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ALUEELLISET YKSITYISTIEPÄIVÄT HYVÄSSÄ 
VAUHDISSA  

Alueellisten Yksityistiepäivien kahden ensimmäisen viikon tilaisuudet on nyt pidetty. Raviradat ovat 
osoittautuneet toimiviksi tiloiksi ja turvaetäisyyksiä pystyy noudattamaan. Tilaisuuksissa on kuultu 
Simo Takalammin esittelemänä yksityistieasioihin liittyviä käräjäoikeuksien ratkaisuja. Käräjäoikeus 
on antanut mm. päätöksen siitä, onko kokouskutsu oltava perillä kahta viikkoa ennen kokousta, vai 
riittääkö, kun kutsu on pudotettu postin laatikkoon kahta viikkoa ennen kokousta. 
Yksityistiepäiväkiertue jatkuu viikolla 45 seuraavasti: Lappeenranta 9.11., Mikkeli 10.11. ja Lahti 
11.11. Näihin, kuten muihinkin jäljellä oleviin 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 ovat: Jita, Kaskea, Nordec, Saferoad, TETRA, ViaCon ja RoadMasters. 

 

 

 

 

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


Haku tieisännöitsijäkoulutukseen päättyy 
24.11.2021 

Hakemuksia TIKO –Tieisännöitsijäkoulutukseen on saapunut hyvin, mutta vielä ehtii hakemuksen 
jättämään, jos ammattimainen yksityistieasioiden hoitaminen kiinnostaa. Kysyntää palveluille tuntuu 
olevan yhä enemmän. Monet tieisännöitsijät eivät pysty enää ottamaan uusia asiakkaita ja 
muutamat aikovat jo eläköityä, joten uusia tarvitaan kipeästi. Koulutus käynnistyy tammikuussa 
2022, mikäli koulutushankkeelle myönnetään rahoitus. Koulutus koostuu kolmesta jaksosta sekä 
ennakko- ja välitehtävistä. Yksi jakso toteutetaan webinaarina ja kaksi jaksoa lähijaksoina. 
Lähijaksot pidetään Tampereella. Koulutukseen valitaan koko maan alueelta 20-24 kurssilaista. 
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. 
 

 

OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesän selvitys 
etenee 
OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesässä olevat tiekuntien aineistot 

 
OTSO Metsäpalvelut Oy on asetettu konkurssiin 11.10.2021. Tieyhdistys on ollut yhteydessä 
konkurssipesän hoitajaan. Konkurssipesä on tietoinen konkurssipesän hallussa olevista kolmansien 
osapuolten, kuten tiekuntien, materiaaleista ja ne on erotettu konkurssipesään kuuluvista 
aineistoista erilliseen säilytykseen. Aineistot tullaan luovuttamaan tiekunnille pyydettäessä.  
 
Konkurssipesän liiketoiminnan (mukaan lukien tiekuntien hallintopalvelut, johon edellä mainitut 
materiaalit liittyvät) luovuttamisesta on edelleen neuvottelut kesken, eikä tässä vaiheessa voida 
sanoa miten asia tulee ratkeamaan.  
Mikäli tiekuntien hallintopalveluita koskevaa liiketoimintaa ei myydä kokonaisuutena tulee 
konkurssipesä palauttamaan tiekuntien omaisuuden tiekunnille. Aineisto kootaan tätä varten eri 
puolilta maata yhteen ja luovutetaan keskitetysti Tampereelta. Menettelystä ja 
yhteydenottokanavista tiedotetaan asian edetessä. Asiassa kannattaa seurata konkurssipesän 
tiedottamista, jonka lisäksi Tieyhdistys tulee myös tiedottamaan asiassa omia kanaviaan pitkin. 
 
Tieyhdistys neuvoo jokaista OTSOn kanssa yhteistyötä tehnyttä tiekuntaa lukemaan sähköpostiaan, 
koska sinne tulee konkurssipesältä tietoa asian etenemisestä. Mikäli tiekunnalla on nyt pikaista 
tarvetta saada yhteys konkurssipesään, on syytä käyttää osoitetta otso.konkurssi(at)eversheds.fi.  
Tiekunnan ei tässä vaiheessa tarvitse ottaa yhteyttä konkurssipesään, mikäli sillä ei ole välitöntä 
reagointia edellyttävää asiaa. 
 
VeiTa Tekniikka Oy on ostanut siltaliiketoiminnan  

OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesä on myynyt 29.10.2021 täytäntöön pannulla 

liiketoimintakaupalla OTSO Metsäpalvelut Oy:n siltaliiketoiminnan ELY-keskusrahoitteisten 

siltaprojektien osalta VeiTa Tekniikka Oy:lle. Liiketoimintakaupan myötä OTSO Metsäpalvelut Oy:n 

konkurssimenettelyn alkamiseen 11.10.2021 saakka hoitama siltaliiketoiminnan suunnittelu-, 

rakennuttamis- ja valvontatyön projektikanta mukaan lukien projektien toteutuksesta vastanneet 

silta-asiantuntijat Veikko Heikkinen ja Petri Repola siirtyvät VeiTa Tekniikka Oy:n toteutusvastuulle.  

