
YKSITYISTIEUUTISKIRJE 9/2022 

TASORISTEYSTEN TALVIHOITOON 
OPPIA JA OHJEITA 

Tasoristeys on tienhoidossa vaaranpaikka ja Tieyhdistys järjestää yhdessä rautateitä 

hallinnoivan Väyläviraston kanssa tilaisuuden tasoristeysten talvihoidosta Punkaharjulla 24.11. 

2022 klo 17-19. Paikalla on Väyläviraston ja urakoitsijoiden asiantuntijoita. Tilaisuuden esityksiä 

voi seurata etäyhteydellä.  

Tasoristeysten talviaurauksessa on ollut ongelmia radalle kasautuvan lumen kanssa ja juniin on 

tullut vaurioita. Kevyempään kiskobussikalustoon on tullut vaurioita ja raskaammissakin junissa 

esim. ilmaletkuja katkeilee aurausvalleihin osuessaan. Tienpitäjä voi joutua vastuuseen 

raideliikenteelle aiheutuneista vahingoista, joten tiekuntien kannattaa varmistaa tietonsa ja 

osaamisensa tasoristeysten auraamisessa.  

Tienkäyttäjien kannalta näkemäesteiden poistaminen on erittäin tärkeää. Tilaisuudessa 

kerrotaan myös puuston ja muun kasvuston raivaamisesta näkemän takaamiseksi. 

Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun ja etäosallistujille jaettavan linkin vuoksi tilaisuuteen 

pyydetään ilmoittautumaan 22.11. mennessä. 

  

           Kuva: Väylävirasto  Ei näin! Tällaista lumivallia ei saa jäädä näkemäesteeksi. 
           Myös tien ja tasoristeyksen yhtymäkohdassa on haitallinen polanne. 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/tasoristeysalueiden-talvihoidon-infotilaisuus/


 

Alueelliset yksityistiepäivät talvella 2023 – 
ilmoittautuminen käynnissä. 

Perinteiset yksityistiepäivät aloittavat 13 paikkakunnan kiertueensa Seinäjoelta 14.2 ja 

päättyvät totuttuun tapaan Rovaniemelle 5.4. Kiertueella on tarjolla uusin tieto päivittyvästä 

yksiköintiohjeesta, perusparannusten valtionavustuksesta ja kerromme myös, millaisia 

päätöksiä yksityistieasioissa on tullut eri oikeusasteista vuoden 2022 kuluessa. Tilaisuuden 

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

vastata.  

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 98 €, Tieyhdistyksen jäsenille 82 

€. 

Ilmoittautuminen on jo käynnissä! Tervetuloa mukaan: Ilmoittaudu tästä. Ilmoittautumisen 

yhteydessä voi Lisätietoja -kenttään kirjoittaa kysymyksen, mihin haluaisi vastauksen 

yksityistiepäivien aikana. 

TIKO-tieisännöitsijäkurssin haku käynnissä. 

Tieisännöitsijöiden peruskurssin hakuaika on käynnissä 14.11. asti. Asiasta kiinnostuneiden 

kannattaakin laittaa hakemus kurssille sisään mahdollisimman pian.  

Tieisännöitsijät toimivat yleensä yksityisyrittäjinä, mutta on olemassa olevissa 

tieisännöintiyrityksissä palkkatyössäkin olevia tieisännöitsijöitä. Alan työtilanne on erittäin hyvä 

ja osa nykyisistä tieisännöitsijöistä onkin kertonut, etteivät pysty ottamaan lisää asiakkaita. 

Tieisännöitsijät ovat tiekuntien apuna toimivia ammattilaisia, joilla on monella esim. kirjanpidon 

tai maanrakennusalan koulutus ja kokemusta.  

Perusparannusavustuksiin tuleva reilu korotus tulee myös lisäämään tieisännöitsijöiden 

tehtäviä, kun aiempaa useampi tiekunta ryhtyy suunnittelemaan perusparannusta tielleen. 

Myös kaupungistuminen johtaa siihen, että entistä useampi maanomistaja eli tieosakas asuu 

kaukana maistaan, eikä tien hoitaminen perinteiseen tapaan talkoilla onnistu enää vanhaan 

malliin.  

Kurssissa on sekä etäluentoja että läsnäolojaksoja Tampereella sijaitsevassa kurssipaikassa. 

Kurssin hyväksyttävästi suorittaneet saavat käyttää suojattua TIKO-tieisännöitsijä nimikettä ja 

saavat markkinoida palveluitaan Tieyhdistyksen nettisivuilla olevassa hakukoneessa. 

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


Lisätietoja koulutuksesta ja koulutukseen hakeminen tästä. 

  

 

Kaapelointi tiealueelle edellyttää tiekunnan 
suostumusta. 

Sähkö- ja telekaapeleiden asentaminen maahan on sinänsä hyvä asia, mutta onko niiden 

asentaminen tiealueelle tarkoituksen mukaista? Asentaminen tien reunaan on varmasti 

helpompaa, kuin neitseelliseen maastoon, mutta tuleeko kaapelista pysyvä haitta tiekunnalle? 

Tiekunnan kannattaakin tarkkaan harkita tulevat tien korjaus- ja kunnostustarpeet ennen 

suostumuksen antamista. Lisäksi kannattaa selvittää, mitä rajoituksia kaivamiselle tiealueella 

oleva kaapeli asettaa. 17.11.2022 klo 17-18 pidettävällä verkkoluennolla käsitellään 

kaapeleiden sijoittamista tiealueelle tiekunnan näkökulmasta. Osallistumismaksu 50 €, 

Tieyhdistyksen jäsenille 20€. Ilmoittautuminen 16.11. mennessä. 
 

 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/tiko-tieisannoitsijakoulutus-2023/
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/kaapelin-sijoittaminen-tiealueelle-verkkoluento/

