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ESIPUHE 

Kunnossapito-ohjeet sisältyvät osana yksityisten teiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevaan 
tekniseen ohjeistoon. Ohjeiden lähtökohtana on yksityisistä teistä annetun asetuksen 41. §:n säännös ja asiaa täs-
mentavä liikenneministeriön päätös n:o 930/84. Niiden mukaan tie- ja vesirakennushallitus antaa tarkemmat 
määräykset valtion avustamien yksityisten teiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. 

Yksityistielakiin perustuvat kuntien varoista maksettavat avustukset ovat perusteiltaan valtionavustuksiin rinnastet-
tavia. Kunnossapito-ohjeiden laatimisessa onkin ollut tavoitteena, että myös pelkästään kunnanavustusta saavien 
teiden kunnossapidossa noudatetaan näitä ohjeita. Kunnossapito-ohjeiden pääasiallisia käyttäjiä ovat 
- tiekunnat, 
- kunnat, 
- tie- ja vesirakennuslaitos sekä 
- kun nossapitotöitä tekevät yksityiset yrittäjät. 

Yksityisten teiden teknisistä tienpidon ohjeista on aikaisemmin v. 1984 ilmestynyt "Osa 1, Suunnitteluohjeet". Nyt 
ilmestyvä"Qsa III, Kunnossapito-ohjeet" antaa yksityiskohtaista tietoa kunnossapidon työnsuunnittelusta, 
ku nnossapitotöiden tekemisestä, kunnossapidon organisaatioista ja kunnossapitokalustosta sekä kunnossa- 
pidon rahoituksesta. 

Aloitteen yksityistieohjeiston laatimisesta teki Suomen Tieyhdistys ry tie- ja vesirakennushallitukselle. 

Ohjetyötä valmistelemaan ja valvomaan perustettiin toimikunta, jonka jäseninä ovat olleet 
- rak.neuvos 	Risto Rankamo 	tie- ja vesirakennushallitus, pj. 31.10.1984 saakka 
- yli-ins. 	Pentti Hautala 	tie- ja vesirakennushallitus, pj. 1.11.1984 alkaen 
- vs. yli-ins. 	Matti Pietilä 	tie- ja vesirakennushallitus 
- osastopääll. 	Pentti Vataja 	Suomen Kunnallisliitto 
- osastopääll. 	Lasse Ristikartano Suomen Kunnallisliitto, siht 
- toim.joht. 	Jarmo Nupponen Suomen Tieyhdistys. 

Toimikunta selvitti esillä olevan ohjeen sisällön tavoitteet. Niin ikään toimikunta hyväksyi ohjeen käyttöä koskevan 
periaatteen: ohje on TVH:n antama viranomaisohje, joka toisaalta täydentää Suomen Kunnallisliiton ylläpitämää 
yksityistiejulkaisujen sarjaa. 

Kunnossapito-ohjeiden laatimisesta on vastannut työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet 
- dipl.ins. 	Anne Leppänen 	tie- ja vesirakennushallitus, pj. 
- ins. 	Hannu Maaniemi tie- ja vesirakennushallitus 
- rkm. 	Oiva Hippeläinen tie- ja vesirakennushallitus 
- ins. 	Jouko Kangas 	tie- ja vesirakennuslaitos, Oulun piiri 
- rkm. 	Kalevi Nuutinen 	tie- ja vesirakennuslaitos, Uudenmaan piiri 
- tiemestari Eero Sorsa, 	Valkealan kunta, Suomen Kunnallisliiton edustajana. 

Lisaksi työhön ovat asiantuntijoina osallistuneet maanrakennusmestari Kauno Piri Pudasjärven kunnasta, dipl. 
ins. Esko Hämäläinen tie- ja vesirakennushallituksesta, dipl.ins. Hannu Kulju tie- ja vesirakennuslaitoksen 
Keski-Pohjanmaan piiristä sekä ins. Hannu Huhtala Suomen Kunnallisliitosta. Ohjetta laadittaessa on oltu 
yhteydessä myös useisiin muihin tie- ja vesirakennuslaitoksen ja kuntien edustajiin. 

Konsu Itti na ku nnossapito-ohjeiden laadintatyössä on toiminut Suu nnittelukolmio Oy, josta työhön ovat osallistu-
neet dipl.ins. Martti Perälä ja dipl.ins. Jorma Heikkinen. 
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1. Yleistä 

1.1 	Ohjeiden soveltuvuus 

Kunnossapito-ohjeet on tarkoitettu yksityisten teiden 
kunnossapidon suunnitteluun, toteutukseen ja valvon-
taan. Ohjeet koskevat ensisijaisesti yksityistielain 
(YksTL:n) §:ien 93-95 perusteella valtion- ja/tai kun-
nanavustusta saavia yksityisiä teitä. Tällaisia ovat 
lähinnä pysyvän asutuksen pääsytiet tai tiet, joilla on 
paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys. 
Ohjeita voidaan soveltaa myös muihin yksityisiin 
teihin. 

Metsäteiden ja maatalousteiden kunnossapidosta 
ovat keskusmetsälautakunta Tapio sekä maatilahalli-
tus antaneet omat ohjeensa /2,1/. 

1 .2 	Kunnossapito ja sen tavoitteet 

Tien kunnossapidoksi katsotaan YksTL:n 6. §:n 3. mo-
mentin mukaan ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
tien pysyttämiseksi sen tarkoitusta vastaavassa kun-
nossa. Kunnossapitoon kuuluu myös tien aukipitä-
minen talvella ja puhtaanapito. 

