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Perinteiset yksityistiepäivät aloittavat 13 paikkakunnan kiertueensa helmikuussa Seinäjoelta 

14.2 ja päättyvät huhtikuun alussa Rovaniemelle 5.4. 

Kiertueella on mukana Maanmittauslaitos esittelemässä uudistuvaa yksiköintiohjetta, joka 

julkaistaan myöhemmin keväällä. Ennakkotiedot kertovat, että muutokset koskevat tällä kertaa 

kaikkia liikennelajeja. Tiekuntien kannattaa varautua päivitykseen jo nyt, päättämällä tulevissa 

tiekuntien vuosikokoussa yksiköinnin päivitystyön käynnistämisestä.  

Tilaisuuden lopussa on perinteinen kyselytunti eli voitte kysyä mitä haluatte ja Simo ja Teuvo 

yrittävät vastata. Voitte lähettää kysymyksiä ennakkoon ilmoittautumislinkin kautta. 



Mukana kiertueella on edustava joukko yksityistieasioissa tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

Kumppaneiden messuosastot ovat vieraiden tutustuttavissa kiertuepäivän ajan. 

Osallistumishintaan kuuluu aamukahvit ja lounas. Kaikilla kiertuepaikkakunnilla on maksuton 

pysäköinti ja pysäköintitilaa riittää kaikille. Osallistumismaksu 105 €, Tieyhdistyksen jäsenille 89 

€. 

Ilmoittautuminen on jo käynnissä! Tervetuloa mukaan: Ilmoittaudu tästä kahta viikkoa ennen 

tilaisuutta. Ilmoittautumisen yhteydessä voi Lisätietoja -kenttään kirjoittaa kysymyksen, mihin 

haluaisi vastauksen yksityistiepäivien aikana. 

 

 

Tarkennusta yksityistieuutisten uutiseen 
yksityistieavustuksen korotuksesta  

Vuodenvaihteessa ilmestyneessä Yksityistieuutiset 2023 –lehdessä neuvottiin muutetun 

asetuksen voimaantullessa vireillä olevien avustushakemusten asemasta. Liikenteen 

turvallisuusvirasto Traficom antoi lehden painoon menemisen jälkeen tarkentavan 

tulkintaohjeen ja siinä ELY-keskuksille annettu ohjeistus poikkeaa lehteä painettaessa tiedossa 

olleesta tulkinnasta. 

Asetus yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta on voimassa 1.1.2023–31.12.2025 ja 

sitä sovelletaan suoraan 8.12.2022 tai sen jälkeen jätettyihin avustushakemuksiin. Uutta 

asetusta sovelletaan myös niihin vuonna 2022 saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, 

joiden hankkeen osalta ei ole vielä aloitettu töitä. Hankkeisiin, joissa tiekunta on jo ilmoittanut 

valtionavustuksen vastaanottamisesta, sovelletaan vuonna 2022 voimassa olevaa asetusta ja 

avustuspäätöksessä ilmoitettua avustusprosenttia. Näin ollen raja kulkee 

vastaanottoilmoituksessa. 

Maksuttoman vuosittain ilmestyvän Yksityistieuutiset-uutislehden voi tilata Tieyhdistyksen 

sivuilta: https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/yksityistieuutiset/ 

Yksityistieuutiset vuoden 2008 numerosta lähtien ovat ladattavina pdf-tiedostoina 

Tieyhdistyksen nettisivujen lehtiarkistossa: 

https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/yksityistieuutiset/lehtiarkisto/ 

 

 

 

 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/alueelliset-yksityistiepaivat-2023/
https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/yksityistieuutiset/
https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/yksityistieuutiset/lehtiarkisto/


Lähden mukaan tiekunnan toimielimeen 

Monessa tiekunnassa on tulevassa vuosikokouksessa asialistalla hoitokunnan jäsenten valinta. 

Yksityistielain mukaan toimikauden pituus on enintään neljä vuotta, joten neljän vuoden välein 

asia on oltava tiekunnan kokouksen asialistalla. Toki samat henkilöt voidaan valita aina 

uudelleen, mutta se ei ole välttämättä järkevää pidemmän päälle. On hyvä, että hoitokunnassa 

olisi mukana ainakin virkaiältään nuorempaa väkeä tutustumassa toimielimen tehtäviin. 

Samalla saataisiin edistettyä myös sähköisten palvelujen käyttöönottoa tiekunnassa, sillä 

nuoremmalla sukupolvella ei liene vaikeuksia perustaa tiekunnalle kotisivuja, hankkia suomi.fi –

tunnuksia ja maksaa palkkiota sekä tehdä niistä tarvittavia ilmoituksia. Toki on tärkeää myös 

olla perillä siitä, mitkä ovat hoitokunnan tehtävät ja vastuut. Niistä kerrotaan 17.1.2023 klo 17-

18/ pidettävällä webinaariluennolla. Osallistumismaksu 50 €, Tieyhdistyksen jäsenille 20 €. 

Ilmoittautuminen tästä 16.1. mennessä. 

 

Yksityisteiden siltatietoa 

 
 

       Puusilta – järki- vai arvovalinta -webinaarissa 10.2.2023 klo 9.00-11.00 kerrotaan mm. kuinka   

       paljon Suomen yksityistieverkolla on siltoja ja mikä niiden kunto on, mistä materiaalista sillat on 

       rakennettu ja mikä on puusiltoihin liittyvän koulutuksen tilanne. Lisäksi esitellään kevyenliikenteen  

       siltoihin liittyvää selvitystyötä sekä kehittämistoimenpiteistä uusien siltaratkaisujen osalta.  

       Tilaisuudessa esitellään myös uunituoretta puusiltoihin liittyvää opetusmateriaalia.  

       Webinaarin järjestävät yhteistyössä Suomen metsäkeskus, Suomen Tieyhdistys ry ja Puuinfo Oy.      

       Tilaisuus on osa Yksityisteiden Puuinfra- ja Teollisen puurakentamisen oppimateriaalit -hanketta.   

       Ilmoittaudu webinaariin 8.2.2023mennessä: www.lyyti.fi/reg/Puusillatwebinaari_4721. Tilaisuus on  

       maksuton Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet osallistumista varten tilaisuutta edeltävänä päivänä    

       sähköpostitse. 

 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/tulin-valituksi-hoitokuntaan-mitas-nyt-verkkoluento/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lyyti.fi%2Freg%2FPuusillatwebinaari_4721&data=05%7C01%7C%7C5bd54278c6a84c94895608daf4989f38%7Cea2401685560462096b5a82319ce80a1%7C0%7C0%7C638091233721217264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=YciwzdmHRQfSmOfjl%2BHzX%2FxiGm%2FQ8VlxVP9ZIu8g7ak%3D&reserved=0

