suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi ja sen on tarkoitus 
valmistua vuoden 2010 alku-
puolella.
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Kirsti Suniala,  
Tuomas Österman,  
Per-Olof Linsén 
Liikennevirasto

Tieliikennelain ja -asetuksen 
mukaan myös yksityisillä teillä, 
ns. omia teitä lukuun ottamat-
ta, liikenteen ohjaukseen käy-
tetään tieliikenneasetuksen 
mukaisia liikennemerkkejä, 
tiemerkintöjä ja sulkulaittei-
ta. Liikenne- ja viestintäminis-
teriön liikenteen ohjauslaittei-
ta koskevassa päätöksessä on 
annettu tarkempia määräyksiä 
laitteiden mitoituksesta ja si-
joituksesta. 

Liikenteen ohjauksessa saa 
käyttää vain sellaisia merkke-
jä, laitteita ja merkintöjä, jot-
ka täyttävät Liikenneviraston 
asettamat, väriä, rakennetta 
ja mitoitusta koskevat vaati-
mukset. Rakenneohjeissa on 
mm. määrätty, että (yksityis-
tielläkin) jokaisen liikenne-
merkin pitää olla päällystetty 
heijastavalla kalvolla.

Kunta antaa  
suostumuksen  
yksityistien käytön 
kieltämiseen tai  
rajoittamiseen

Yksityistielain 101 a §:n mu-
kaisesti kunta antaa tielii-
kennelain 51 §:n mukaisen 
suostumuksen liikenteen oh-
jauslaitteen asettamiseen. 
Suostumusta ei tarvita tien 
kunnon taikka tiellä tai sen 
vieressä tehtävän työn vuoksi 
tarpeellisten tilapäisten lii-
kennemerkkien asettamiseen. 
Lakitekstissä tarkoitetaan 
liikenteen ohjauslaitteilla lii-
kennemerkkejä, liikenneva-
loja, tiemerkintöjä, puomeja 
ja muita liikenteen ohjauslait-
teita.

Liikennemerkkien  
käytöstä 
Yksityisteiden ja maanteiden 
risteyksissä käytettäviä merk-
kejä: 
- Väistämisvelvollisuutta osoit-
tava kärkikolmio
- Tiennimikilpi

Sen lisäksi, että maantei-
den ja yksityisteiden risteyk-
siin tarvitaan yleensä väistä-
misvelvollisuutta osoittava 
liikennemerkki, tulee tiekun-
nan omalta osaltaan huolehtia, 
että näkemäalueet on raivattu 
ohjeiden mukaisesti. 

Kärkikolmio ja jatkuvasti 
hoidettu näkemäalue ovat ta-
keena riittävän liikenneturval-
lisuuden säilymisestä risteys-
alueella. Ne vähentävät riskiä 
joutua liikenneonnettomuu-
teen. Kun yksityistie saa tie-
viranomaisen luvan liittymän 
rakentamiseen maantielle, on 
liittymäluvassa kerrottu ohjeet 
ja määräykset mitä liikenteen 
ohjausmerkkejä tulee käyttää 
ja kenen kuuluu maksaa ne.

Jos liittymässä on huo-
not näkemät tai se sijaitsee 
muuten hankalassa paikassa, 
voidaan kärkikolmio korva-
ta STOP-merkillä. Tämä asia 
ratkaistaan liittymäluvan yh-
teydessä.

Liikennemerkkien asennuk-
sessa on tärkeätä muistaa, 
että merkin ympärillä oleva 
maa tiivistetään, jotta merkki 
pysyy suorassa ja kestää myös 
kunnossapidon yhteydessä sii-
hen kohdistuvat kuormat tai 
paineet, kuten lumikuormat 
aurauksen yhteydessä sekä 
vaikkapa kovat tuulet ja myrs-
kyt.

Tiennimikilpi osoittaa ylei-
sen tien (maantien), kadun, 
rakennuskaavatien tai yksityi-
sen tien nimen. Kunnan osoi-
tejärjestelmän mukainen nimi 
merkitään yleensä kilpeen 
kokonaisuudessaan. Tunnuksia 
tai suuntanuolia ei merkitä 
kilpeen. 

Tarkemmat ohjeet kunnan 
osoitejärjestelmästä ja tien-
nimikilpien käytöstä on Kun-
taliiton laatimassa ohjeessa 
ja suosituksessa ”Kunnan osoi-
tejärjestelmä”. ISBN 952-213-
128-8 (Helsinki 2006) 
nettilinkki: 
http://www.iupl.fi/ 
Osoitemerkinnat/ 
Kunnat_osoitejarjestelma.pdf

Mahdollisia  
ohjauslaitteita  
maantien ja  
yksityistien  
risteyksessä:

- Painorajoitukset
- Nopeusrajoitukset
- Yksityisen tien viitta
- Osoiteviitat
- Palvelukohteen opastusmerkki
- Liittymäpaalu (yksityisen 
tien tai tontin liittymässä ole-
vat paalut)

Painorajoituksia, nopeus-
rajoituksia tms. osoittavia 

merkkejä käytetään tarpeen 
mukaan. Niiden käyttöön pitää 
hankkia kunnan suostumus.

Yksityisen tien viittaa käy-
tetään silloin kun tien varrel-
la on kartassa näkyvä jokin 
kylä tai alue. Viitalla osoi-
tetaan liittymässä yksityisen 
tien suunta ja viitoituskoh-
de. Merkki on mustapohjai-
nen nuolikuvioinen, johon on 
kirjoitettu kohteen nimi ja 
yleensä etäisyys kohteeseen. 
Lupa yksityisen tien viitan 
asettamiselle haetaan valtion 
paikalliselta tieviranomaiselta 
(ELYltä = elinkeino- liikenne ja 
ympäristökeskus)

Osoiteviittaa käytetään 
silloin, jos tien varressa on 
jokin sellainen kohde, kuten 
vanhainkoti, uimaranta, kaup-
pa, yritys tai muu kohde, joka 
halutaan opastaa maantien 
risteyksestä lähtien. Tällaisen 
viitan käyttämiseen täytyy 
myös saada tieviranomaisen 
lupa. Ennen vuotta 2010 täl-
lainen viranomainen oli Tie-
hallinnon tiepiiri. 2010 alusta 
hakemukset käsitellään kes-
kitetysti Pirkanmaan ELY:ssä 
osoitteessa: Pirkanmaan ELY, 
Lupahakemukset, PL 297, 
33101Tampere.

Mustapohjaista osoiteviittaa 
ei voida hakea matkailuun tar-
koitettujen kohteiden osoitta-
miseen. Matkailukohteiden 
viitoitukseen voidaan hakea 
palvelukohteen opastelupaa.

Palvelukohteen opastami-
nen aloitetaan yleensä maan-
tieltä. Opastuksen tulee jat-
kua katkeamatta kohteeseen 
asti. Tällaisen opasteen aset-
taminen edellyttää yksityisen 
tien tiekunnan ja kunnan suos-
tumukset. 

Palvelukohteen omistaja on 
velvollinen itse hankkimaan ja 
ylläpitämään palvelukohteen 
opasteet. Maantieltä alkavalle 

viitoitukselle haetaan lupa Pir-
kanmaan ELY:stä keskitetyistä 
lupapalveluista PL 297, 33101 
Tampere. Tarkemmat ohjeet 
löytyvät ”Palvelukohteiden 
viitoitus” - julkaisusta Liiken-
neviraston nettisivuilta Inter-
netistä www.liikennevirasto.fi 
/ palvelukohdeopasteet. 

Liittymäpaaluja voidaan 
käyttää huonosti havaittavassa 
tonttiliittymässä osoittamaan 
liittymän kohtaa. Tällaises-
sa liittymässä ei yleensä ole 
muita ohjauslaitteita. Paalut 
asetetaan molemmille puolille 
liittymää ja niissä on kummas-
sakin 2 kpl sinisiä heijastimia 
harmaissa paaluissa. Ne näky-
vät hyvin pimeässä ja helpot-
tavat liittymän havaitsemista. 
Liittymäpaalujen heijastimille 
on esitetty erityiset laatu-
vaatimukset Skk-3/16.1.1989 
Tielaitoksen kirjeessä. Ohjeen 
mukaisen liittymäpaalun aset-
taminen ei edellytä erillistä 
lupaa tienpitäjältä

Liikenteen  
ohjauslaitteista  
suosituksia ja ohjeita
Yksityisteiden varsilla käytet-
täviä liikenteen ohjauslaittei-
ta

Liikennemerkkien lisäksi 
voidaan käyttää Liikennevi-
raston vahvistamia muita lii-
kenteenohjauslaitteita kuten 
reunapaaluja, reunamerkkejä 
ja kaarteen suuntamerkkejä.
Käytettäviä ohjauslaitteita:
- Kohtaamispaikkoja osoitta-
vat merkit
- Reunapaalut ja reunamerkit
- Puomit
- Kaarteen suuntamerkit
- Tiemerkinnät päällystetyillä 
teillä
- Liittymäpaalut tonttien liit-
tymissä

Kohtaamispaikkoja pitää 
olla kapeilla teillä ja niitä 

osoittamaan on omat merkkin-
sä (merkki nro 522 Kohtaamis-
paikka). 