Yleistavoitteena yksityisten teiden kunnossapidossa 
voidaan pitää YksTL:n 7. §:n 4. momentin periaatetta, 
joka on pyritty sisällyttämään näihin ohjeisiin. Tämän 
mukaan "tie on pidettävä sellaisessa kunnossa kuin 
sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla 
kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu 
tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia". 

Tieosakkaan vaatimuksesta tien kunnossapidon ta-
soa voidaan pitää korkeampana, kuin edellä esitettiin 
joko tien koko osuudella tai vain tietyiltä osin. Tällöin 
kuitenkin tieosakkaan on YksTL:n 7. §:n 5. momentin 
mukaan maksettava siitä aiheutuneet lisäkustan-
nukset. 

1.3 Tiealueja kunnossapitokohteet 

Tietä varten rajattua aluetta sanotaan tiealueeksi. Tie- 
alueen leveys määritetään yleensä tietoim ituksessa. 
Tiealuetta voidaan alueen omistajan suostumuksella 
laajentaa tien oikaisemista ja levittämistä varten 
(YksTL:n 16. §:n 1. momentti). 

YksTL:n 5. §:n 1. momentin mukaan "tiehen kuuluu 
tierata sekä sen säilymistä ja käyttämistä varten pysy-
västi tarvittavat alueet, rakenteet ja laitteet, kuten 
piennar, luiska, pengermä, oja, sivuuttamis- ja kään-
tymispaikka, tiehen liittyvä tienpitoa varten tarvitta-
va varastoimispaikka, silta, rumpu, lautta laiturei- 

kohtaamispaikka  

neen, kaide ja tiemerkki sen mukaan kuin kussakin 
tapauksessa on katsottava tarpeelliseksi". Kaikki nä-
mä sisältyvät tiealueeseen (kuva 1). 

- - ------- 	 -, 

LekI,o,.s-S,.,ö-
Iu,3/c, AjOo 	(f,e,&o) '. Io,,ko 

Kuva 1. 
Tiealue ja tien eri osat 

Yksityisten teiden kunnossapito koskee yleensä vain 
tiealueella olevien tienosien, alueiden rakenteiden ja 
laitteiden kunnnossapitoa. Lisäksi kunnossapitoon 
kuuluu YksTL:n 17. §:n 1. momentin mukaan puiden, 
pensaiden ja muiden tienpitoa haittaavien luonnones-
teiden poistaminen tiehen kuuluvalta alueelta sekä 
tälle alueelle ulottuvien oksien karsiminen. 

Tielautakunta voi antaa oikeuden myös puiden, pen-
saiden tai niiden oksien poistamiseen tiealueen ulko-
puolelta, jos tien liikenneturvallisuus sitä edellyttää. Jos 
puut tai pensaat sijaitsevat tontilla, rakennuspaikalla 
tai ovat puutarhassa kasvavia tai erityiseen hoitoon 
muutoin otettuja, ei niiden poistamiseen voida antaa 
lupaa, ellei siihen ole erittäin painavia syitä (YksTL:n 
17. §:n 2. momentti). 

Yksityisille teille rakenneifujen yleisten teiden yli- ja 
alikulkulaitteiden sekä karjatunneleiden kunnossa-
pidosta on tehtävä sopimukset TVL:n kanssa. 
Yleinen käytäntö on, että jos yksityinen tie alittaa 
yleisen tien, kuuluu yksityisen tien tienpitäjälle alikulku- 
tien kulutuskerroksen, vedenjohtolaitteiden ja jalan-
kulkuportaiden kunnossapito. Jos yksityinen tie ylittää 
yleisen tien, sovitaan sillan kunnossapidosta tapaus-
kohtaisesti. 

7 



2. Kunnossapitoon vaikuttavat 
tekijät 

2.1 	Lainsäädäntö 

2.11 Yksityistielainsäädäntö 

Tärkeimmät yksityisten teiden kunnossapitoa koske-
vat säädökset ovat 

- laki yksityisistä teistä (358/62) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen 

- asetus yksityisistä teistä (690/62) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen 

- kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös 
(218/63) siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen 

- liikenneministeriön yksityisten teiden valtionavus-
tusta koskevat yleisohjeet (652/45/84) /11/. 

Laki yksityisistä teistä (YksTL 358/62) 

Yksityisiä teitä koskeva laki sisältää yksityisten teiden 
tienpidon ja sen osana kunnossapidon tärkeimmät 
toim ntaohjeet sekä määrittelee kun nossapitoa koske-
vat oikeudet ja velvollisuudet. Näistä tärkeimmät 
ovat 

- tienpidon määritelmä (6. 
- kunnossapidon määritelmä (6. 
- tieoikeus ja muut tienpitoa ja tien 

käyttöä varten tarvittavat oikeudet (8. - 21. 
- tienpitovelvollisuus (22. - 37. §) 
- tiekuntien perustaminen (50. - 52. §) 
- tiekuntien toimielimet (58. - 68. §) 
- tiekuntien yhdistäminen (69. §) 
- tienpidon valtion- ja kunnan- 

avustus (93. - 98. §) 
- tien käyttöä koskevat kiellot (100. - 102. §). 

ja rajoitukset 

Asetus yksityisistä teistä (Yksia 690/62) 

Tärkeimmät asetuksen määrittelemät yksityisten tei-
den kunnossapitoa koskevat asiat ovat 

- valtionavustus tien kunnossapitoon 	(13. - 1 5. §) 
- valtionavustuksen hakeminen 	(16. - 1 7. §) 
- kunnossapitoluokitus 	 ( 18a) 
- valtionavustusta saavien teiden 

kunnossapidon valvonta 	 (23. §) 
- tarkkailutiet 	 (33.) 
- sopimus tienpidosta kunnan ja 

tiekunnan välillä 	 ( 42a).  

