
HAKU TIKO 
TIEISÄNNÖITSIJÄKOULUTUKSEEN 
AVATTU  

TIKO Tieisännöitsijöitä on koulutettu vuodesta 2003 lähtien. Tieisännöitsijä hoitaa teiden 

hallinnolliset tehtävät, tilaa ja valvoo työt, seuraa teiden kuntoa, jne. Hän toimii joko 

hoitokunnan asiantuntija-apuna tai toimitsijamiehenä. Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 

2023. Haku koulutukseen on nyt avattu.  

Koulutus koostuu webinaari-luennoista, kahdesta lähijaksosta sekä ennakko- ja välitehtävistä. 

Kurssin aloitus on 10.-13.1. webinaari–luentoina, jatkuen 25.-27.1. niin ikään webinaari –

luentoina. Kurssin lähijaksot ovat 7.-9.2. ja 7.-9.3.  Kurssilainen osallistuu molemmille 

lähijaksoille, jotka pidetään Tampereen seuduilla. Ennakko- ja välitehtävien tekeminen sekä 

kokeisiin valmistautuminen edellyttää runsaasti itseopiskelua. 

Kurssimaksu on 630 € (sis. alv) kattaen koulutuksen, kurssimateriaalin ja ylöspidon 

kurssijaksojen aikana eli ruuat ja majoituksen kurssipäivinä 1 h:n huoneissa. Maksu laskutetaan 

valintojen jälkeen. Haku viimeistään 14.11.2022 täyttämällä hakulomake. Valinnoista 

ilmoitetaan joulukuun alkupuolella. Lisätietoja: simo.takalammi@tieyhdistys.fi, p. 0400 167170 

ja teuvo.taura@tieyhdistys.fi p. 0400 720336. 

  

Metsäkeskus kartoittaa TIESIT-hankkeessa 

yksityisteiden ja yksityisteillä olevien siltojen kuntoa. 

Maa –ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen metsäkeskukselle rahoituksen TIESIT-

hankkeelle. Hankkeessa kartoitetaan tärkeimmän yksityistieverkkomme ja sillä olevien siltojen 

kuntoa sekä investointitarpeita, energiapuuterminaaliverkostoa, niiden käytettävyyttä ja 

https://tieyhdistys-kilta.kehatieto.fi/tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=1121


kehittämistä sekä tuotetaan tietoa ja toimintamalleja yksityisteiden tienpidon aktivoinnin 

työkaluiksi. 

Hankkeen tavoitteet ovat puu- ja energiahuollon kannalta tärkeimmän yksityistieverkon ja niillä 

olevien siltojen kuntokartoitus, kehittää toimintamalleja ja työkaluja toimivan tieverkon 

turvaamiseksi, valtakunnallisen energiapuuterminaaliselvityksen tekeminen, sähköinen 

tietokanta ja jakelujärjestelmä yksityisteiden ja siltojen kuntotiedosta, niiden käytettävyydestä 

sekä terminaaliverkoston toiminnallisuudesta. Hanke toteutetaan vuosina 2022-24. 

  

 

Syksyn ensimmäinen webinaari-luento lähestyy. 

Syksyn ensimmäisessä webinaari–luennossa 22.9.2022 klo 17.00 käsitellään yksityisteiden 

kunnossapitotöitä vuoden eri aikoina. Oikein ajoitetuilla kunnossapitotoimenpiteillä on iso 

merkitys tien kuntoon ja myös tienpidon kustannuksiin. Vastaava vaikutus on myös urakoitsijan 

kalustolla sekä kuljettajan ammattitaidolla. Näin syksyllä lähes jokaisen tiekunnan hoitotöihin 

kuuluu lisämurskeen ajaminen kulutuskerrokseen. Mursketoimittajaa ei ole syytä valita 

pelkästään hinnan perusteella, vaan myös murskeen laatuun on kiinnitettävä huomiota. Mikäli 

ei ole aikaisempaa kokemusta urakoitsijan toimittamasta tavarasta, kannattaa kysyä 

referenssejä ja/tai rakeisuuskäyriä. Ilmoittaudu Yksityistien kunnossapitotoimet vuoden eri 

aikoina –verkkoluennolle viimeistään 20.9.2022 mennessä. Osallistumismaksu 50 €, 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/yksityistien-kunnossapitotoimet-vuoden-eri-aikoina-verkkoluento-22.9.2022/


Tieyhdistyksen jäsenille 20 €. 

  

  

Yksityistie-ansiomerkki 

Suomen Tieyhdistys myöntää hakemuksesta Yksityistie-ansiomerkin ja siihen kuuluvan 

kunniakirjan ansioituneille yksityistietoimijoille. 

Yksityistie-ansiomerkki voidaan hakemuksesta myöntää hoitokunnan puheenjohtajalle tai 

jäsenelle, toimitsijamiehelle, tiekunnan osakkaalle tai jollekin muulle henkilölle, joka on 

merkittävällä tavalla kunnostautunut yksityistieasioissa. Ansiomerkki suositellaan 

luovutettavaksi merkin saajalle esim. tiekunnan vuosikokouksen yhteydessä. Luovuttajana 

toimii merkin hakija. 

Yksityistie-ansiomerkkiä voi hakea tiekunta tai jokin muu yhteisö hakemuksella Suomen 

Tieyhdistyksestä. Hakemuksen voi tulostaa tästä linkistä Ansiomerkin hakulomake pdf   tai se 

on tilattavissa yhdistyksen toimistosta sähköpostiin. 

Hakemuksesta tulee ilmetä ne seikat, joiden perusteella merkkiä anotaan. Ansiomerkkiä 

haetaan jatkuvalla haulla. Hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä. Mikäli päätös merkistä 

halutaan saada ennen jotakin tiettyä päivämäärää esim. tiekunnan kokousta, päivämäärä tulee 

merkitä hakulomakkeeseen. Ansiomerkit ja niihin kuuluvat kunniakirjat toimitetaan ansiomerkin 

hakijalle sen jälkeen, kun toimikunta on tehnyt päätöksensä ansiomerkkien myöntämisestä. 

https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1379/ansiomerkki_hakulomake_uudella_logolla-1.pdf


Hakemuksen voi palauttaa postitse tai sen voi liittää sähköpostin liitteeksi. Tällöin hakemus 

postitetaan osoitteeseen toimisto@tieyhdistys.fi  

Yksityistie-ansiomerkki ja sen mukana toimitettava kunniakirja maksaa Suomen Tieyhdistyksen 

jäsenille 75 euroa ja muille 90 euroa (sis. alv ja postikulut).  Merkki on 925 sterlinghopeaa ja 

sen valmistaa Kultakeskus Oy. 
 

 

 