Kaiteiden tai siltojen päissä 
voi käyttää reunapaaluja tai 
reunamerkkejä. Näitä merk-
kejä on käytettävä erityisesti 
myös silloin kun tie kapenee tai 
tien penger on erityisen jyrkkä 
tai se on vaarallisen vajottavaa 
materiaalia. 

Reunapaalujen tehtävänä 
on parantaa tiellä liikkujan 
mahdollisuutta havaita tien 
reuna ja esim. mihin suuntaan 
tie kaartuu etenkin pimeänä 
aikana ja huonolla säällä tai 
kelillä. Esim. yksityisteillä 
niitä voidaan käyttää yksittäi-
sissä tapauksissa parantamaan 
havaintoja jyrkkien kaartei-
den kohdalla, kaiteen alka-
miskohdan merkkinä, lyhyiden 
rumpujen ja siltojen alku- ja 
loppupäiden merkitsemiseen 
ja yksittäisissä kapeissa tien-
kohdissa.

Yksittäisissä tienkohdissa 
esim. kapea kohta merkitään 
tien molemmin puolin vähin-
tään kolmella reunapaalulla. 
Paalujen etäisyys on 30 m tai 
tilan puutteen vuoksi lyhyem-
pikin.

Puomit. Valtion paranta-
misavustusta saaneet yksityis-
tiekunnat eivät voi asettaa yk-
sityistien varteen liikennettä 
estäviä tai kieltäviä laitteita 
10 vuoden aikana siitä kun tie-
kunta on saanut avustusta tien 
parantamiseen. Jos tiekunta 
saa avustusta kunnalta tien 
kunnossapitoon, tien käyttöä 
muuhun kuin osakkaiden hy-
väksi tapahtuvaan liikentee-
seen ei saa kieltää sinä ajan-
jaksona, jota avustus koskee. 
Tästä on määräykset yksityis-
tielaissa. Luvan mahdollisen 
puomin asettamiseen myöntää 
tien sijaintikunta. 

Kaarteen suuntamerkkejä 
käytetään erityisesti silloin kun 
kaarre on jyrkkenevä. Käyt-
tö tulee kyseeseen erityisesti 
pitkissä, muuttuvasäteisissä 
kaarteissa ja sitä voidaan käyt-
tää myös taustamerkkinä kaar-
teissa, jos tien reunan havait-
seminen on poikkeuksellisen 
vaikeaa esim. tiestä poispäin 
viettävän maaston vuoksi.

Liittymäpaalut katso koh-
dasta Mahdollisia ohjauslait-
teita maantien ja yksityistien 
risteyksessä.

Liikenneviraston nettisivuil-
la on ohjeita liikennemerkkien 
ja liikenteen ohjauslaitteiden 
käytöstä osoitteessa www.lii-
kennevirasto.fi. Hakusanaksi 
pitää laittaa yksityistiet. Oh-
jekirjoissa on selvitetty myös 
yksittäisen merkin tai ohjaus-
laitteen perusteet säädösviit-
tauksineen.

Aurausviitat apuna 
talvikunnossapidossa
Tien havaitsemista helpottavat 
myös talviaikaan tien reunoille 
sijoitetut, heijastinnauhoilla 
varustetut aurausviitat. Niitä 
voidaan käyttää myös auratta-
vien kohtaamispaikkojen mer-
kitsemiseen ja muihin vaaraa 
tai varovaisuutta vaativiin tien 
kohtiin, jotka pitää havaita 
myös pimeinä aikoina. Tulee 
huomata, että varsinaisiin 
tien vaara- tai varovaisuutta 
vaativiin kohtiin on olemassa 
omia liikenteen ohjauslaittei-
ta. Aurausviittojen tarkoitus 
on toimia nimenomaan tiealu-
een havaitsemisen apuna eri-
tyisesti talvella kun muuten 
lumen takia tien reuna ei ole 
näkyvissä.

Aurausviittojen tulee olla 
sellaisesta materiaalista, että 
niihin törmätessä ne jousta-
vat tai antavat periksi. Niissä 
pitää lisäksi olla näkökorkeu-
della kaistale heijastinnau-
haa, jotta ne voi hyvin havaita 
myös pimeään aikaan autoa 
ajettaessa. Kun viitta jostain 
syystä rikkoutuu, on sen tilal-
le asetettava uusi ehjä viitta. 
Aurausviitat poistetaan ke-
väällä. 

Aurausviitoista on annettu 
tarkempia ohjeita Yksityis-
teiden kunnossapito-ohjeissa, 
jotka löytyvät Liikenneviras-
ton yksityistiesivuilta Inter-
netistä. www.liikennevirasto.
fi hakusanalla yksityistiet. Li-
säksi Suomen Tieyhdistyksen 
ammattilehti Tie & Liikenne 
on numerossaan 11/ 2009 jul-
kaissut Elina Kasteenpohjan 
laatiman jutun Aurausviitoi-
tuksesta yksityisteillä. 

Liikenteen ohjauslaitteet parantavat myös 
yksityistien liikenneturvallisuutta 

Yksityistiellä voidaan käyttää lii-
kenteen ohjaamisessa liikennemerk-
kien lisäksi Tiehallinnon/ Liikennevi-
raston vahvistamia muita liikenteen 
ohjauslaitteita kuten reunapaaluja, 
reunamerkkejä ja kaarteen suunta-
merkkejä.

Merkin 522 sijoittaminen kohtaamispaikalle. 

Reunamerkkejä käytetään erityisesti silloin kun tie ka-
penee tai tien penger on erityisen jyrkkä tai vajottavaa 
materiaalia.
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Jouko Perkkiö

Navigaattorit ovat 
älykkään liikenteen 
edelläkävijöitä ja 

lippulaivoja Suomessakin. 
Erityisesti vieraissa kaupun-
geissa liikkumiseen ne tuo-
vat merkittävää helpotusta.

Haja-asutusalueilta kuu-
luu toisenlaistakin palautet-
ta. Väitetään, että laitteet 
opastavat kohteisiinsa tavan 
takaa huonokuntoisten ja 
pienten yksityisteiden kaut-
ta jos matka lyhenee vähän-
kin. Toki valinnan on tehnyt 
käyttäjä. Jos haluaa lyhim-
män reitin eikä nopeinta, 
ajelkoon sitten rekalla ka-
peita sorateitä. Näinkin asia 
voidaan nähdä.

Myös ilmeisesti kuntalii-
tosten takia on ongelmia, 
johtuneeko samannimisistä 
osoitetiedoista. Eräs keski-
suomalainen hotellinpitäjä 
kertoi, että navigaattorit 
johtavat kaikki heille tule-
vat noin 5 km päässä olevan 
metsätien päähän, aivan 
väärään paikkaan. Hän on 
vienyt sinne ison kyltin, jos-
sa on opastus oikeaan koh-
teeseen (kuva).

Kartta-aineiston 
laatu
Kari-Pekka Karlsson Maan-
mittauslaitokselta kertoo, 
että navigaattoreiden tie-
aineistot tuotetaan Suo-
messa kuluttajille myynnis-
sä oleviin navigaattoreihin 
kahdessa yrityksessä: Te-
leAtlaksessa ja Navteqissa. 
Molemmat toimivat maail-
manlaajuisesti. Näistä Nav-
teq käyttää oman tiestönsä 
lähtöaineistona Suomen 
osalta Maanmittauslaitoksen 
tiestöaineistoa. Se kuiten-
kin päivittää tiedostojaan 
Maanmittauslaitoksen kaut-
ta hyvin harvoin.

Molemmat mainitut yri-
tykset ylläpitävät tietieto-
jaan itse (tai jonkun alan 

toimijan alihankintatyönä). 
Niillä on työntekijöitä, jotka 
kiertelevät maantieverkkoa 
ja keräävät siten tietoja.

On myös hyvä tiedostaa, 
että kartta-aineisto ei voi 
olla täysin ajantasainen 
ja virheetön. Lisäksi kun 
kartta-aineistoon hankitaan 
tuoretta tietoa, se joudu-
taan tarkistamaan, proses-
soimaan, tuottamaan uusi 
toimitettava tuote ja saat-
tamaan se käyttäjien saa-
taville. Tähän prosessiin 
menee ainakin kuukausia, 
helposti puoli vuotta lasket-
tuna siitä kun tietojen ke-
rääjä on tallentanut tiedon 
siihen kun uusi tietotuote on 
kuluttajien saatavilla. 