Kulkulaitosten a yleisten töiden ministeriön äätös 
(21 8/63) ia liikenneministeriön yksityisten teiden vaI-
tionavustusta koskevat yleisohieet (652/45/84) 

Tärkeimmät kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön päätöksen yksityisten teiden kunnossapitoa kos-
kevat asiat ovat: 

- lisäavustuksen määrääminen 	(2. luku, 1. - 5. §) 
- kunnossapitoluokitus 	(3. luku, §:t 4a - 4b) 
- valtionavustukseen oikeutetut 

kunnossapitotyöt 	 (3. luku, § 4c) 

Liikenneministeriön yksityisten teiden valtionavustusta 
koskevat yleisohjeet määrittelevät kun nossapidon 
osalta seuraavat asiat: 

- avustuksen edellytykset 
- avustusprosentin suuruuden 
- kunnossapitoluokituksen 
- valtionavustu kseen oikeuttavat kun nossapitotyöt ja 

-materiaalit 
- valtionavustu kseen oi keuttavat kustannukset 
- hakemusmenettelyn a haknmt sten käsittely 
- maksatusmenettelv 
- yleisiäoh:H 

iiki 	lair suu: 

Yksityisten teiden kunnossapidon kannaltatärkeimmät 
säädökset ovat 

- tieliikennelaki (ILL 267/81) 
- tieliikenneasetus (TLA 182/82) 
- liikenneministeriön päätös liikenteenohjauslaitteis-

ta (LPL 203/82) 
- laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein 

eräissä tapauksissa (laki 184/70). 

Tärkeimmät näiden säännösten kunnossapitoa kos-
kevat kohdat ovat 

- tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä ja 
ajorataan tehtäviä merkintöjä sekä sulkulaifteita 
koskevat määräykset (TLL:n 2. §, TLA:n 1. §, LPL:n 
1. 

- liikenteen ohjauksessa käytettäville merkeille, lait- 
teille ja tiemerkinnöille asetetut vaatimukset (LPL:n 
5. §) 

- liikenteen ohjauslaitteen aseifaminen (TLL:n 51. 
TLA:n 13. - 20. §, LPL:n 6. - 22. §, Laki 184/70) 

- aikaisempien määräysten mukaisten liikennemerk- 
kien käyttöaika (TLA:n 57. §). 

E*I 



2.2 	Liikenne ja ilmasto 

Liikenteen määrä ja laatu vaikuttavat merkittävästi tien 
kun nossapidon tarpeeseen ja määrään. Liikenteen 
vaikutus kun nossapitoon otetaan huomioon ku nnos-
sapitoluokituksen ja määrästandardien avulla. Yksityis-
ten teiden kunnossapitoluokitus ja määrästandardit on 
esitetty yksityiskohtaisesti kohdissa 3.2 ja 3.4. 

Sää ja sen muutokset vaikuttavat myös teiden kun-
nossapitoon. Varsinkin talvikunnossapidossa monet 
hoitotoimenpiteet ajoittuvat sääolosuhteiden mu-
kaan. Tärkeimmät ku nnossapitoon vai kuttavista sää- 
tekijöistä ovat lumisademäärä, tuulisuus, suhteellinen 
kosteus, vesisademäärä, pitkät poutakaudet ja kovat 
pakkaset (kuva 2). 

U) ( 

'IEI1IItIIIf Saatekija 

Lumisademäärä X X 

Tuulisuus talvella X X X 

Kovat pakkaset X X 

Suojasäät X X 

Suhteellinen kosteus X X 

Vesisademäärät X X X X 

Pitkät poutakaudet X X 

x mandollisesti tarvittava toimenpide 

Kuva 2. 
Säätekijöiden vaikutus kunnossapitoon 

Säätekijöiden vaikutus kunnossapitoon on sidoksissa 
myös tien maantieteelliseen sijaintiin. Tämän vuoksi 
maa on jaettu kolmeen kunnossapitoalueeseen (ku-
va 3) siten, että sään vaikutus tien kunnossapitotar-
peeseen on kunkin alueen sisällä keskimäärin saman-
lainen. 

2.3 	Tien rakenne 

Kunnossapidon määrään ja laatuun vaikuttaa myös se, 
onko tie rakennettu vai rakentamaton. Suurin osa 
maamme yksityisistä teistä on rakentamattomia ja vä-
hitellen iikennetarpeen mukaan syntyneitä. 

0 

c 

8 

A 

Kuva 3. 
Kunnossapitoalueet 

Rakentamattomilla teillä on usein puutteellinen kuiva-
tusjärjestelmä. Tiet ovat myös monesti mutkaisia, mä-
kisiä, routivia ja kantavuudeltaan heikkoja. 

