
TIEKUNTIEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖ 

Tieyhdistys järjestää elokuussa yksityistiepäivän Tampereen urheilu- ja messukeskuksessa 24.8.2022 

klo 8.30-14.00.  Päivän ohjelmassa on ajankohtaista asiaa yksityisteistä ja tiekuntien hallinnosta. 

Käsittelemme erityisesti tiekuntien ja kuntien välistä suhdetta eli mitä tiekunnat voivat saada kunnilta ja 

kuinka esimerkiksi paikallisliikenteen reitittämiseen tiekuntien läpi tulisi suhtautua. Onko tienne varrella 

liikenneturvallisuutta haittaavaa puustoa tai pensaita? Kunta voi tulla tässäkin apuun. Pysyvä 

liikennemerkki on monesti tarpeen, mutta sen saamiseksi on tiekunnan tehtävä yhteistyötä kunnan 

kanssa. Miten toimia ja mihin muualle liikennemerkistä tulee ilmoittaa? 

Päivän aikana käymme läpi myös erilaisia avustusmalleja, joilla kunnat avustavat alueellaan olevia 

yksityisteitä. Kuntien edustajat kertovat näkemyksiään ja kokemuksiaan aiheesta. Tarjolla on 

ajankohtaista tietoa tiekunnille ja päivän annin avulla on helppo keskustella tienpidon kysymyksistä 

oman kuntanne kanssa. Yhteistyö kunnan kanssa ei päättynyt tielautakuntien lakkauttamiseen. 

Yksityistietapahtuma järjestetään Tiepäivien rinnakkaistapahtumana ja osallistujilla on mahdollisuus 

tutustua näyttelyhallissa esillä oleviin messuosastoihin. 

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen tapahtumaan tämän linkin kautta 9.8.2022 mennessä. 

Isojen rumpujen uusimiseen on mahdollista saada 

korotettua tukea 

Jokaisella yksityistiellä on vesien johtamista varten rakennettu rumpuja ja niiden toimivuus on tärkeä, 

jotta tien kuivatus pysyy kunnossa. Kesä on hyvää aikaa rumputarkastuksen tekemiseen. 

Tarkastuksessa jokaisesta rummusta selvitetään halkaisija, pituus ja materiaali sekä mahdollinen 

kunnostustarve. Rummut uusitaan sitten kiireellisyysjärjestyksessä kunnossapitovaroin tai yhdellä 

kertaa perusparannushankkeen yhteydessä. 

Suurempiin rumpuihin voidaan myöntää avustusta määrärahojen puitteissa ja hankkeen 

kustannusarvion ollessa merkittävä. Isompien rumpujen uusimiseen on mahdollisuus hakea avustusta 

ELY-keskukselta. Avustus on harkinnanvarainen ja suuruudeltaan enintään 75 %. Isoiksi rummuiksi 

luetaan halkaisijaltaan vähintään noin 1m putket. Koska tuki on suurempi kuin esim. tien kantavuuden 

parantamishankkeissa, on isojen rumpujen uusimisesta tehtävä oma rahoitushakemus. Rumpuja voi 

uusia myös kantavuuden parantamishankkeen yhteydessä, jolloin tuki on 50 %. Rahoituksen 

hakemisen ja sen vastaanottamisen edellytyksenä on muiden tarvittavien liitteiden lisäksi tiekunnan 

tekemät selkeät päätökset hankkeeseen ryhtymisestä ja avustuksen hakemisesta ELY-keskukselta. 

Lisäksi tarvitaan päätökset avustuksen vastaanottamisesta ja henkilön valtuuttamisesta sähköiseen 

asiointiin.  

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/yksityisteiden-kuntapaiva/


Lisää tietoa avustuksen hakemisesta ja avustusehdoista löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta.  

 

Ajankohtaista yksityisteillä 

Tienvarsien niitto on jokavuotinen hoitotyö erityisesti pysyvän asutuksen pääsyteillä tai muutoin 

vilkkaasti liikennöidyillä yksityisteillä. Yleensä riittää yksi niitto kesän aikana. Paras ajankohta on 

juhannuksen jälkeen kesä-heinäkuussa. Tarvittaessa voidaan tehdä vielä toinen niitto syksyllä ennen 

aurausviittojen asentamista. Niiton tarkoituksena on poistaa heinä sekä pienet vesat ja puun taimet 

erityisesti tien näkemäalueilta (kaarteet ja liittymät), mutta yleensä niitto on tarkoituksenmukaista tehdä 

koko tien pituudelle. Niiton leveydeksi riittää 1,5-2 m eli yksi työkoneen leveys. 

Sen sijaan vesakoiden raivaus on tehtävä etäämmältä, mutta raivausta ei tarvitse tehdä vuosittain. 3-4 

vuoden välein tapahtuva raivaus pitää vesakot riittävän matalana. Mikäli vesakoiden niitto on päässyt 

unohtumaan ja tiealueella on jo merkittävästi läpimitaltaan 5-10 cm:n puustoa on kiljotiinikouralla 

varustettu kone hyvä valinta tiealueen raivaukseen. Lähes jokaiselta paikkakunnalta löytyy energia-alan 

yrittäjä, joka käyttää tienvarsista saatavan puuaineksen lämmitysenergian tuotantoon. Vaikka 

tiekunnalla on oikeus puuston ja kasvillisuuden poistamiseen tiealueelta, ei tiekunta voi kuitenkaan 

luovuttaa puustoa ilman maanomistajan suostumusta. Rahallista arvoa pieniläpimittaisella puustolla ei 

juuri ole, mutta kaadosta aiheutuvan kustannuksen se saattaa kattaa, joten lähes poikkeuksetta 

maanomistajat luovuttavat puuston korvauksetta raivaustyön suorittajalle. 

https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset
https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset


 

Yksityistieasioiden neuvonta kesällä 

Suomen Tieyhdistyksen jäsenten neuvontanumeroon vastaavat Simo ja Teuvo ovat lomalla heinäkuun. 

Sen sijaan kaikille avoin maksullinen yksityistieasioiden neuvontanumero p. 0200 345 20 (0,92 €/min + 

pvm) on avoinna koko heinäkuun ajan. Puheluihin vastaavat Tieyhdistyksen kouluttamat, kokeneet 

puhelinneuvojat, jotka ovat kaikki myös tieisännöitsijäkoulutuksen käyneitä. Neuvontaa saa arkisin klo 

9-18. 