Kuinka usein yritysten tie-
tojen kerääjät missäkin osis-
sa maata kiertävät, siihen 
Maanmittauslaitos ei osaa sa-
noa mitään. Lopulta kulutta-
jat hankkivat päivitetyn tie-
don laitteeseensa sitten kun 
viitsivät tai muistavat, jos 
ylipäätään hankkivat, muis-
tuttaa Karlsson.

Yksityistien  
kauttako?
Ainakin eräät navigaatto-
rit – liekö kaikki – kertovat 
kyllä, onko tie soratie vai 
päällystetty tie. Tämäkin on 
tärkeä tieto jos vaihtoeh-
toisen yhteyden tiedetään 
olevan päällystetty. Mutta 
löytyykö nykyisestä kartta-
tietokannasta myös tieto 
tien hallinnollisesta luokasta 
– onko kyse maantiestä, kun-
nan ylläpitämästä kadusta/
rakennuskaavatiestä vai tie-
kunnan vastuulla olevasta 
yksityistiestä?

Navteqin kartta-aineis-
toja toimittaa Karttakone, 
c/o Logica. Stefan Winqvist 
yhtiöstä toteaa, että Logica 
ei toimita tieaineistoja na-
vigaattoreihin: - Käytämme 
web-karttapalvelussamme 
MML-aineistoista johdettuja 
karttoja. MML:n tieluokitus ei 
sisällä tietoja siitä, kuka tie-
tä hallinnoi; onko se yksityi-
nen, yleinen vai kaupungin. 
Tätä tietoa ei ole tiettävästi 
saatavissa navigaattoreista. 

Logica pystyy kyllä tarvit-
taessa tuottamaan sellaista 
tiedataa. Liikennevirastosta 
on saatavissa tämä tieto, 
jonka voi yhdistää MML:n 
tieaineistoon.

- Tietoa kyllä on, vakuut-
taa Liikenneviraston Digi-
road-järjestelmävastaava 
Reijo Prokkola. - Eri asia 
on, käytetäänkö sitä hyväksi 
ja missä laajuudessa.

Liikennevirasto ylläpitää 
Digiroadia – kansallista tie- 
ja katurekisteriä, johon on 
koottu kattavasti Suomen 
autolla läpiajettavat tiet 
ja niiden ominaisuustie-
dot. Tieverkon geometrian 
muutokset Digiroadiin saa-
daan Maanmittauslaitoksel-
ta neljä kertaa vuodessa. 
Ominaisuustiedot saadaan 
maanteiden osalta Liikenne-
virastosta ja katujen ja yksi-
tyisteiden osalta kunnilta ja 
maanmittauslaitokselta. 

Digiroad-tietopalveluai-
neisto (tieverkongeometria
+ominaisuustiedot) julkais-
taan neljä kertaa vuodessa. 

Tiedot luovutetaan hyödyn-
täjäsopimusta ja irroitus-
kustannuksia vastaan eri 
yrityksille, jotka tuottavat 
paikkatietoratkaisuja/-ana-
lyysejä eri tarkoituksiin.

Prokkola toteaa, että Di-
giroadin ominaisuustiedot 
tukevat nimenomaan liik-
kumisen suunnittelua. Tär-
keä ominaisuustieto on mm. 
tien toiminnallinen luokka, 
jonka avulla oikea reititys 
on mahdollista myös haja-
asutusalueilla. 
Toiminnallisen luokan arvot 
ovat:
- 1 Seudullinen pääkatu / 
valtatie
- 2 Seudullinen pääkatu / 
kantatie
- 3 Alueellinen pääkatu / 
seututie
- 4 Kokoojakatu / yhdystie
- 5 Liityntäkatu / tärkeä yk-
sityistie
- 6 Muu yksityistie
- 10 Kevyen liikenteen väylä
Tienpitäjätieto on mukana 
Väylätyyppi-ominaisuustie-
dossa seuraavasti:

- 1 Maantie
- 2 Katu (tai käytännössä 
vastaava kuin katu)
- 3 Yksityistie (myös kunnan 
hoitama)
- 4 Kevyen liikenteen väylä
- 5 Rautatie
- 6 Lautta

Digiroad-aineisto on käy-
tössä/käytettävissä jo useim-
milla navigointipalveluja 
tuottavilla yrityksillä. Kysy-
mys lienee siitä, miten ai-
neiston mukana tulevia omi-
naisuustietoja hyödynnetään 
palveluja kehitettäessä.

Asiakas on  
yleensä oikeassa
Olisiko tässä sitten kehi-
tysprojektin paikka? Kuin-
ka moni tuollaista tietoa 
käytännössä tarvitsisi ja 
käyttäisi? Useimmille tien-
käyttäjille asialla ei ole 
suurta merkitystä. Pääasia 
on, että tietä on luvallista 
käyttää. Eihän tien päällä 
yleensäkään olla erityisen 
kiinnostuneita, missä koh-
taa siirrytään esimerkiksi 
valtion tieltä kaupungin ka-
dulle. Mikäli navigaattoreita 
käyttävät suureen ääneen 
vaatisivat tällaista tietoa, 
varmasti sellainen valikko 
tuota pikaa ruudulle toden-
näköisesti ilmestyisikin. Ei 
alan tuotteita ja palveluja 
kehitetä täysin asiakkaiden 
tarpeita kuulematta. 

Yksityistiekuntien kan-
nalta näkökulma on toinen. 
Jos yksityistiestä muodostuu 
satunnaisten – tai säännöl-
listen – tienkäyttäjien läpi-
kulkutie, kasvaa kiinnostus 
saattaa tienkäyttäjiä osallis-
tumaan myös tien hoitoon. 
Navigaattoria reitinvalin-
taansa tarvitsevat lienevät 
useimmiten satunnaisia 
käyttäjiä. Jos heidän osuu-
tensa tien käyttäjinä kasvaa 
kovasti entistä useammalta 
tiekunnalta lähtee varmaan 
kunnalle anomuksia avustus-
ten lisäämiseksi.

Navigaattorit johtavat joskus metsään

Apua, eikö se Hotelli Vuolake olekaan täällä…Ei ole, ei. Suljetaanpa navigaattori ja ei kun opastetta lukemaan. 

Vernissakatu 6, Vantaa p.0207 415 400
Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki  p.0207 415 420
www.viapipe.fi 

• PUTKISILLAT
•   TERÄS- JA MUOVIRUMMUT
• SUODATINKANKAAT
• GEOVERKOT
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Neuvontapuhelin 
aloitti toimintansa 
1.8.2008 Farma-
ri 2008 -messuilla 
Lahdessa. Juhlalli-
sen ensisoiton suo-
ritti ministeri Mauri 
Pekkarinen. 

Neuvontapuhelimeen tule-
viin soittoihin vastaa Suomen 
Tieyhdistyksen kouluttamat, 
pitkään alalla toimineet 
asiantuntijat. Puhelinneu-
vojien tukena toimii Suo-
men Tieyhdistyksessä taus-
tapäivystäjä, jonka avulla 
voidaan ratkaista erityisen 
hankalat tapaukset. 

Valtio osallistuu palveus-
ta aiheutuviin kustannuk-
siin. Tästä johtuen puhelun 
hinta on voitu pitää varsin 
kohtuullisena – 0,92 euroa/
minuutti + pvm.

Alusta lähtien neuvonta-
puhelimeen on tullut päi-
vittäin useita puheluja. Val-
taosa kaikista puhelimeen 
tulevista kysymyksistä kos-
kee tieyksiköintiä ja tiekun-
nan hallintoa. Kysymykset 
jaksottuvat siten, että al-
kuvuodesta kysytään paljon 
hallintoon, kirjanpitoon ja 
kokouksen järjestämiseen 
liittyviä asioita. Loppuke-
sästä kysymysten pääpaino 
siirtyy selvästi valitusasi-
oihin. Toimitusasioita sekä 
perusparannushankkeisiin 
liittyviä kysymyksiä tulee 
tasaisesti ympäri vuoden.

Kysyjiä ovat tiekuntien 
osakkaat, toimitsijamie-
het sekä hoitokunnat. Myös 
kuntien, metsäkeskusten, 
metsänhoitoyhdistysten ja 
valtion virkamiehet kysyvät 
usein neuvoa. 

Neuvojien saama palaute 
on ollut myönteistä – kysy-
jät ovat saaneet vastauksen. 
Palvelua on kehuttu ja sen 
myös toivotaan jatkuvan.