Tien routimisella on tärkeä merkitys sen kunnossapito- 
tarpeeseen. Kaikki maalajit routaantuvat (jäätyvät) tal-
vella. Routimista on se, kun hienoainespitoinen maa 
imee itseensä vettä siinä määrin, että sen tilavuus ve-
den jäätyessä kasvaa ja maanpinta kohoaa (routanou-
su). 

Roudan sulaessa maassa oleva ylimääräinen vesi va-
pautuu ja maan lujuus pienenee (routapehmenemi-
nen). Seurauksena on usein kelirikko (kevätkelirikko), 
joka yksityisillä teillä yleisesti aiheuttaa liikennöimison-
gelmia. Vaikeasti korjattavien vaurioiden välttämiseksi 
joudutaankin liikennöintiä kelirikkoaikoina usein ra-
joittamaan. Normaalisti kevätkelirikkokausi alkaa huh-
ti—toukokuussa ja kestää roudan syvyyden ja sää- 
olosuhteiden mukaan jopa heinäkuun alkupuolella 
Myös epätasaiset routanousut haittaavat liikenriöintiä 
ja voivat vaurioittaa tien rakennetta. 

Kelirikkoa voi esiintyä myös syksyllä (syyskelirikko) sa-
teisina aikoina heikosti kantavilla teillä tai tieosilla. 



Roudan syvyys vaihtelee suuresti maamme eri osissa 
ja myös eri vuosina. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat 
mm. talven kylmyys, lumipeitteen paksuus, maan kos-
teusolosuhteet ja maalaji. Keskimääräinen routa- 
syvyys maamme eri osissa ilmenee kuvasta 4. 

2.4 	Kunnossapitäjä 

Yksityisen tien kun nossapidosta vastaavat tieosak-
kaat, tieosakkaiden muodostama tiekunta tai kunta 
tiekunnan kanssa tekemänsä sopimuksen perus-
teella. 

Tieosakkaat tai tiekunta voivat sopimuksen perusteel-
la luovuttaa tien kunnossapidon myös yksityisen yrit-
täjän toteutettavaksi. Koska kunnossapitäjiä on paljon, 
vaihtelevat myös kunnossapidon taso ja menetelmät 
suuresti. 

Rouc/cn ke5kl - 
maarainer 
.syvyys 210cm 

ALUE V 

/?oudQn 
kesI<imöö - 
rö/oen syVyys 
/60cm, 

ALUE IV 
Rojdar, ke5/<i-
mÖorOi,en 5V5 
/55cm 

Roudoo 	ALUE /1/ 
ke s/' imaÖrö/-

Al / 1 	
ei-, 5yvyys fDc 

/ILL/ 1 	ALUE 1/ 
Roucion kesIirnÖö-
rÖ,nen syvyy5C/fl 

Kuva 4. 
Keskimääräinen routasyvyys lumettomilla alueilla 

lEl 



3. Kunnossapidon työnsuunnit-
telu 

	

3.1 	Työnsuunnittelun tarkoitus 

Kunnossapidon työnsuunnittelulla valmistellaan toi-
menpiteet jo ennalta niin, että kunnossapidolle asete-
tut tavoitteet saavutetaan. Tärkeimmät tavoitteet kos-
kevat tien liikennöitävyyttä ja kustannuksia, ja ne voi-
daan esittää seuraavasti: 

- kunnossapito tulee toteuttaa niin, että yksityinen tie 
on laatutasoltaan liikennettä tyydyttävässä kunnos-
sa 

- kunnossapito tulee toteuttaa mandollisimman ta-
loudellisesti ja tarkoitukenmukaisesti. 

Kunnossapidon toteutusta edeltävään tyänsuunnitte-
luun kuuluvat seuraavat tehtävät: 

- tien nykyisen laadun arvostelu 
- toimenpiteiden suunnittelu 
- työmäärien ja materiaalimäärien arvioiminen 
- työmenetelmän valinta 
- toimenpiteen toteuttamisajankohdan valinta. 

Työnsuunniifelua helpottamaan on kehitetty standar-
deja. Näistä määrästandardit /7/ ovat jo käytössä ja 
laatustandardien kehittäminen on vireillä. Standardit 
on tarkoitettu ensisijaisesti valtionavustusta saavia 
yksityisiä teitä varten, mutta niitä voidaan soveltaa 
myös muille yksityisille teille. 

Valtionavustusta saavan yksityisen tien tiekunta joutuu 
vuosittain lakisääteisestikin tekemään oman tiensä 
kunnossapidon suunnittelua avustusjärjestelmän eri 
vaiheissa. Eniten tiekunta voi vaikuttaa tuleviin kun-
nossapitotöihin käsitellessään tulevan vuoden kun-
nossapidon kustannusarvioehdotusta (ks. kohta 6.1). 
Yks TA:n 19. §:n 3. momentin mukaan tiekunnan 
on palautettava ku nnossapitovuotta edeltävän vuo-
den elokuun loppuun mennessä kustannusarvio 
allekirjoitettuna tiemestaripiirille. Tiekunta voi tällöin 
esittää tarkistuksia ja lisäyksiä kustannusarvioon. 

	

3.2 	Kunnossapitoluokitus 

Yksityisen tien kunnossapitoluokkaa käytetään mää-
rästandardien mukaisten työmäärien, kunnossapito- 
kustannusten ja avustusten suuruuden määrittämi-
seen sekä laadun arvosteluun. 

