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JOHDANTO 

Yksityisten teiden kunnossapidon valtionavUStuS perustuu pi- 

sntöiseSti laskennalliSiin kunnosSaPitOkUStanflUksf, jotka 

mrtn tien kunnossapi toluokan ja mirstandardien avulla. 

KunnossapitOlUokkaa m r-ittessi otetaan huomioon kaikki tien 

vaikutusalUeella liikennetti synnyttvt teki jt seki liiken-

teen vaatima kunnossapidOfl tarve. 

. 

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan pisteytti-

rnilli mrittyji pisteytysperuSteita kiiyttien teiden vaikutus- 

alueilla liikennetti aiheuttavat toiminnot. pisteytysperusteet 

on esitetty liikennemifliSterin julkaisussa nro 652/45/84, 

"Yksityisten teiden valtionavustuSta koskevat yleisohjeet" 

kohdassa 3. 

Niss mrstandardeiSSa on kiytetty yksityisten teiden jakoa 

neljn eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokat on miri-

telty pistelukujen perusteella seuraavasti: 

KunnossapitOluokka 	Pisteet 

1 20 

2 	10-19 

3 	4-9 

4 	0-3 

Yksityisten teiden kunnossapidon vattionavustukSen piiriin 

kuuluvat kunnossapitotYt jaetaan seuraaviin tF'ihin: 

Hoi. totyöt 

	

1.1 
	Hyliys 

	

1.2 
	

Lanaus 

	

1.3 
	

Pölynsi donta 

	

1.4 
	Vesakontorjuflta (raivaus) 

	

1.5 
	

Ni i t t.o 

	

1.6 
	Muu keshoitO 



2.1 	Puraus 

2.2 	Aurausviitoitus 

2.3 	Ta1vihy1'ys 

2.4 	Hiekoitus 

2.5 	Muu talvihoito 

Kunnostustyt 

3.1 	Sorastus 

3.2 	Ojien kunnostus 

3.3 	Rumpujen kunnostus 

3.4 	Muu kunnostus 

• 
4.1 	Valvonta 

4.2 	Muut yhteiskustannukset 

Muut tyt 

5.1 	Muut työt 

KunnossapitOtidefl jaottelu noudattaa kustannusarvion koodaus-

lomakkeen (kustannusarviolomake TVH 723 827, ennakkokustan-

nusarviolomake TVH 723 826) mukaista jaottelua. 

Kunnossapitotöidefl mirstandardit (ohjeelliset materiaali- ja 

tymrit) vahvistaa tie- ja vesirakennushallitlis. Mirstan-

dardit vahvistetaan vain vuosittain toistuville kunnossapito-- 

töille, joita ovat kohtien 1.] - 1.5 ja 2.1 - 2.4 mukaiset 

hoitotyit ja kohdan 3.1. mukaiset kunnostustyt seki kohdan 4.2 

mukaiset muut yhteiskustannukset 

Standardeissa suoritemirien ohjeeliiset suurimmat ja pienim-

mt arvot on esitetty yksityisten teiden kunnossapitoluokkien 

ja kunnossapitoalUeiden mukaan ryhmiteltyin. 

Kunnossapitoalueina rnarastandardei ssa on ld'iytetty yleisten 

teiden kunnossapitoalueita , B ja C (ks. esim. "Tien kunnos-

sapito", TVH 3 000, s. 351). 
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Standardien mukaiset suoritemä.rit riippuvat näin ollen tien 

kunnossapitoluokasta, tien maantieteelliseSt sijainnista, 

paikallisista olosuhteista ja kytettavist tarkoitukseen 

soveltuvista kunossapitomateriaaleista sekä tymenetelmiSt. 

Vahvistettuja m4rstandardeja tarkistetaan, mikili 'useita 

vuosia jatkuneen laaduntarkkal-lUn tulosten perusteella on 

todettavissa, että annettujen ohjeiden mukaiset materiaali- 

ja tymäirit eivät vastaa ko. kunnossapitoluokalle asetettua 

tavoitelaatutasOa. 