Puhelinneuvojat  
esittäytyvät

Olen Juha Auranen, 
43-vuotias agronomi/maa-
seutuyrittäjä Pöytyältä, 
Yläneen pitäjästä. Maan-
viljelyn ohella minulla on 
yhden miehen neuvontayri-
tys, jonka välityksellä autan 
lähinnä muita viljelijöitä 
maatalouden säädös- ja 
byrokratiaviidakossa selviä-

miseen. Yksityistieasiatkin 
kuuluvat agendalle. 

Lähdin pyydettäessä mu-
kaan neuvontapalveluun, 
koska tiesin kokemukses-
ta pystyväni hahmotta-
maan soittajien ongelmat 
ja useimmiten antamaan 
näihin myös pätevät vasta-
ukset. Hoksasin myös mah-
dollisuuden nähdä yksityis-
teiden ongelmia koko maan 
laajuisesti, tuoreeltaan, ja 
useista eri näkökulmista. 

Työ on vastannut odo-
tuksia, ainakin mitä tulee 
sen sisältöön. Erilaisten 
ihmisten kanssa on mu-
kava keskustella. Suomen 

Tieyhdistyksen taustatuki 
on erittäin tärkeää. Joskus 
tulee hankalia tapauksia, 
joita joudutaan pohtimaan 
taustapäivystäjän kanssa. 
Käytännön ongelmia tulee 
joskus varsinaisten töitteni 
ja päivystyspuhelimeen vas-
taamisen yhteensovittami-
sesta. Muutamankin kerran 
soittaja olisi tähän mennes-
sä saanut makeat naurut, 
jos olisi nähnyt olosuhteet, 
joissa vastasin! 

En ole rankannut tapauk-
sia systemaattisesti vaike-
usasteen mukaan. Yhtenä 
tapauksena tulee mieleen 
riviosakas, joka oli omin 
nokkinensa tilannut murske-
kuorman yksityistielle. Ky-
seli sitten, että ihanko totta 
hoitokunta voi kieltäytyä 
maksamasta sitä hänelle? 
Vaikeita tapauksia on hyvin 
monenlaisia. Kivoja ovat sel-
laiset sinänsä kiistattomat, 
mutta hyvin epätyypilliset 
tapaukset, joihin soittaja ha-
kee asiantuntijan tulkintaa 
– vaikkapa jonkun erikoisen 
elinkeinon tai harrastuksen 
yksiköiden tai käyttömaksu-
jen määräämiseksi. 

 Ne ikävämmät eivät asi-

oina ole välttämättä kovin 
vaikeita, vaan ongelmat 
johtuvat usein solmussa 
olevista ihmissuhteista, joi-
hin yhdistyy puutteellinen 
laintuntemus. Kriisi kärjis-
tyy, kun ristiriitatilanteessa 
osapuolet linnoittautuvat 
asemiinsa tekemällä oma-
valtaisia operaatioita ja 
kieltäytymällä yhteistyöstä. 
Lainsäädäntöhän tarjoaa täl-
laisten lukkojen avaamiseen 
useammankin vaihtoehdon, 
mutta näiden toteuttami-
nen voi olla osapuolille liki 
ylivoimaista.

 Tiekuntien toimielimissä 
oleville haluan muistuttaa, 
että olette siellä tekemässä 
päätöksiä kaikkien osakkai-
den puolesta ja eduksi, ette 
edustamassa itseänne! Lain 
ja hyvien käytäntöjen tunte-
mus ja opiskelu on hyödyllis-
tä, mutta terveellä järjellä-
kin pärjää pitkälle. 

Kuntien pitää huolehtia 
lakisääteisistä velvoitteis-
taan. Moni puhelimeen tul-
lut muhkea ja pitkään muhi-
nut kriisi olisi ratkennut jo 
aikapäiviä sitten, jos tielau-
takunta olisi käyttänyt lain 
sille suomaa valtaa. 

Olen Harri Heino Terva-
koskelta. Päätoimeni on 
rengasalalla, mutta samalla 
olen sivutoiminen tieisän-
nöitsijä.

Lähdin mukaan puhelin-
neuvojan työhön, koska se 
kiinnosti. Oli helppo lähteä 
mukaan, kun tietopohjaa oli 
riittävästi.

Neuvojan työ on haas-
teellista ja se vaatii nopei-
ta analysointeja pulmista ja 
ongelmista. Tärkein työ on 

mielestäni asiakkaan kuule-
minen.

Vaikeimpia tapauksia 
ovat olleet erilaiset vali-
tusasiat. Eräässä hankalas-
sa tapauksessa tilanne oli jo 
mennyt niin pahaksi, että 
riidan molemmat osapuo-
let olivat jo saaneet lähes-
tymiskiellot.

Kaikkein mukavinta on 
opastaa uusia tiekuntien 
toimihenkilöitä, jotka use-
asti tarvitsevat vahvistusta 
esittämäänsä asiaan ja käy-
tännön tietoa miten asioi-
den suhteen ylipäätänsä 
toimitaan.

Vanhat käytännöt johta-
vat usein ristiriitoihin, kun 
tiekuntaan tulee paljon 
uutta väkeä. Tällaisissa ti-
lanteissa suosittelen, että 
tiekunta päivittää koko toi-
minnan kokouskäytännöstä, 
kunnossapitosuunnitelmas-
ta ym. toiminnoista alka-
en. Tiekunnan omat sään-
nöt olisi suositeltavaa myös 
luoda. Näillä toimenpiteillä 
vältetään ristiriitatilanteita 
ja uudet osakkaat tietävät 
myös omat oikeutensa ja 
velvollisuutensa.

Yksityistieasioiden
neuvontapuhelin 0200 345 20

Juha Auranen

Yksityistieasioiden neuvontapuhelimessa palvelevia asiantuntijoita.

Harri Heino

Elina Kasteenpohja
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Elina Kasteenpohja

Riippumatta siitä haetaanko 
toimitusta maanmittaus-
toimistosta tai kunnan tie-
lautakunnalta, toimituksen 
hakija maksaa lähtökohtai-
sesti toimituskustannukset. 
Jos toimituksen hakijana on 
tiekunta, toimituskustan-
nukset jaetaan tiekunnan 
osakkaiden kesken tieyksi-
köiden suhteessa. 

Maanmittaus- 
toimiston  
yksityistietoimitus
Yksityistietoimituksen toi-
mituskustannuksiin kuuluvat 
toimitusmenot ja kiinteistö-
toimitusmaksu. 

Toimitusmenoja ovat 
mm. apuhenkilöiden palkat, 

pyykit, korvaukset piha-
kasvillisuudesta, uskotuille 
miehille, toimitsijoille ja 
asiantuntijoille suoritetut 
palkkiot ja korvaukset; sekä 
muut sellaiset toimituksen 
suorittamisesta aiheutuvat 
kustannukset ja korvaukset, 
jotka eivät kuulu kiinteistö-
toimitusmaksuun tai jotka 
eivät ole edunvalvontakus-
tannuksia.

Kiinteistötoimitusmak-
su määräytyy toimitukseen 
käytetyn työajan mukaan. 
Kiinteistötoimitusmaksun 
suuruudesta säädetään maa- 
ja metsätalousministeriön 
antamassa asetuksessa.

Toimitusinsinööri selostaa 
toimituksen loppukokouk-
sessa asianosaisille toimi-
tuskustannusten osittelua 
koskevan päätöksen. Ositte-

luun tyytymättömän voi ha-
kea siihen muutosta ennen 
toimituksen laillistumista. 

Tietoimituksen yhteydes-
sä voidaan suorittaa rajan-
käyntejä ja rajankäyntiin 
osallistuneiden kiinteistöjen 
omistajat ovat silloin toimi-
tuksen asianosaisia. Tällöin 
heille voidaan määrätä myös 
osa toimituskustannuksista.

Kunnan  
tielautakunnan  
yksityistietoimitus
Tielautakunnan toimitus-
kustannuksiin kuuluu toimi-
tuksen johdosta puheenjoh-
tajalle ja muille jäsenille, 
sekä sihteerille suoritet-
tavat matkakustannusten 
korvaukset, päivärahat sekä 
kokous- ja katselmuspalkki-
ot. Kunnanvaltuusto päättää 
palkkioiden ja korvausten 
suuruudesta.

Kustannuksiin voi sisäl-
lyttää myös muita tehtävän 
suorittamisen kannalta tar-
peellisia menoja. Tällaisia 
ovat esimerkiksi tieodotta-
misesta johtuvat välittömät 

kulut sekä uskottujen mies-
ten palkkiot.

Rahat loppu –  
mitä voi tehdä?
Maanmittaustoimisto voi 
myöntää luonnolliselle 
henkilölle tai kuolinpesälle 
lykkäystä maksun suoritta-
misessa erityisen painavasta 
syystä. Tällaisia syitä on esi-
merkiksi työttömyydestä tai 
sairaudesta johtuva tilapäi-
nen maksukyvyttömyys.