Yksityiset tiet jaetaan kunnossapitoluokkiin liikenteen 
ja sen vaatiman kunnossapitotarpeen perusteella. 
Tien kunnossapitoluokan vahvistaa valtion kunnos-
sapitoavustusta saavien teiden osalta tie- ja vesi- 

rakennuspiiri ja vain kunnanavustusta saavien teiden 
osalta halutessaan kunta. Kunnossapitoluokkaa kos-
keva päätös voidaan tarkistaa tiekunnan hakemuk-
sesta tai viranomaisen aloitteesta, jos tien olosuhteet 
ovat muuttuneet tai kunnossapitoluokan vahvistami-
sesta on kulunut vähintään viisi vuotta (Yk5TA:n § 
18b). 

Kun nossapitol uokkaa määritettäessä otetaan huo-
mioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyttä-
vät tekijät, joita ovat pysyvä asutus, loma-asutus, maa- 
ja metsätalous, linjaliikenne, läpikulkuliikenne ja muu 
erityisliikenne. Kunnossapitoluokitus tehdään pisteyt-
tämällä nämä tekijät määrättyjä pisteytysperusteita 
käyttäen. Pisteytysperusteet on esitetty liitteessä 1. 
Liitteen 1 mukaisesti lasketun pistemäärän perusteella 
yksityiset tiet jaetaan neljään kunnossapitoluokkaan 
seuraavasti: 

Pistemäärä 

	

vähintään 	 Kunnossapitoluokka 

20 	 1 

	

10-19 	 2 

	

4-9 	 3 

	

0-3 	 4 

Yksityinen tie voi jakautua liikenteellisesti ja kunnossa-
pitotarpeeltaan erilaisiin osiin. Tie voi myös muodostua 
vaikutusalueiltaan selvästi erillisistä tieosista. Tällaisis-
sa tapauksissa kullekin tieosalle lasketaan erikseen 
ku nnossapitoluokituspistemäärä. 
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3.3 	Laadun valvonta 	 mutta sitä voidaan käyttää myös muiden yksityisten tei- 
den laadun tarkastuksessa. 

Yksityisten teiden laatua seurataan maastotarkastus-
ten avulla. Vuosittaisten tarkastusten lukumäärä mää-
räytyy tien liikenteellisen merkityksen ja paikallisten 
olosuhteiden mukaan. 

Valtion kunnossapitoavustusta saavat tiet tarkaste-
taan vähintään kerran vuodessa (syystarkastus). Tar-
kastuksen tekee paikallisen tiemestaripiirin tiemestari 
tai apu laistiemestari. Syystarkastuksesta ilmoitetaan 
tiekunnalle ja tielautakunnalle, jotta niiden edustajat 
voivat olla siinä mukana. Kunnanavustusta saavat tiet 
tarkastaa yleensä kunnan tiemestari. 

Yksityisten teiden maastotarkastuksissa käytettävä laa- 
duntarkastulomake on esitetty liitteessä 2. Lomake on 
kehitetty valtionavustusta saavia yksityisiä teitä varten, 

Laadun tarkastuksen avulla varmistetaan, että yksityi-
nen tie on liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja että 
samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvien teiden 
laatutaso on koko maassa mandollisimman yhden- 
mukainen. 

Koska järjestelmällisestä laadun arvioinnista on vielä 
vähäisiä kokemuksia, ei laatutasoa koskevia standar-
deja ole vielä vahvistettu. Yksityisen tien kunnossapi-
don laatutasoa arvostellaan toistaiseksi laaduntarka-
stuslomakkeelta (liite 2) saatavien tietojen perusteella. 
Laadun arvostelun helpottamiseksi on kuvissa 5 - 20 
esitetty kunnossapidon osatekijöiden arvostelua käyt-
täen liitteessä 2 olevia pisteytysperusteita. 

Kuva 5. 
Materiaalin laatu 
Kulutuskerrosmateriaali on hyvää, arvosana 3 (arvosanat 3-0) 

Kuva 6. 
Materiaalin laatu 
Kulutuskerrosmateriaah on liian tasarakeista, arvosana 0 (arvo-
sanat 3-0) 

- 	
- 

• 	 . 	 • 	

.. 	 . 

Kuva 7. 
Materiaalin määrä 
Kulutuskerrosmateriaalia on riittävästi, arvosana 3 (arvosanat 
3-0). 

Kuva 8. 
Materiaalin määrä 
Kulutuskerrosmateriaalia on liian vähän, arvosana 0 (arvo-
sanat 3-0). 
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Kuva 9. 
Sivukaltevuudet 
Poikkileikkausmuoto on hyvä, arvosana 1 (arvosanat 1 tai 0) 

Kuva 10. 
Reunapalteet 
Reunapalteet haittaavat tien kuivatusta, arvosana 0 (arvo-
sanat 1 tai 0). 

Kuva 11. 
Raiteet, kuopat, ilo- ja maakivet 
Tiessä on tiikennöintiä ja kunnossapitoa haittaavia kuoppia, 
arvosana 1 (arvosanat 2-0). 

Kuva 12. 
Raiteet, kuopat, irto- ja maakivet 
Tiessä on pahoja painaumia, arvosana 0 (arvosanat 2-0). 