KunnossapitOtidefl ia -materiaalien yksikkkuStaflflUkSia hyvk-

syttäessä tulee ottaa huomioon paikkakunnan yleinen hinta- ja 

palkkataso seki muut paikalliset olosuhteet. 

valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia m rttess on 

otettava huomioon, mit iiikenneministerifl yleisohjeissa, 

kohdassa 5 on sanottu. 

Erityiskohteiden (lautta, vuosittain purettava silta ja talvi-

tie) kunnossapitotiiSti a -kustannuksista on annettu eri oh- 

jeet. 

. 

. 



4 

1 	HOITO 

1.1 Hyliys 

1.2 Lanaus 

KesähiylYkSefl ja lanauksen keskimiri1Set tymrt vuodessa 

mritfl stanc5ardifl avulla. 

• 	
Höyliysmriä voidaan list lanauksen kustannuksella tai 

vähent 	lanauksen hyväksi kaluston saatavuuden mukaan. 

Taulukko 1: Hy1iys11irt (kertaa/vuosi 

Tien kp-luokka 	H?ylyskerrat 

1 	 2-3 

2 	 2-3 

3 	 1-2 

4 	 0-1 

Taulukko 2: Lanausmrit (kertaa/vuosi) 

Tien kp-luokka 
Kp-alue 	A 

Tanauskerrat 
Kp-alue 	B Kp-alue 	C 

1 12 	- 	15 10 	- 	13 8 - 11 

2 10 - 	12 8 - 10 6 - 8 

3 6-10 
2_6 1 ) 

6-8 
2_6 1 ) 

5-6 
2_5 1 ) 4 

1) Jos tien/tieOSafl varrelta puuttuu pysyvi asutus, 
tie voidaan jtt 	lanaamatta. 
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YKSITYISEN TIEN LANAUS- TAI HYLYSKUSTANNUS (mk/v) VOIDAAN 
LASKEA SEURAAVASTI: 

K = j .(2 . 1 . a' + S + H) edestakainen ajo 
tai. 
K = j .(1 . a' + 5 + H ) 	ajo yhteen suuntaan 

j = höy1ys- tai lanauskerrat (kertaa/vuosi) 
1 = tien pituus (km) 
a'= höy1ys- tai lanauskustannuS (mk/jkm) 
5 = siirtoajokustannus (mk/lanaus- tai höy1yskerta) 
1-1 = miestykustaflflUS (mk/lanaus- tai hiy1iyskerta) 

esim. haravamiehen suorittama viimeistely 

KUSTANNUSARVIOISSA KYTETTV LANAUKSF.N JA H?YLYKSEN 
YKSIKKÖKUSTANNUS (rnk/jkm) SISLT 	SIIRTOAJOKUSTANNUKSEN JA 

MIESTYÖKLJSTANNUKSEN: 

a =K 	edestakainen ajo a = K 	ajo yhteen suuntaan 

j.2.1 	 j.1 

a = hy1iyksen tai lanauksen yksikkkustaflfluS (mk/jkm) 

. 

. 
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1.3 Plynsidonta 

Yksityisellä tiell pFdynsidonta-aifleiden k.iytti on tarpeeel-

lista vain tiheän asutuksen kohdalla. 

Kytettivi kokonaismateriaa1imra riippuu tien luokasta seki 

sen tieosan pituudesta, jolle plynsidonta maastotarkastusten 

perusteella esim. asutuksen takia katsotaan aiheelliseksi. 

Kalsiumkloridi voidaan korvata muilla phlynsidonta-aifleilla 

mikili ne ovat hinnaltaan vertailukelpoisia. 