Lykkäystä haetaan kir-
jallisesti maanmittaustoi-
mistolta. Hakemuksesta on 
selvittävä hakijan taloudel-
linen asema ja muut asiaan 
vaikuttavat seikat. Lykkäys-
hakemus on toimitettava vii-
meistään maksun eräpäivänä 
maanmittaustoimistolle. 

Lykkäystä voidaan myön-
tää vain yhden kerran ja 
enintään kahdeksi vuodeksi. 
Jos asianosaisen maksettava 
maksu on jaettu eriin, lyk-
käystä voidaan hakea myös 
yksittäisen maksuerän mak-
samiseen. Tällöin kahden 
vuoden aika lasketaan kysy-
myksessä olevan maksuerän 
eräpäivästä lähtien, johon 
eräpäivään mennessä tämän 
erän maksamisen lykkäystä-
kin on haettava. Lykkäys-
ajalta ei peritä korkoa.

Maanmittaustoimisto voi 
harkintansa mukaan sopia 
maksuvaikeuksissa olevan 
asianosaisen kanssa poik-
keavan maksuaikataulun 
noudattamisesta. Tällöin 
maanmittaustoimisto ei 
peri viivästynyttä maksua, 
jos asianosainen noudat-
taa sopimuksen mukaista 
maksusuunnitelmaa. Mak-
suajasta ja sen ehdoista on 
sovittava kirjallisesti eikä 
maksuaikaa yleensä myön-
netä yli vuodeksi. Viivästy-
neelle maksulle lasketaan 
viivästyskorko.

Aiheeton  
toimitus
Jos maanmittaustoimiston 
tai kunnan tielautakunnan 
toimitusta on haettu ai-
heettomasti, hakija maksaa 
toimituskustannukset. Täl-
löin hakijan on korvattava 
myös muulle asianosaiselle 
toimituksesta aiheutuneet 
välttämättömät edunval-
vontakustannukset koko-
naan tai osittain, jos se on 
kohtuullista.

Jos asianosainen on tahal-
lisesti aiheuttanut selvästi 
aiheettomia toimituskus-
tannuksia, maksaa hän ne 
yksin. Tällöin asianosaisen 
on korvattava myös toiselle 

asianosaiselle tahallisesti 
aiheuttamansa ylimääräiset 
edunvalvontakustannukset.

Tekijän näkökulma
Toimitusinsinööri Pirjo Poi-
kela Lapin maanmittaustoi-
misto, Rovaniemi
Olen Pirjo Poikela ja kotoi-
sin Rovaniemeltä. Vuodesta 
1982 olen toiminut toimitu-
sinsinöörinä Lapin maanmit-
taustoimistossa, Rovanie-
men toimipisteessä. 

Aikaisemmin tein loh-
komistoimituksia, mutta 
vuodesta 2003 alkaen olen 
tehnyt pelkästään yksityis-
tietoimituksia. Yksityistie-
toimituksissa perustetaan 
enimmäkseen uusia tieoike-
uksia mutta lakkauttamisia 
ja siirtämisiä on myös pal-
jon. Haastavimpia toimi-
tuksia ovat useampien tie-
kuntien yhdistämiset, joihin 
liittyy laaja tieyksiköinti.

Hankalimmat asiat, joita 
tietoimituksessa joudutaan 
ratkaisemaan, ovat tieoi-
keuksien siirtämiset ja lak-
kauttamiset. Päätökset täy-
tyy aina perustella hyvin. 
Monta kertaa myös korvaus-
asiat ovat haastavia.

Lapin alueella kun ollaan, 
niin toimituksen kohtee-
na olevat yksityistiet ovat 
yleensä hyvinkin pitkiä. 
Tiestä riippuen tieosakkaita 
voi olla satoja ja toimituk-
sen asianosaisia vielä pal-
jon enemmän. Yleensäkin 
tiekuntien perusparannus-
hankkeisiin liittyvät yksi-
tyistietoimitukset sekä tun-
turialueiden tiekunnallisten 
teiden perustamiset ovat 
laajoja. 

Tähän mennessä laajin 
tekemäni yksityistietoimitus 
oli Kemijärvellä 2006 ja se 
käsitti tiekunnan tietä 66 km 
ja osakkaita oli 317. Tämä 
on ehkä Suomen laajin yk-
sityistietoimitus. Vuodessa 
teen noin 50 yksityistietoi-
mitusta.

Yksityistietoimituksen 
hinta Lapin alueella vaih-
telee noin 750 – 10 000 eu-
roon. keskihinta on 1500 eu-
ron paikkeilla. Toimituksen 
hintaan vaikuttaa käytetyn 
työajan pituus. Toimituk-
sen yhteydessä asianosai-
sille selvitetään aina mak-
sun määräytymisperusteet. 
Vuodessa ehkä muutama 
asianosainen kritisoi maksun 
suuruutta.

Kun ajattelen asiaa asiak-
kaan näkökulmasta, asiakas 
voi olla toimituskokouksessa 
ainoan kerran elämässään. 
Työssäni pyrin kuuntelemaan 
asianosaisia ja kohtelemaan 
kaikkia tasapuolisesti. Mon-
ta kertaa empaattinen suh-
tautuminen ja oikeuden-
mukainen toiminta antavat 
mahdollisuuden hyvään lop-
putulokseen. Asianosaiset 
ovatkin antaneet myönteistä 
palautetta asiantuntemuk-
sestani ja asiakasläheisestä 
asenteesta.

Yksityistietoimitukset 
ovat haasteellisia mutta 
kokemus tuo varmuutta ko-
kousasioiden käsittelyyn ja 
päätösten valmisteluun. Pi-
dän työstäni ja Maanmitta-
uslaitos työnantajana sekä 
Lapin maanmittaustoimisto 
toimipaikkanani vaikutta-
vat viihtyvyyteeni työssäni 
oleellisesti.

Yksityistietoimituksen 
kustannukset

Yksityistietoimitusta haetaan joko 
kunnan tielautakunnalta tai maan-
mittaustoimistosta. Molemmissa 
tapauksissa toimitusmaksun mää-
räytymisperuste on sama. 

Pirjo Poikela
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Tieisännöitsijöitä on tähän 
mennessä koulutettu va-
jaat 200, joulukuussa 2009 
valmistuivat tuoreimmat 22 
tieisännöitsijää. 

Koulutus järjestettiin en-
simmäisen kerran vuonna 
2003, jolloin kyse oli kokei-
lusta. Jo heti tuolloin saadut 
kokemukset ylittivät huo-
mattavasti etukäteisodotuk-
set. Niinpä seuraavina vuo-
sina viime syksyyn saakka 
on pidetty reilun 20 hengen 
kursseja säännöllisesti yksi 
tai kaksi vuodessa. 

Kuinka syksyn 2010 
kurssille voi hakea 

Vuonna 2010 toteutetaan 
siis yksi kurssi, johon voi 
hakeutua kaikkialta maas-
ta. Kattavan palvelutarjon-
nan takaamiseksi kurssille 
kannattaa hakea erityisesti 
niiltä alueilta, joissa ei nyt 
ole toimivaa tieisännöitsijää 
paikkakunnalla eikä aivan lä-
hiseudullakaan. Tavoitteena 
on siis paikata tieisännöitsi-
jäkarttaan jääneitä ’tyhjiä’ 
aukkoja. Myös on niin, että 
joka paikassa eivät kaik-

ki tähän mennessä kurssin 
käyneet ole varsinaista tiei-
sännöintitoimintaa aktiivi-
sesti harjoittaneet tai sitten 
ovat syystä tai toisesta siitä 
joutuneet luopumaan. Tämä 
antaa tilaa uusille koulutet-
taville. 

Hakijoilta toivotaan pe-
rustietämystä yksityistieasi-
oista. Toimitsijavuodet tai 
hoitokunnan jäsenyydet jo 
antavat peruslähtökohdan. 
Tämä etukäteiskokemus hel-
pottaa huomattavasti uusien 
asioiden omaksumista. 

Kurssijaksoja tullaan pi-
tämään kolme, jotka kukin 
ovat kolmipäiväisiä. Koulu-
tusjakson alussa ja sitten 
kunkin jakson välissä teh-
dään erilaisia kotitöitä. 

Kurssijaksoista ensimmäi-
nen on suunniteltu pidet-
tävän 21.–23.9. Jyväskylän 
seudulla ja 2. jakso 26.–
28.10. Tampereen seudulla. 
Viimeinen eli 3. jakso pide-
tään 8.12.–10.12. paikassa, 
joka ratkeaa sen mukaan, 
mistä päin kurssilaiset pää-
osin ovat kotoisin. Ideana 
on, että kurssijaksoja pide-
tään eri puolilla matkojen 
tasaamiseksi ja myös sen ta-
kia, että saadaan monenlais-

ta paikallistuntemusta myös 
yksityistieasioiden suhteen. 
Edellä mainitut päivämäärät 
ovat alustavat. 