Kuva 13. 
Kuivatus, sivuojat 
Ojat ovat hyvässä kunnossa, arvosana 3 (arvosanat 3-0) 

Kuva 14. 
Kuivatus, sivuojat 
Ojat ovat huonossa kunnossa, arvosana 0 (arvosanat 3-0). 
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Kuva 15. 
Kuivatus, rummut 
Rumpu on välttävässä kunnossa (liettynyt), arvosana 1 (arvo-
sanat 2-01 

Kuva 16 
Liittymien näkemäalueet 
Liittymässä on huono näkemä, arvosana 0 (arvosanat 2-0). 

Kuva 17. 	 Kuva 18. 
Pientareet ja vierialueet 
	

Irtolumi ja kinokset 

Näkemäalue kaarteessa on raivattu hyvin, arvosana 3 (arvo- 	Tiellä ei ole irtolurita, arvosana 4 (arvosanat 4-0). 
sanat 3-0). 

Kuva 19. 
Irtolumi ja kinokset 
Irtolumi aiheuttaa henkilöautolla ajettaessa huomattavia kul-
kuvaikeuksia, arvosana 1 (arvosanat 4-0). 

Kuva 20. 
Raiteet, polanne ja liukkaus 
Raiteet vaikeuttavat auton ohjaamista huomattavasti, arvo-
sana 0 (arvosanat 1 tai 0). 



3.4 	Kunnossapidon työ-ja materiaalimäärät 
sekä kustannukset 

Kunnossapitotyöt jaetaan vuosittain toistuviin ja satun-
naisesti tehtäviin kunnossapitotöihin, kunnossapitotöi-
den valvontaan, tiekunnan asioiden hoitoon sekä eri-
tyiskohteiden kunnossapitotöihin (lautta, vuosittain pu-
rettava silta ja talvitie). 

3.41 Vuosittain toistuvat kunnossapitotyöt 

Vuosittain toistuvien kunnossapitotöiden avulla pide-
tään tie jatkuvasti liikennöitävässä kunnossa. Tällaisia 
kun nossapitotöitä ovat höyläys, lanaus, pölynsidonta, 
vesakontorjunta, niitto, auraus, aurausviitoitus, talvi-
höyläys, hiekoitus sekä soran tai murskeen lisäys 
kulutuskerrokseen. 

Vuosittain toistuvia kunnossapitotöitä varten on laa-
dittu määrästandardit. Ne sisältävät kunnossapito- 
töiden ohjeelliset materiaali- ja työmäärät. 

Valtionavustusta saavien yksityisten teiden kunnossa- 
pidon määrästandardit vahvistaa tie- ja vesiraken-
nushallitus. Standardeja voidaan soveltaa myös mui-
den yksityisten teiden kunnossapitoon. Ne on esitetty 
yksityiskohtaisesti liitteessä 3. 

Standardeissa työ- ja materiaalimäärien ohjeelliset 
arvot on ryhmitelty teiden kunnossapitoluokkien ja 
kunnossapitoalueiden (kuva 3) mukaan. Näiden li-
säksi on työ- ja materiaalimääriä standardien perus-
teella arvioitaessa otettava huomioon paikalliset olo-
suhteet, käytettävissä olevat ja tarkoitukseen soveltu-
vat kunnossapitomateriaalit ja työmenetelmät. Yksik-
kökustan nuksia määritettäessä otetaan huomioon 
paikkakunnan yleinen hinta- ja palkkataso sekä 
muut paikalliset olosuhteet. 

Valtionavustukseen oi keuftavat kustannukset mää-
räytyvät ja maksetaan vuosittain toistuvien kunnossa-
pitotöiden osalta tie- ja vesi rakenn uspiirin hyväksy-
män kustannusarvion työmäärien ja yksikköhintojen 
perusteella. Töiden todelliset määrät määräytyvät 
kuitenkin tarpeen mukaan. 

Kun nossapitokustann usten todellista kehitystä seura-
taan tarkkailutiejärjestelmän avulla (Yk5TA:n 33. §:n 2. 
momentti). Tarkkailuteiltä kerätään yksityiskohtaisia 
tietoja kunnossapitotöiden ja tienpitoaineiden mää-
ristä, työmenetelmistä ja yksikkökustannuksista. Sa-
manaikaisesti seurataan myös teiden laatutasoa ja lii-
kenteen kehitystä. 

Vahvistettuja määrästandardeja tarkistetaan, mikäli 
useita vuosia jatkuneen seurannan perusteella tode-
taan, että standardien mukaisin materiaali- ja työmää-
rin ei saavuteta kunnossapitoluokalle asetettuja laa-
tutasotavoitteita. 

3.42 Satu n naisesti tehtävät kun nossapitotyöt 

Satun naisesti tehtäviä ku nnossapitotöitä ovat kulunei-
den ja vaurioituneiden tien rakenteiden ja laitteiden 
korjaustyöt. Näille töille ei ole laadittu määrästandar-
deja. 

Satunnaisiin kunnossapitotöihin kuuluvat avo-ojien 
ja rumpujen kunnostus, maakivien poisto, luonnon-
ilmöiden aiheuttamien vaurioiden korjaus, siltojen 
pienehköt kunnostustyöt sekä muut näihin verrattavat 
kunnossapitotyöt. 