Taulukko 3: Pölynsidonnassa kytettivt 
kalsiumkloridimrit vuodessa (t/km) 

Tien kp-luokka 	KalsiumklOridimir 
(t/km) 

1 	0,7 
2 	0,6 
3 	0,5 
4 	- 

YKSITYISEN TIEN PöLYNSIDONTAKUSTANNIIS (mk/v) VOIDATN LASKEA 
SEURAAVASTI: 

K = 1'. rn . a' + S 
1' = sidottu tienpituus (km) 
m = kalsiumkloridimäri (t/km) 
a' = kalsiumkloridin yksikkökustannuS (mk/t) 
S = kuljetus- ja levityskustannUkset (mk) 

KUSTANNUSARVIOISSA K)YTETTSV PLYNSID0NNPtN YKSIKKKtJSTANNUS 
(mk/km) SISLT 	KULJETUS- JA LEVITYSKUSTANNUKSET: 

a =K 

a = pölynsidonnan yksikkökustannus (mk/km) 
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1.4 Vesakontorjuflta (raivaus) 

1.5 Niitto 

Keskimäärin tarvittavat kasvillisuuden poistotyt vuodessa 

määrätään standardin ja maastotarkastuksissa arvioidun rai-

vaus- ja niittotarpeen seki raivattavan ja niitettivfl tien- 

reunan pituuden avulla. 

Niitto voidaan suorittaa vuosittain. 

• 	Yleisen liikenteen kytrssa olevien yksityisten teiden liitty- 

missä on oltava ohjeiden mukaiset nikemiialueet. Raivaus suori- 

tetaan tarvittaessa vuosittain. 

Mekaaninen raivaus voidaan korvata sallituilla vesakontorjUfl 

ta-aineilla. Tällöin raivauskiertO on pitempi kuin taulukossa 

4 esitetyt raivauksen keskimäiriiSPt aikavälit. 

Taulukko 4: Vesakontoriunta (raivaus) 

Tien kp-luokka Vesakontorjuflflafl 	Vesakontorit-Innan 

keskimäräiflefl 	leveys 
aikavali. (v) 	(m) 

1 1 	- 2 1. 	- 	2 

2 1-2 1-2 

3 2-4 1-2 

4 > 	41) 1-2 	1) 

-) VesakontOrjuflflafl keskim 	ristä aikaväliä 	ja leveyttä 

määrättäessä tulee ottaa huomioon torjunnan tarve tien 

kuivatuksen ja tierungon sailymisen turvaamiseksi. 

RAIVAUS- TAI NIITTOKUSTANNUS (mk/v) VOIDAAN LASKEA SEURAA-
VASTI: 

K = 1'. a 

t 

l'= raivattavan tai niitettivifl tienvarren pituus (km) 

t 	raivaukseri tai niiton keskimäräinefl aikavili (v) 

a 	raivauksen tai niiton yksikkkuStaflfluS 
(mk/ti envarsi -km) 



1.6 Muu kesähoito 

Näist$ hoitotist ei ole laadittu standardeja. Tymirt ja 

- 	kustannukset arvioidaan maastotarkastuksien aikaisempien vuo- 

sien työmrien ja kustannusten perusteella. 

Kustannukset arvioidaan keskimäraisifl vuosikustanflukSifla. 

Mikäli vuotuisia kustannuksia ei pystyta m riämäFin, voidaan 

kustannukset ottaa huomioon kestamenoina ao. vuoden kustannus- 

arviossa. 

- Liikennemerkkien hankinta ja pystytys 

- yksityisen tien viitan ja muiden liikennemerkkiefl 

pystytyksessi ja hankinnassa noudatetaan kirjeilla 

Kl-5OS/17.12.19F2 ja Stie-1090/30.6.1983 annettuja 

ohjeita. 

- Liikennemerkkien korjaus ja puhdistus 

- Kaiteiden, reunapaalujen ym. hoito ja uusiminen 

- Pienehköjen kelirikkovauriOiden korjaus 

- kelirikkovaurioiden korjaukseen ei sisälly tien 

kantavuuden parantamista 

- Mandolliset muut hoitotoimenpiteet 

. 

fl 
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2.1 Auraus 

Aurauksen ja linkoamisen keskimiriSet tymrt vuodessa 

mr'itfl standardin avulla. 

Vaihteluvliefl puitteissa otetaan huomioon mm. kinostumisalt 

tius ja kalusto (aura/linko). 