Ensi vuoden tieisännöitsi-
jöiden koulutukseen hakeu-
tuminen tapahtuu keväällä. 
Tarkemmat ohjeet ja haku-
lomake löytyvät osoitteesta 
www.tieyhdistys.fi/yksityis-
tiet. Hakulomakkeen saa 
myös tilatuksi soittamalla 
Tieyhdistyksen toimistoon 
(puh. 0207 681 000). 

Ai että … minustako 
muka tieisännöitsijä? 

Yksityisteiden tieisännöit-
sijä on henkilö, joka ensi-
sijaisesti hoitaa tiekuntien 
hallinnolliset tehtävät, tilaa 
ja valvoo työt, seuraa teiden 

kuntoa, jne. Hän toimii joko 
hoitokuntien apuna tai tie-
kuntien toimitsijamiehenä. 
Myös kunnat voivat käyttää 
tieisännöitsijän palveluita 
muun muassa toimitusten ja 
avustuspäätösten valmiste-
lussa.

Jo toimivilla tieisännöit-
sijöillä on ollut todella hy-
vin kysyntää. Tiekunnissa 
siis on tarvetta ulkopuoli-
selle toimitsijamiehelle tai 
hoitokunnan työrukkaselle. 
Useimmissa tiekunnissa asiat 
kuitenkin hoituvat edelleen 
tieosakkaiden omin voimin 
ja talkoohengessä. Mutta 
nämäkin tiekunnat tarvit-
sevat ja voivat käyttää tiei-
sännöitsijän ammattiapua 
esim. tieyksiköinnissä ja pe-
rusparannushankkeissa.

Tieisännöitsijäkoulutuk-
seen hakijoina voivat olla 
muun muassa useamman 
tien asioita jo nyt hoitavat 
toimitsijamiehet, tiekuntien 
erilaisten yhteenliittymien 
vastuuhenkilöt ja muut tie-
asioiden hoitoon halukkaat 
henkilöt. 

TIKO-koulutus  
tieisännöinnin  
laadun takeena

Tieisännöinnin TIKO-kou-
lutus koostuu 3 x 3 kurs-
sipäivästä sekä lukuisista 
ennakko- ja välitehtävistä. 
Kurssiaineistoon perehtymi-
nen mukaan lukien on kurs-
sin kokonaislaajuus kuusi 
opintoviikkoa.

Kurssilla käydään perus-
teellisesti läpi yksityistiela-
ki ja muu yksityistienpitoon 
liittyvä lainsäädäntö. Tie-
kuntahallinto kokousmenet-
telyineen ja taloushallinnon 
tehtävineen on kurssin jäl-

keen hallussa. Tiekuntien 
vastuukysymykset tulevat 
tutuksi. Kunnossapitotöiden 
teettäminen on tieisännöit-
sijän päätehtäviä, siihen 
kurssilla paneudutaan pe-
rusteellisesti. Perusparan-
nushankkeen suunnittelu, 
rahoittaminen ja toteut-
taminen ei kurssin jälkeen 
tuota ylipääsemättömiä on-
gelmia.

Asiakastiekunta voi 
luottaa TIKO-koulutuksen 
saaneen tieisännöitsijän 
ammattitaitoon. Ja jos tiei-
sännöitsijä ei jotakin asiaa 

itse heti tietäisikään, on 
hänellä toimiva yhteistyö-
verkosto naapurikuntien ja 
koko maankin tieisännöitsi-
jöiden kanssa.

Tiekunnan kannattaa 
tieisännöitsijän palvelu-
ja hankkiessaan varmistua 
tarjolla olevien henkilöiden 
ammattitaidosta. TIKO-tiei-
sännöitsijätodistus on yksi 
keskeinen laadun tae. 

Tieisännöitsijöiden yhte-
ystietoja löytyy Tieyhdistyk-
sen nettisivuilta www. tieyh-
distys.fi/yksityistiet.

Tieisännöitsijöiden kurssi syksyllä 2010
Yksityisteiden tieisännöitsijäkoulu-
tus jatkuu vuonna 2010. Uusi kurssi 
pidetään syksyllä ja hakuaika sii-
hen on keväällä. TIKO-koulustuoh-
jelmalla luodaan nykyisen talkoo-
työtyyppisen yksityistieasioiden 
hoidon rinnalle uusi toimintatapa – 
ammattimainen tieisännöinti. Siinä 
sivutoimiset tieisännöitsijät tarjo-
avat palvelujaan tiekunnille ja kun-
nillekin. 

Vuoden 2010 kurssille toivotaan hakijoita erityisesti 
seuduilta, joissa toimivaa tieisännöitsijää ei ole.

Viime vuonna tieisännöitsijöiden TIKO-kurssi pidettiin syksyn aikana kolmella paikkakunnalla, joissa kussakin oli 
kolmipäiväinen kurssijakso. Ensimmäinen jakso oli Jämsässä.

Tieisännöitsijöitä ja heidän työtään kohtaan on suuri kiinnostus. Joskus tieisännöit-
sijä saa tai pääsee kertomaan yksityistieasioita tiedotusvälineen edustajille kuten 
kuvassa Kyösti Aalto Ylöjärveltä (Kuru).
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Yksityistie
uutiset

Tierummut ja
pyöreät sillat

Yhdystie 40
62800 VIMPELI
puh. (06) 569 4200
fax (06) 569 4250

Tikkasentie 8
90420 OULU
puh. (08) 311 5725
fax (08) 311 5785

Tulliportinkatu 34
70100 KUOPIO
puh. (017) 262 6666
fax (017) 262 2596

Salakkatie 14 A
02170 ESPOO
puh. (09) 4780 3180
fax (09) 4780 3181

 Talvitiepäivät on Suomen 
Tieyhdistyksen, Tiehallin-
non ja Turun kaupungin jär-
jestämä tapahtuma, jonka 
ohjelmaan kuuluu alan eri-
koisnäyttelyn lisäksi myös 
työnäytöksiä ja kansainvä-
linen, maksullinen seminaa-
ri. 

  Tapahtuma-aika on 13-
14.2.2008 ja tapahtuma-
paikka Turun Messukeskus.

   Yksityistietilaisuudessa 
tietoiskuja ajankohtaisista 
kysymyksistä Talvitiepäi-
villä 

  Yksityisteiden tiekuntien 
vastuuhenkilöille ja muille 
kiinnostuneille järjestetään 
 torstaina 14.2.2008  klo 
9.30-12.00  maksuton  tilai-
suus Messukeskuksen toisen 
kerroksen kokoushuoneessa 
nro 3. Siellä käsitellään mm. 
Yksityistielakia ja hallin-
toa sekä valtionavustuksia 
vuonna 2008 ja niiden hake-
mista. Puhujina mm.  Esko 
Hämäläinen  Suomen Tie-
yhdistyksestä ja  Kari Wess-
man  Turun tiepiiristä. Myös 
tieisännöitsijän puheenvuo-
ro kuullaan. – Aluksi klo 9.15 
alkaen kahvitarjoilu.

   Ilmoittautuminen  vii-
meistään 5.2.2008 Suo-
men Tieyhdistykseen, puh. 
09-70010 884 tai e-mail: 

toimisto@tieyhdistys.  tai 
fax. 09-351 1181. 

   Sisäänpääsy:  Portilla on 
täytettävä kortti, jolla pää-
see tähän yksityistietilai-
suuteen veloituksetta. Myös 
Talvitiepäivien näyttelyä ja 
työnäytöksiä voi seurata il-
maiseksi.

  Olisiko linko tai 
puskulevy uusimisen 
tarpeessa?

  Talvitiepäivien näyttelyssä 
on esillä mm. lumenaura-
ukseen ja sohjonpoistoon, 
lumenkuormaukseen ja liuk-
kaudentorjuntaan liittyviä 
koneita ja niiden lisälaittei-
ta.

  Näyttelyssä ovat mukana 
kaikki maamme merkittävät 
alan valmistajat, maahan-
tuojat ja myyntiorganisaa-
tiot. Laajalla repertuaarilla 
ovat mukana mm. Hankkija-
Maatalous/Agrimarket, Maa-
talouskesko/Konekesko, 
Valtra, Arctic Machine, 
Veho, Sisu-Auto, Scan-Auto, 
Volvo Construction Equip-
ment Finland ja Wihuri Oy 
Autola.

