
ALUEELLISET YKSITYISTIEPÄIVÄT 19.10.-
24.11.2021 

Alueellisten Yksityistiepäivien ensimmäisen viikon tilaisuudet pidetään viikolla 42 Seinäjoella, 
Tampereella ja Porissa. Näihin, kuten muihinkin kiertueen tilaisuuksiin ehtii vielä hyvin 
ilmoittautumaan. Ohjelmaan voit tutustua tästä. Hinta 98,00 (sis.alv 24%), jäsenhinta 82,00 (sis. alv 
24%). Hinta sisältää luennot tapahtumapaikalla, aineiston, aamukahvin, lounaan ja näyttelyn. 
Kiertueella mukana olevat yritykset: JITA, KASKEA, OTSO Metsäpalvelut, NORDEC, SAFEROAD, 
TETRA, ViaCon ja RoadMasters. 

Kaapelit ja tiekunta verkkoluento 6.10. 

Yksityisteiden tiealueelle halutaan sijoittaa maakaapeleita, vesijohtoja ym. yhdyskuntateknisiä 
laitteita. Kuka toimii luvan antajana? Onko kaapeleista haittaa tienpidolle? Voiko tiekunta vaatia 
korvausta? 
Näihin kysymyksiin vastataan 6.10. klo 17 Kaapelit ja Tiekunta –verkkoluennolla. Ilmoittautuminen 
5.10 mennessä. Kurssin hinta 50€, Tieyhdistyksen jäsenille 20€ (hinta sis. alv 24%). 

 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/alueelliset-yksityistiepaivat-2021/
https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/2000/ohjelma_2021_fin_-paivitetty_28092021.pdf
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/kaapelit-ja-tiekunta/


Haku tieisännöitsijäkoulutukseen on nyt avattu 

TIKO -Tieisännöitsijäkoulutus käynnistyy tammikuussa 2022, mikäli koulutushankkeelle myönnetään 
rahoitus. Koulutus koostuu kolmesta jaksosta sekä ennakko- ja välitehtävistä. Yksi jakso toteutetaan 
webinaareina ja kaksi jaksoa lähijaksoina. Lähijaksot pidetään Tampereella. Koulutukseen valitaan 
koko maan alueelta 20-24 kurssilaista. Kurssilaisvalinnoissa painotetaan erityisesti alueita, joilla ei 
ole toimivaa, aiemmin koulutettua tieisännöitsijää. Hakijalta edellytetään yksityistieasioiden 
perustuntemusta sekä kiinnostusta ja valmiuksia ryhtyä tarjoamaan tieisännöintipalveluja tiekunnille 
ja muille toimijoille, pää- tai sivutoimisesti. Kurssimaksu 640 € (sis.alv 24 %).  Haku päättyy 
24.11.2021. Kurssille haku tapahtuu tämän linkin kautta. 

Valtion avustuksia yksityisteiden 
parantamishankkeisiin kannattaa nyt hakea 

Syksy on hyvää aikaa yksityisteiden tiekunnille kartoittaa mahdolliset perusparannuskohteet. Koska 
valtionavustusrahaa ELY-keskuksilla on vielä runsaasti jakamatta, mahdollisuudet avustuksen 
saamiseen on hyvät. Tyypillisimmät avustettavat hankkeet liittyvät kantavuuden ja 
liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä siltojen ja isojen rumpujen uusimiseen. Tuki 
siltahankkeisiin on 75 %, muihin hankkeisiin 50 %. Pienin rahoitettava hanke on yleensä 10 000 €. 
Tiekuntien kannattaa pitää ylimääräisiä kokouksia, jotta päätökset parantamishankkeeseen 
ryhtymisestä saadaan tehtyä vielä tämän vuoden puolella ja rahoitushakemus jätettyä talven 
aikana.  Silloin työ pystytään aloittamaan ensi kesänä parhaaseen aikaan. 

Asiasta tarkemmin ELY-keskuksen sivuilla. 

Yksityisteiden siltahankkeiden FISE-
pätevyysvaatimus 

Traficom on täsmentänyt Yksityisteiden valtionavustusohjetta siltahankkeita koskien. 1.7.2021 
alkaen yksityisteiden valtionavustusten yksityistiesiltahankkeissa ei tyyppihyväksyntä silloissa 
vaadita FISE-pätevyyttä suunnittelijalta. Suunnitelman tarkastajalta vaaditaan FISE-pätevyys. 
Lisäksi valtionavustusten yksityistiesiltahankkeissa on ensisijaisesti käytettävä tyyppihyväksyntä 
siltoja.  

  

Yhdyskuntatekniikka 2021 

Tervetuloa näyttelyyn ja Tieyhdistyksen seminaariin! Suomen Tieyhdistys luovuttaa vetoomuksen 
vähäliikenteisten teiden puolesta eduskunnalle 13.10.2021 Vähäliikenteisten teiden poliittisessa 
aamupäivässä, joka järjestetään Turun Messukeskuksessa Yhdyskuntatekniikka näyttelyn 
yhteydessä. Vetoomusta on vastaanottamassa liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna 
Kymäläinen, SDP.  Tilaisuudessa pohditaan, onko vähäliikenteinen vähempiarvoista ja onko 
vähäliikenteiset tiet unohdettu Suomen liikennejärjestelmässä sekä millaisin keinoin tiet saadaan 
kuntoon tehokkaasti?  Tapahtuman näyttely ja Tieyhdistyksen seminaari ovat avoimia 
yleisölle.Tutustu ohjelmaan ja Ilmoittaudu tästä seminaariin ja näyttelyyn 6.10 mennessä: Tutustu 
seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu. 

https://tieyhdistys-kilta.kehatieto.fi/tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=1083
https://www.ely-keskus.fi/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Tiedote%20yksityisteiden%20valtionavustusk%C3%A4sittelyss%C3%A4%20FISE-p%C3%A4tevyys%20hein%C3%A4kuu%202021_.pdf
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/yhdyskuntatekniikka-13-14.10.2021/
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/yhdyskuntatekniikka-13-14.10.2021/


 
 

 

 Tapahtumat 
 6.10.2021 17:00 Kaapelit- ja tiekunta -verkkoluento  
 Yhdyskuntatekniikka 2021 13-14.10.   
 Alueelliset yksityistiepäivät 

 1.12.2021 klo 17:00 Uudet kokouskäytännöt -verkkoluento 

 

 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/kaapelit-ja-tiekunta/
https://yhdyskuntatekniikka.fi/fi
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/alueelliset-yksityistiepaivat-2021/
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/uudet-kokouskaytannot/
https://yhdyskuntatekniikka.fi/