Taulukko 5: AurausmrFit (kertaa/vuosi) 

Tien kp-luokka 	 Aurauskerrat 
Kp-alue A 	Kp-alue B 	Kp-alue C 

1 25 - 35 30 - 40 40 - 50 
• 	 2 20 - 30 25 - 	35 35 - 45 

3 10 - 25 15 - 30 20 - 40 

4 10 - 	25 	l) 15 - 	30 	l) 20 - 	40 	11) 

1) Jos tien/tieOSafl varrelta puuttuu pysyvä asutus, tie 
voidaan jätt 	auraamatta. 

YKSITYISEN TIEN AURA!JSKUSTANNUS (mk/v) VOIDAAN L1\SKEA SEURAA-
VASTI: 

K = j.(2 . 1 . a'+ 5) edestakainen ajo 
tai 
K = j.(l . a' + S) ajo yhteen suuntaan 

j = aurauskerrat (kertaa/vuosi) 
1 = tien pituus (km) 
a'= aurauskustaflfluS (mk/jkm) 
S = siirtoajOkuStannus (mk/aurauSkerta) 

KUSTANNUSARVIOISSA KYTETT\VA AURAUKSEN YKSIKKKUSTANNTJS 
(mk/jkm) SISLT?SS SIIRTOAJOKIJSTI\NNUKSFN 

a = 	K 	edestakainen ajo 
j.2.l 

a = 	K 	ajo yhteen suuntaan 
j.l 

a = aurauksen yksikkökustannus (mk/jkm) 

2.2 AurausviitOitus 

AurausviitoitukSen tarve seka materiaali- ja työmrit voidaan 

märitellF noudattarnalla soveltuvin osin julkaisussa "Tien 

kunnossapitO", TVH 3000, esitetty1 periaatteita. 
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2.3 TalvihyliYs 

Yksityisten teiden hylyStarVe rajoittuu päaasiaSSa sohjon ja 

polanteen poistoon kevattalvella. HnylJiystarVetta saattaa 

esiintyä 1isksi vilkkaasti liikennidYi1l yksityisilli teil- 

l, joilla on linjaliikennett. 

TalvihyiJYkSefl keskimi.irii set ty iiiirt vuodessa mrtfl 

standardiefl avulla. 

Taulukko 6: HSyliySmirt (kertaa/vuosi) 

Tien kp-luokka 	HylySkertOja 

1 	 0-3 

2 	 0-2 

3 	 0-] 

4 	 0-] 

YKSITYISEN TIEN TALVIHOYLTYSKUSTANNI)S (mk/v) VOIDJ\AN 1ASKEA 

SEURAAVASTI: 

K = j.( 2 . 1 . a' + S) edestakainen ajo 
tai 
K = j.(1 . a' + s) ajo yhteen suuntaan 

j 	hhylyskerrat (kertaa/vuosi) 
1 = tien pituus (km) 
a'= hy1yskuStaflflUS (mk/jkm) 
S = siirtoajokustaflflus (mk/hy1iySkerta) 

KUSTANNUSARVIOSSA KYTETTT\V1' TALVIHYLT\YKSEN YKSIKKÖKUSTANNIIS 
(mk/jkm) SISLT\ SIIRTOAJOKUSTANNIIT<SEN 

a = 	K 	edestakainen ajo 
j.2.l 

a = 	K 	ajo yhteen suuntaan 

:f.l 

a = talvihöyliyksefl yksikkkuStaflflu5 (mk/jkm) 

1 

. 
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2.4 Hiekoi-tUS 

Yksityisten teiden hiekoitustarVe raloittUu iiittymiifl sek 

jyrkkiin nousuihifl 

Ajoradan jkaudefltOrjUfltaan vuodessa kiytettvi hiekkamir 

määritn standardi-n, maastotarkaStuksissa arvioidun 

hiekoitustarPeen ja hiekoitettaVan tienpituuden avulla 

Taulukko 7: Hiekoitukseen käytettiVi materiaaliflra 
hiekoituskerraila (m 3  itd/km) 

. 