  Koneita ja kalustoa on 
esillä Turun Messukeskuksen 
A ja B-halleissa, tarvittaessa 
myös C-halli otetaan käyt-

töön. 
   Näyttely on avoinna kes-

kiviikkona 13.2. klo 9.30 
-17 ja torstaina 14.2. klo 
9-16. Työnäytösalueella 

tapahtuu keskiviikkona 
klo 13.00 ja torstaina klo 
14.00. 

  Talvitiepäiven ohjelman 
ja näytteilleasettajaesit-

teen voi imuroida Suomen 
Tieyhdistyksen kotisivulta 
www.tieyhdistys. .

  Yksityistietilaisuudesta 
saa tarvittaessa lisätietoja 

Suomen Tieyhdistyksestä, 
 Jaakko Rahja,  puh. 0400-
423 871. Näyttelystä tietää 
 Jouko Perkkiö , puh. 040-
5480 915. 

 Yksityistietilaisuus, konenäyttely ja työnäytöksiä 
Talvitiepäivien yhteydessä Turussa helmikuussa 

 Talvitiepäivien näyttelyssä ja työnäytöksissä on esillä runsaasti myös yksityisteille sopivaa kalustoa.

Jaakko Rahja

Yleensä tasoristeysonnetto-
muus tapahtuu joko puomit-
tomassa tai kokonaan varti-
oimattomassa risteyksessä, 
jossa tie useimmiten on yk-
sityistie. Tuttu ympäristö ja 
tuttu tasoristeys ilman hä-
lytysääniä ja -valoja tuudit-
tavat kuljettajan ilmeisesti 
puoliuneen ja ajatukseen, 
että ”tuskin junaa tulee, kun 
ei tullut eilenkään”. 

Vaarallisimpia tasoylikäytä-
viä ovat sellaiset, joissa tiellä 
liikkujalla on näkemäesteitä 
maaston tai jonkin muun syyn 
takia. Monesti vesakko suoras-
taan tunkee metsästä tielle 
näkemisen esteeksi. Erityisen 
hankalia ovat paikat, joissa 

puuttuvat riittävän pitkät 
ja tasaiset odotustasanteet. 
Varsin usein edellä mainitut 
epäkohdat esiintyvät samassa 
tasoristeyksessä.

Tasoristeyksen korvaami-
nen alikulun mahdollistamalla 
sillalla maksaa noin miljoona 
euroa. Onnettomuuksia vä-
hentävä – ei kuitenkaan niitä 
kokonaan estävä – puolipuo-
milaite maksaa siltaratkai-
suun verrattuna murto-osan, 
ehkä noin 150 000 euroa yhtä 
tasoristeystä kohden. 

Tasoristeysturvallisuuden 
parantamisessa ongelmana 
on, että korjattavia kohteita 
on paljon. Pelkästään pää-
radoilla on vielä lähes 3 000 
tasoristeystä – yksi tasoriste-
ys joka toinen kilometri – ja 

niistä ilman varoituslaitteita 
peräti 2 350. Sivuradoilla on 
tämän lisäksi 400 risteystä. 

Edellä kuvatut määrät tar-
koittavat, että turvalaitteita 
ja tunneleita ei kyetä teke-
mään joka paikaan. Tasoriste-
ykset onkin saatettava muu-
toin nykyistä turvallisempaan 
kuntoon.

Tienpitäjälläkin  
vastuu

Ratalain mukaan on tien 
tienpitäjällä eli yksityistiel-
lä tiekunnalla tai kiinteistön 

omistajalla suuri vastuu ta-
soristeyksen kunnosta. Tien-
pitäjän pitää tehdä ja hoitaa 
tasoristeystä varsinaisen tien 
osalta. 

Radanpitäjän vastuul-
le kuuluu tien ja rautatien 
kunnossapito tasoristeyksen 
kannen leveydeltä ja tienpi-
täjälle kuuluu siis esimerkiksi 
näkemien raivaaminen ja le-
potasanteen hoito. Suurim-
mat puutteet ovatkin näke-
mistä estävä kasvillisuus sekä 

korotetun penkereen ja sillä 
olevan lepotasanteen puuttu-
minen tai huonokuntoisuus. 
Lepotasanteen tulee olla 
sellainen, että siinä pitkäkin 
ajoneuvo voi odottaa junan 
sivuutusta. 

Tasoristeyksissä tulisikin 
aloittaa reippaat vesakkojen 
raivaustalkoot. Eihän voi olla 
hyväksyttävää, että pientietä 
pitkin tullaan suoraan pusikon 
keskeltä junan alle.

Tiekunnalla velvollisuuksia

Tasoristeykset vaaran paikkoja
Vuosittain tapahtuu 5–7 kuolemaan 
johtavaa tasoristeysonnettomuut-
ta. Juna- ja autoliikenteen kohtaa-
misonnettomuudet tapahtuvat mel-
ko usein tiellä liikkujan kannalta 
tutussa paikassa, yleensä hyvällä 
säällä ja kokeneelle kuljettajalle. 

Hyvä lepotasanne ja näkemät kuuluvat nykyaikaiseen tasoristeykseen.

Alkaakohan tässä autoilija varoa liikennemerkkejä junan sijasta?
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Jaakko Rahja 

Talvitiepäivät on muodos-
tunut suurkatselmukseksi, 
joka sisältää tien- ja kadun-
pidon koneiden ja laitteiden 
erikoisnäyttelyn, työnäytök-
siä, kansainvälisen seminaa-
rin, opiskelijatilaisuuden 
sekä tietoiskuja yksityistie-
kunnille. Järjestäjinä toi-
mivat Suomen Tieyhdistys, 
Lahden kaupunki ja Pirkan-
maan ELY-keskus.

Pääteemana on ”Talvi-
hoidon laatu – liikenteen 
turvallisuus”. Kansainväli-
sessä seminaarissa aihetta 
lähestytään muun muassa 
tilaajien, urakoitsijoiden ja 
tienkäyttäjien näkökulmis-
ta. 

Näyttelyyn  
vapaa pääsy

Laaja ammattinäyttely 
on avoinna keskiviikkona 
ja torstaina 27.–28.1.2010. 
Esillä on kunnossapidon 
koneita, laitteita ja teknii-
koita niin katujen, teiden, 
yleisten alueiden kuin kiin-
teistöjen ulkoalueidenkin 
talvihoitoon. 

Näyttelyssä kävijöiden 
kesken arvotaan useita kä-
vijäpalkintoja kuten mini-
läppäri, DVD-soitin, grilli-

setti, pihviveitsisarja ym. 
Arvontaan osallistuminen 
edellyttää asiakaskortin 
täyttämistä ja palauttamis-

ta sisääntulon yhteydessä 
olevaan laatikkoon. Asia-
kaskortteja saa viime kädes-
sä sisääntulo-ovella, mutta 

monet saavat ne etukäteen 
yritysten postittamana tai 
lehden välissä. 

Koneiden ja laitteiden 

työnäytöksissä molempi-
na päivinä klo 14 esitetään 
erityisesti koneuutuuksia ja 
työmenetelmiä.

Tiekunnille  
maksuton tilaisuus

Koulutustilaisuus pääasi-
assa Lahden seutukunnan ja 
lähialueiden yksityisteiden 
tiekunnille pidetään tors-
taina 28.1. klo 9.30–11.30. 
Tilaisuuden aiheina ovat 
muun muassa valtionapu, 
tiekuntien hallinto ja teiden 
parantaminen. Tilaisuuden 
aiheina ovat muun muassa 
valtionapu, tiekuntien hal-
linto ja teiden parantami-
nen. (Ståhlberginkatu 4 B). 

Yksityistieasioiden in-
formaatiotilaisuus on mak-
suton, mutta siihen täytyy 
ilmoittautua ennakkoon 
Tieyhdistykseen osoitteel-
la toimisto@tieyhdistys.fi. 
Käytännön syistä osanotta-
jamäärä on rajallinen. 

Muutoinkin Talvitiepäivil-
le on yleisöllä vapaa pääsy 
kaikkiin tilaisuuksiin kan-
sainvälistä seminaaria lu-
kuun ottamatta. 

Päivistä tarkempia tieto-
ja löytyy internetissä: 
www.tieyhdistys.fi

Talvitiepäivien näyttelyssä vierailee 4 000–5 000 vierasta, jotka ovat enemmän tai vähemmän tekemisissä teiden, 
katujen ja kiinteistöalueiden kanssa.

Yksityisteiden tiekunnille ohjelmaa torstaina 28.1.

Teiden talvihoidon 
suurkatselmus Lahdessa

Teiden, katujen, yksityisteiden ja 
kiinteistöalueiden talvikunnossa-
pitoon keskittyvä ammattitapah-
tuma Talvitiepäivät 2010 pidetään 
Lahden Messukeskuksessa 26.–
28.1.2010. Talvitiepäivien näyttely 
on avoinna 27.–28.1. Yksityistieti-
laisuus Lahden ja lähialueen tiekun-
tien edustajille pidetään 28.1. 