Kustannusarvioon näiden kunnossapitotöiden määrä 
arvioidaan maastotarkastusten ja tiekunnan ilmoitta-
man kunnossapitotarpeen perusteella. Valtionavus-
tukseen oikeuttavat kustannukset määräytyvät ja 
maksetaan näiden töiden osalta tie- ja vesirakennus-
piirin hyväksymän kustannusarvion työmäärien ja 
yksikköhintojen mukaan. Töiden todelliset määrät 
määräytyvät kuitenkin tarpeen mukaan 

3.43 Erityiskohteiden kun nossapitotyöt 

Erityiskohteiden (lautta, vuosittain purettava silta tai 
talvitie) kunnossapitotöille ei määrästandardeja ole 
laadittu. 

Työmäärät arvioidaan vastaavalla tavalla kuin satun-
naisissa kun nossapitotöissä. Valtionavustukseen 
oikeuttavat kustannukset määräytyvät näiden töiden 
osalta maksattamishakemuksessa esitettyjen todel-
listen, hyväksyttävien kustannusten perusteella. 

3.5. 	Kunnossapidon työmenetelmän valinta ja 
aj oitu s 

Kunnossapidon työmenetelmät valitaan kunnossapi-
don taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus huo-
mioon ottaen niin, että tie pysyy laatutasoltaan liiken-
nettä tyydyttävässä kunnossa. 

Kunnossapidon työmenetelmät vaihtelevat jonkin 
verran eri puolilla maata. Tyypillistä kuitenkin on, 
että töissä käytetään paljon maatalouden kone- 
kalustoa. Eräät kunnossapitotyöt (esim. höyläys) on 
kuitenkin tehtävä erikoistyökoneilla. 

Työmenetelmät on esitetty yksityiskohtaisesti kunkin 
kunnosapitotyön yhteydessä kohdassa 4, jossa myös 
ku nnossapitotöiden ajoitus on käsitelty. 
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4. Kunnossapitotyöt 

4.0 Yleistä 

Yksityisten teiden kunnossapito jaetaan hoito- ja kun-
nostustöihin. Hoitoon kuuluvat kesähoito ja talvihoito. 
Kun nostustyöt tehdään yleensä kesällä. 

Hoito- ja kunnostustyöt jaetaan seuraaviin osatöihin: 

Hoito 

* Kesähoito 
- höyläys 
- lanaus 
- pölynsidonta 
- päällysteiden ja pintausten hoito 
- vesakontorjunta (raivaus) 
- niitto 
- tiehen kuuluvien laitteiden ja rakenteiden hoito 
- siltojen tarkastukset ja hoito 
- pienehköjen kelirikkovaurioiden korjaus 

* Talvihoito 
- aurausviitoitus 
- auraus 
- talvihöyläys 
- hiekoitus 
- talvi- ja jääteiden kunnossapito 
- muu talvihoito 

Kunnostus 
- sorastus 
- ojien kunnostus 
- rumpujen kunnostus 
- siltojen kunnostus 
- muu kunnostus. 

Jäljempänä käsitellään myös kesähoitoon kuuluva 
päällysteiden ja pintausten hoito, sillä päällysteet ja 
pintaukset tullevat yleistymään yksityisten teiden ku-
lutuskerroksena. 

Kohdissa 4.1-4.2 esitetyistä kun nossapitotöistä ovat 
tällä hetkellä valtionavustuskelpoisia vain liitteessä 3 
mainitut työt. 

Rakenteen parantaminen kuuluu yksityisillä teillä aina 
tien tekemiseen. 

työt. Siksi tiekuntien tulee erityisesti huolehtia niiden to-
teutuksesta. 

4.111 	Höyläys 

Höylöyksen tarve 

Höyläyksen tarkoituksena on 

- tasoittaa ajorata 
- muotoilla sivukaltevuus sellaiseksi, että se parhaiten 

vastaa liikenteen vaatimuksia ja että vesi valuu si-
vuojiin 

- palauttaa ajoradan laitaan siirtynyt irtonainen kiviai-
nes takaisin ajoradalle 

- sekoittaa kulutuskerros ja kiviaines, sidemaa ym. 
aineet kulutuskerrokseen 

- poistaa reunapalteet. 

Kuva 21. 
Reunapalteet tulisi poistaa 

Höyläysmäärä arvioidaan taulukon 1 perusteella. Jos 
maastotarkastuksissa todetaan, ettei tie täytä liiken-
teen vaatimuksia, lisätään höyläyskertoja tarpeen 
mukaan. 

Taulukko 1. 
Höyläysmäärät (kertaa/vuosi) 

4.1 	Hoito 

Hoidolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla var-
mistetaan liikenteen päivittäinen sujuminen tiellä. Hoi-
totoimenpide ei yleensä vaikuta tien rakenteisiin. 

4.11 Kesähoito 

Höyläys ja lanaus ovat kesähoidon keskeisimmät 

Tien kp-luokka Höyläyskerrat 

1 2-3 
2 2-3 
3 1-2 
4 0-1 

Höyläyskerralla tarkoitetaan tasoitushöyläyksessä 
yleensä yhtä edestakaista höyläystä. Ajoradan muotoi-
lussa höyläyskertaan sisältyy yleensä kaksi, joskus 
useampikin edestakainen höyläys. 

ir;' 



Olosuhteiden ja kaluston saatavuuden mukaan voi-
daan standardin mukaisia höyläyskertoja korvata 
lanauksella tai päinvastoin. 

Työn suunnittelu 

Höylän siirtokustannusten pienentämiseksi olisi edul-
lista laatia kaikkia saman alueen yksityisiä teitä varten 
yhteinen höyläysohjelma. Ohjelma tulisi laatia tiekun-
tien yhteistyönä. Jos kunta ohjaa ja valvoo kunnossa-
pitoa tai hoitaa sen sopimuksen perusteella joko 
kokonaan tai osittain, höyläysohjelman laatu yleensä 
kunta. 