Tien kp-luokka 	 IIiekkamr 	 HiekoituS- 
(m3/km) 	 kertoja 

1 	1 	 0,5 	 1-5 

2 	 0,5 	 0 - 2 

3 	 0,5 	 0 	2 

4 	 - 	 - 

YKSITYISEN TIEN HIEKOITUSKIJSTANNUS (mk/v) VOIDAAN LASKEA 

SEURAAVASTI: 

K = j.( 1'. m . a' + S) 
j = hiekoituskerrat (kertaa/Vuosi) 
l'= hiekoitettaVa tienpituUS (km) 
m = hiekkamri (m 3 /km) 
a'= hiekan yksikkikUStaflflUS (mk/m3 ) 
5 = kuljetus- ja levityskustannus (mk) 

KUSTANNUSARVIOISSA KYTETTV1 HIEKOITUKSEN YKSIKK)KUSTANNUS 
(mk/km) SISLTT\ KULJETUS- JA LEVITYSKUSTANNUKSET: 

a=K 
1 

a = hiekoituksen yksikkkuStaflfluS (mk/km) 
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2.5 Muu talvihoito 

- 	Nisti hoitotiiSti ei ole laadittu standardeja. Tymrit ja 

kustannukset arvioidaan maastotarkastuksien, aikai sempien vuo-

sien työmiiriefl ja kustannusten perusteella. 

Kustannukset arvioidaan keskim risifla vuosikustannuksina. 

Mikili vuotuisia kustannuksia ei pystyta m rimiifl, voidaan 

kustannukset ottaa huomioon kertamenoina ao. vuoden kustan- 

nusarviossa. 

. 

	

- 	Liikennemerkkien korjaus ja puhdistus 

	

. - 	Kinostimet ja lur'nivailiefl madaltaminen liittymiSS 

	

- 	Rumpujen sulatus, putidistus ja korjaus 

	

- 	Lumen ja jn tukkimiefl ojien aukaisu 

	

- 	Mandolliset muut hoitotoimenpiteet 

. 

. 
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II 	KUNNOSTUSTYOT 
	 13 

3.1 Sorastus 

Ajoradafl kunnostukseen vuodessa kytettiV keskimirinefl 

murskesorafl tai luonnosOrafl miri m ritin standardifl avulla. 

Tien luokan perusteella m riytyV soramii'r1 korjataan kunkin 

tien olosuhteita vastaavaksi soveitamalla tien 1eveydesti ja 

pohjarnaan laadusta riippuvia olosuhdekertOimia. 

Taulukko 8: Soramirat vuodessa (m 3 itd/km) 

Tien kp-luokka 	KulutuskerrOSmateria' (m3/km) 
Murskesora 	Luonnonsora 

1 	23 	34 

2 	20 	30 

3 	17 	25 

4 	5 - 13 1) 	5 - 19 1) 

1) Pdarajaa tai sen lhelli olevia arvoja kytetin 
niillä tieosil[a, joiden varrelta pysyvi asutus 
puuttuu. 

Taulukko 9: 
Tien leveydest riippuva olosuhdekerrOin 

Tien leveys (m) 	Kerroin (d1) 

1 
<4 	0,9 
4-4,5 	1,0 
> 4,5 	1,1 
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Taulukko 10: Pohjamaafl laadusta riippuVa olosuhdekerröin 

Pohjamaan laatu 	Kerroin (d2) 

Rakennettu tie: 

- routimatOn 	 0,6- 0,0 

- routiVa 	 1,0- 1,2 

RakentarflatOfl tie: 

- routimatOn 	 0,R - 1,0 

- routiVa 	 1,2 - 1,6 

- 

YKSITYISEN TIEN S0RASTUSFZIJST1\NNIS (mk/v) V0IDAN L1\SKFA 

SEURAAVASTI: 

	

K = d1. d2 	v . 1 	a' + S 
d1= tien leveyesti riippuva olosuhdekerroin 

	

d2 	pohjamaan laadusta riippuva olosuhde}PrrOifl 
1 = tien pituus (km) 
v = soramir (m 3  itd/km) 

	

a' 	soran yksikkiikustannus (mk/m 3 ) 
S = kuljetus- ja levityskustannukset (mk) 

KUSTANNUSARVIOISSA K)YTETTÄVA SORASTUKSEN YKSIKKKUSTANNt1S 

(mk/n3 ) SISLT 	KULJETUS- JA LEVITYSKUSTANNIIKSET: 

a= 	 K 
d.d2' 

1 	a = sorastuksen yksikkkUStaflflUS (mk/m 3 ) 

. 
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3.2 Ojien kunnostuS 

3.3 Rumpujen kunnostuS 

Avo-ojien ja rumpujen 1) kunnostuskustannukset otetaan huo-

mioon kertameflOfla ao. vuodEn kustannusarviosSa. 