28. Talvitiepäivät –  
Vintervägdagarna – Winter Road 

Congress in Finland
Lahden Messukeskus 26-28.1.2010

Talvitiepäivillä on työnäytöksiä sekä kone- ja laitenäyttely, jossa esillä myös yksityisteille sopivia laitteita ja 
menetelmiä.
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Avustukset käsitellään alueelli-
sissa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksissa.

Avustushakemusten 
toimitusosoitteet 
maakunnittain 
vuonna 2010 

Seuraavien maakuntien alueilla 
olevien yksityisteiden avustus-
hakemukset käsitellään keski-
tetysti Pirkanmaan ELY:ssä:

Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme 
Päijät-Häme
Keski-Suomi
Keski-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Satakunta
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Pirkanmaan ELY
Yksityistieavustukset
PL 297, 33101 Tampere

Seuraavien maakuntien alueilla 
olevat yksityisteiden avustusha-
kemukset käsitellään paikallisis-
sa ELY:issä:

Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Kaakkois-Suomen ELY
Yksityistieavustukset
Salpausselänkatu 20 
45100 Kouvola

Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Yksityistieavustukset
PL 86, 90101 Oulu

Pohjois-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Savon ELY
Yksityistieavustukset
PL 1117, 70101 Kuopio

Lappi
Lapin ELY
Yksityistieavustukset
Hallituskatu 3 B, 
96100 Rovaniemi

Koko maan  
erityiskohteet
(lauttapaikat, jäätiet ja vuosittain 
purettavat sillat)

Varsinais-Suomen ELY
Yksityistieavustukset
PL 636  
20101 Turku

Yksityistieasioiden 
kehittäminen
Keski-Suomen ELY
PL 250, 
40101 Jyväskylä

Lomakkeita ja lisätietoja 
avustuksen hakemisesta

www.liikennevirasto.fi
www.ely-keskus.fi
www.suomi.fi

Yksityisteistä tietoa
venäläisille kiinteistönomistajille
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ylläpitää sivus-
toa, josta löytyy venäjäksi tietoa yksityisteistä, asumi-
sesta, vapaa-ajasta ja yrittäjyydestä Suomessa. Sivus-
to on rakennettu siten, että suomenkielinen teksti on 
vasemmassa ja venäjänkielinen oikeassa reunassa.
Sivusto löytyy osoitteesta: www.russiaservices.fi 

Lisätietoja projektipäällikkö Seija Paksu
puh. 050 390 2450 sähköposti: seija.paksu@helsinki.fi 

Asiakaspalvelu-
suunnittelija 
Kirsti Suniala, 
Liikennevirasto
Tiemestari/
avustusvastaava 
Alpo Heinonen, 
Uudenmaan ELY

Mobiilimuistio on alun pe-
rin kehitetty urakan valvo-
jan tai tiemestarin/alue-
vastaavan työkaluksi silloin 
kun tarkastetaan tien kun-
toa ja kunnossapidon tasoa 
urakka-alueilla. Muistion 
tekemisessä tarvitaan hyvä 
matkapuhelin, esimerkiksi 
älypuhelin tai kommuni-

kaattori, jonka avulla on 
mahdollista saada netti-
yhteys ja käyttää Autori-
nimistä tiedonkeruuohjel-
maa ja IT-sovellusta. 

Mobiilimuistiossa on 
mahdollisuus käyttää so-
vellusta, jossa on pohjana 
tierekisteritiedot kartta-
tiedostoineen. Näiden avul-
la tarkastaja on koko ajan 
selvillä siitä, millä maasto-
kohdalla hän kulloinkin on. 
Nämä tiedot Autori kirjaa 
suoraan palvelimelle sen 
lisäksi, mitä tarkastaja itse 
sinne kirjoittaa.

Asioiden kehittyessä on 
mahdollista syöttää tiere-
kisteriin myös tiedot yk-

sityisteistä ja niiden omi-
naisuuksista, joten tiedon 
määrä tarkentuu koko ajan 
maastossa.

Tälläkin hetkellä voi 
maastossa liikkuva yksi-
tyistietarkastaja olla tieto-
koneen kautta yhteydessä 
Liikenneviraston tietojär-
jestelmiin. On mahdollista 
tehdä jopa lopputarkastus-
pöytäkirjoja maastossa ja 
lähettää ne sitten Dokuun 
arkistoon. 

Toimistolla muistioon voi 
liittää kartan hankkeesta 
tien alku- ja päätepistei-
neen. Lisäksi voi merkitä 
hankkeessa olevia ongel-
makohtia ja liittää niistä 
tai muista tien varren koh-
dista (esim. rummuista, 
silloista ym.) otettuja digi-
kuvia tarkastuksen sisältöä 
selventämään. 

Alpo Heinonen on koe-
käyttänyt Autoria ja hän 
on tyytyväinen uuteen työ-
kaluun. Hänen mukaansa 

avustusasioiden käsitteli-
jälle, asiakaspalvelijalle 
ja maksatuksen hoitajalle 
saadaan nopeasti suoraan 
kohteelta tietoja tien val-
miusasteesta, sanallisia 
tietoja tarkastuksesta sekä 
kartta ja kuvia. Näistä syn-
tyy helposti kohteen lop-
pudokumentti. (Tarkastus-
pöytäkirja). 

Suoraan kohteelta voi sa-
nella tai näpytellä tiedos-
toon mahdollisen määrä-
rahan ylityksen perusteet, 
mahdolliset puuttuvat tai 
puutteellisesti tehdyt työt 
ennen loppumaksatusta tai 
muita hankkeen valmistu-
miseen ja maksujen hyväk-
symiseen liittyviä tietoja. 

Alpon kokeilema ohjel-
ma on yksityisteitä varten 
tehty koeversio, jota pitää 
tarkentaa ja täydentää esi-
merkiksi eräillä tarkastus-
pöytäkirjan edellyttämillä 
tiedoilla. Tilaa täytyy saa-
da lisää kun kuvataan tien 

valmiusastetta ja kirjauk-
sen sisältötietoja. Joitakin 
tietoja kuten pituus- ja le-
veyskoordinaatit ja suunta 
yms. teknisiä mittatietoja 
voidaan ottaa pois ja niiden 
tilalle voidaan kirjata joi-
takin yksityistiehankkeen 
tarvitsemia tietoja. Pien-
tä viilausta siis tarvitaan, 
mutta periaatteeltaan so-
vellus on oikein käyttökel-
poinen.

Keskustelimme asiakas-
palvelusta ja totesimme, 
että asiakkaan palvelu 
hanketarkastuksen yhte-
ydessä paranisi vielä huo-
mattavasti, jos tarkastajal-
la olisi autossaan tulostin, 
jolla hän voisi tulostaa 
tarkastuspöytäkirjan ja an-
taa sen mukanaan olevalle 
tiekunnan edustajalle. Nyt 
tarkastuspöytäkirja kir-
joitetaan toimistolla sitä 
varten tehdylle Kameleon-
lomakkeelle ja tarkastaja 
käy sen allekirjoittamassa. 

Tämän jälkeen asiakirja 
lähetetään postitse asiak-
kaalle/tiekunnan edusta-
jalle. 

Hyvä työkalu on ole-
massa. Koekäytön jälkeen 
pitää vielä saada asioista 
vastaavat tahot vakuuttu-
neiksi palvelun hyödyistä 
ja saatavasta lisäarvosta 
asiakaspalvelun nopeutu-
misena ja parantumisena. 

Kustannuksiltaan tämä 
Autori ei ole kuin joitakin 
satasia kuukaudessa. Sii-
hen sisältyy järjestelmän 
ylläpito ja ohjelman tuki. 
Näin pikaisella laskemisella 
ei siis kovin kallista. Koska 
palvelu on jo olemassa, pi-
tää se Alpon mielestä ottaa 
pikimmiten käyttöön. 

- Hyvä homma, hän to-
kaisee ja tulostaa haas-
tattelijalle kartan Pasilan 
sijainnista ja kuvan ihmet-
televästä ja ihastelevas-
ta haastattelijasta. Kiitos 
Alpo!

Yksityisteiden  
maastotarkastuksiin uusi työkalu

Yksityisteiden valtionavustusten 
maastokäsittelyä on mahdollis-
ta nopeuttaa ottamalla käyttöön 
mobiilimuistio, joka voidaan toi-
mittaa maastosta suoraan tieto-
koneelle. 

Asiakaspalvelu ja yksityisteiden  
valtionavustusten neuvonta 

puh. 0206 90 303 (ma–pe 9–16)

Kundtjänst och rådgivning om 
statsbidrag för enskilda vägar 

tel. 0206 90 301 (må–fre 9–16)
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