Tämä oli yksityisteiden tiekuntien kannalta hyvä ratkaisu, sillä tutut henkilöt hoitavat keskeneräiset 

hankkeet loppuun ja ottavat myös uusia yksityisteiden siltahankkeita hoidettavakseen koko maan 

alueelta. Lisätietoja antaa Veikko Heikkinen puh. 045 2769730.  

https://tieyhdistys-kilta.kehatieto.fi/tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=1083


Tasoristeyksen talvikunnossapito 

Tasoristeyksen alueen talvihoitoon liittyvät keskeiset toimenpiteet ovat liukkauden torjunta 
hiekoittamalla ja polanteiden poisto. Hiekoitustilanteessa on huomioitava, että tien hoitaja pitää 
omasta turvallisuudestaan huolen. Liukkauden torjunnassa ei saa käyttää suolaa. Sähköistetyillä 
rataosuuksilla yhtenä suurena riskinä on hiekoitusta suorittavan kuorma-auton pystyssä olevan 
lavan osuminen sähköradan jännitteisiin osiin. Tienpitäjän velvollisuuksiin kuuluu myös tien 
polanteiden poisto radan kansirakenteen reunaan asti. Vaurioita kansirakenteeseen tulee välttää 
mm. nostamalla talvella tieauran terä ylös radan ylityksen kohdalla ja pitämällä ajonopeus 
alhaisena (10-20 km/h). Kansirakenteen korjausvastuu on radanpitäjällä. Tien kunnossapitäjän 
vastuulla on teiden aurauksesta ja talvihöyläyksestä syntyneiden lumikasojen siirtäminen niin 
kauas radasta, että ne eivät aiheuta haittaa raiteella liikkuvalle kalustolle tai aiheuta 
näkemäesteitä. 

 

Tieisännöitsijähakupalvelu tiekuntien käyttöön 
Tieyhdistyksen sivuilla oleva tieisännöitsijäluettelo on uudistettu. Nyt tiekunnan edustaja tai 
tieosakas voi hakea tieisännöitsijää maakunnan, kunnan ja/tai haluamansa palvelun perusteella. 
Myös hakusanaa voi käyttää apuna. Kaikki hakupalvelussa olevat tieisännöitsijät ovat suorittaneet 
TIKO-koulutuksen. Kaikki koulutuksen suorittaneet tieisännöitsijät eivät ole kuitenkaan 
hakupalvelussa mukana. Osa heistä ei pysty ottamaan uusia asiakkaita, eivätkä siksi halua 
mainostaa palvelujaan, mikä on tietysti hyvä palvelua hakevien näkökulmasta. Näin vältytään turhilta 
yhteydenotoilta.  

 

Yksityistieoppia oman aikataulun mukaan 

Nyt on mahdollista perehtyä yksityistieasioihin oman aikataulun mukaan. Tieyksiköinnistä, 
tieoikeuden perusteista ja kokouskäytännöistä on verkkoluennot katsottavissa, milloin sinulle 
parhaiten sopii. Nyt tarjolla olevat videoita voi katsoa 9.1.2022 saakka. Maksun suoritettuasi saat 
linkin ja salasanan verkkosivuille, joissa video/videot ovat katsottavissa. Verkkoluennon hinta on 50 
€, Tieyhdistyksen jäsenille 20 € (hinnat sisältävät alv 24%). Videot osoitteesta: 
https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/yksityistiepaivat-ja-koulutus/. 

  

https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/tieisannointi/tieisannoitsijoiden-yhteystietoja/
https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/yksityistiepaivat-ja-koulutus/


Uudet kokouskäytännöt verkkoluento 

Nykyinen yksityistielaki antaa erilaisia mahdollisuuksia tiekunnan kokouksen järjestämiseen. 
Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä, mikäli tiekunnan toimielin siihen antaa mahdollisuuden. 
Myös kirjekokous on mahdollinen, mutta millaiseen tilanteeseen se sopii? Miten äänestäminen 
saadaan hoidettua etäkokouksessa? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia Uudet 
kokouskäytännöt verkkoluennolla 1.12.2021. Ilmoittautuminen 30.11.2021 mennessä. 
Verkkoluennon hinta on 50 €, Tieyhdistyksen jäsenille 20 €. Hinnat sisältävät alv 24%. 

 

Tapahtumat 
 Alueelliset yksityistiepäivät 
 1.12.2021 klo 17:00 Uudet kokouskäytännöt -verkkoluento 

 Tiepäivät 9-10.2.2022 

 Yksityisteiden talvipäivä 9.2.2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/uudet-kokouskaytannot/
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/alueelliset-yksityistiepaivat-2021/
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/uudet-kokouskaytannot/
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/tiepaivat-9-10.2.2022/
https://tiepaivat.fi/yksityisteiden-talvipaivat/