KunnostettaVien ojien ja rumpujen mrit sekä kustannukset 

arvioidaan vuosittaiStefl maastotarkastuksien, aikaisempien 

vuosien tyFmriefl ja kustannusten perusteella. 

OjituStyöt pyritfl suorittamaan jirkevini kokonaiSuukSina. 

ojituskierron pituus riippuu mm. tien kunnossapitOluokasta, 

pohjamaan laadusta ja kaltevuuSolOSUhteist 

Taulukko 11. Keskimir'iiSet ojituskierrot tieluokittain: 

Tien kp-luokka 	Ojituskierto (vuosia) 

1 	 - 15 

2 	 10-15 

3 	 10 - 15 

4 	 15 - 20 

YKSITYISEN TIEN AVO-OJIEN JA RUMPUJEN KUNNOSTUKSEN 

1 	KUSTANNUKSET (mk/v) V0ID#\AN LASKEA SEURAAVASTI: 

Avo-ojien kunnostus: 

K=l'.a 

l'= kurinostettaVa ojanpituus (m) 

a = yksikkkuStaflflUS (mk/km) 

Rumpujen kunnostuS: 

K1 . a 
i = kunnostettaVien rumpujen lukumr (kpl) 

a = yksikkikuStaflfl' 	(mk/kpl) 

1) R u m p u on rakenne, joka joko johtaa virtaavari avoveden 
tai tekee mandolliseksi piisyn tien alitse ja jonka vapaan 
aukon leveys on < 2,() tri. 
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3.4 Muu kunnostuS 

Niist kUflflOStUStjSt ei ole laadittu 
s tandardeja. TSiden 

tarkoituksena on saattaa kuluneet tai vaurioitUneet tien 

rakenteet ja laitteet ennalleen. Materiaali- ja tymrt 

arvioidaan vuosittaiSten maastotarkaStUk5i 	
ja aikaisemmin 

mandollisesti tehtyjen töiden perusteella. Kustannukset ote-

taan huomioon kertameflofla ao. vuoden kustannuSarViossa. 

Tällaisia tFiti ovat mm: 

- Maakiviefl poisto 

• 	

- Luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaus 

-- esim. tulvavauriOt 

- Siltojen kunnostUS 

-- sisilta siltojen 1) korjauksen 
 seki puukantiSten 

siltojen kulutUskerrOkSe uusimisefl 

- Mandolliset muut kunnostustoimenpiteet 

1 

. 

1) S i 1 t a on rakenne, joka johtaa tien jonkin esteen yli 
ja jonka vapaan aukon leveys on > 2,0 m. 



Kustonnuliset • 	(mk) 

800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

iOsi Tr.ind. 
84 (142) 
980=100) 

Tim pituus 
(km) 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 

. 
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III YHTEISKUSTANNUKSET 

4.1 Valvonta 

ValvontakuStaflrIUks]na hyviksytifl ainoastaan ulkopuolisen arn-

mattitaitOiSefl tyinjohtaiafl suorittamaSta kunnostustöidefl vai-

vonnasta aiheutuvat kohtuulliSet kustannukset, joiden suuruus 

on enintään 5 % kunflOSt1Styfl kustannuksista. 

4.2 Muut yhteiskuStannUkset 

. 

Muiden yhteiskuStannusten suuruutta voidaan arvioida yll ole-

van kuvaajan avulla. 

Muiden yhteiskuStannuSten osuus voi olla korkeintaan 10 % tien 

kunnossapitokuStaflflUksista. 

Niille yksityisille teille, joihin kuuluu eri kunnossaPitO-

luokkiin kuuluvia tieosia, m ritiän muut yhteiskuStannukset 

kuvaajan avulla koko tielle tien koko pituuden mukaan. 
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