Koska höyläys ja lanaus liittyvät läheisesti yhteen, 
niiden tarve tulisi harkita yhtä aikaa. 

Höyläys ei sovi ajoradan hoitotoimenpiteeksi, jos tien 
pintaan ulottuu runsaasti maakiviä tai jos tiessä ei ole 
kulutuskerrosta riittävästi. 

Työn aioitus 

Höyläys tehdään tarpeen mukaan 

- keväällä roudan sulamisen jälkeen 
- sorastuksen yhteydessä 
- syksyllä ennen tien pinnan jäätymistä. 

Tarkkaa höyläysajankohtaa ei voida ennakolta mää-
rittää, vaan on varauduttava siihen, että höylä saa-
daan nopeasti liikkeelle silloin, kun tien pinta on kos-
tea. Mikäli tie joudutaan höyläämään poutajakson 
aikana, on kulutuskerros kasteltava. 

Työn toteutus 

Sorakulutuskerroksen höyläykseen sopii hyvin keski-
raskas tiehöylä, painoluokka 10-13 tonnia (t) tai 
maataloustraktoriin kiinnitettävä höylä, jota voidaan 
hydraulisesti säätää. 

Kuva 22. 
Höyläys käynnissä 

Koska yksityinen tie höylätään harvoin, tehdään höy-
läys suhteellisen raskaasti. Kulutuskerros leikataan 
kuoppien pohjaa myöten (varottava sekoittamasta 
kerroksia), jolloin tasoitushöyläykseen Ii ittyy myös 
kulutuskerroksen m uokkaus. Tasoitus/m uokkaus-
höyläyksessä höylässä tulee olla karheenlevitin, jol-
loin yksi edestakainen höyläys riittää. 

Ajoradan muotoiluhöyläyksen tarkoituksena on lähin-
nä sivukaltevuuden muotoilu ja tien reunaan siirty -
neen kiviaineksen palauttaminen ajoradalle. Yksityiset 
tiet ovat tavallisesti niin kapeita, että kaksi edestakais-
ta höyläystä riittää. Ensimmäinen höyläys on raskas-
höyläys, jonka avulla tien pinta leikataan oikeaan si-
vukaltevuuteen (4 %) ja irtonainen kiviaines siirre-
tään reunasta ajoradalle. Toinen höyläys on kevyt 
tasoitushöyläys, jonka avulla levitetään tien keskellä 
oleva karhe ja siirretään tiestä mandollisesti nous-
seet kivet pois ajoradalta. Liikennettä haittaavat kivet 
poistetaan ajoradalta heti. Jos kiviä nousee runsaasti, 
tarvitaan aputyöntekijä, joka kerää kivet pois. 

Mikäli höyläyksessä ei ole mukana aputyöntekijää, on 
tie heti höyläyksen jälkeen tarkastettava ja ajoradalta 
on poistettava mandollisesti sille jääneet ylisuuret 
kivet. Myös tiestä nousseiden kivien kuopat on täytet-
tävä. Tarkastuksen jälkeen poistetaan mandolliset 
tietyöstä varoittavat liikennemerkit. 

Ajoradan kunnossapidossa on höyläyksen merkitys 
keskeinen. Hyvin tehty höyläys yhdessä pölynsidon-
nan kanssa vähentää ajoradan muun kunnossapidon 
tarvetta. 

Höyläyksen tekee yleensä tiekuntien palkkaama 
ammattitaitoinen yksityinen yrittäjä tai kunta. 

4.112 Lanaus 

Lanauksen tarve 

Lanauksen tarkoituksena on 

- tasoittaa tien pinnan pienet epätasaisuudet ja kuo-
pat 

- sekoittaa tien kul utuskerroksen materiaaleja 
- nopeuttaa tien pinnan kuivumista kelirikkoaikana. 

Lanaus pienentää yleensä tien sivukaltevuutta. Siksi 
sivukaltevuudet on hoidettava höyläämäällä. 

Lanausmäärä arvioidaan taulukon 2 perusteella. Jos 
maastotarkastuksissa todetaan, ettei tie täytä liiken-
teen vaatimuksia, lisätään lanauskertoja tarpeen 
mukaan. 
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Taulukko 2. 
Lanausmäärät (kertaa/vuosi) 

Tien kp-luokka 
___________ 

Lanauskerrat 
Kp-alue A 	Kp-alue B 	Kp-alue C 

1 12-15 10-13 8-11 

2 10-12 8-10 6-8 
3 6-10 6-8 5-6 
4 2-6 261 2-5 

Jos tien/tienosan varrelta puuttuu pysyvä asutus, tie voidaan 

jattää lanaamatta. 

Lanauskerta tarkoittaa yhtä edestakaista lanausta. 

Olosuhteiden ja kaluston saatavuuden mukaan voi-
daan standardin mukaisia lanauskertoja koriata höy -
läyksellä. 

Työn suunnittelu 

Lanausmääriä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 
höyläysmäärät. Lanausohjelman laatu yleensä tie- 
kunta. Jos kunta ohjaa ja valvoo kunnossapitoa tai 
hoitaa sen sopimuksen perusteella joko kokonaan 
tai osittain, lanausohjelman voi laatia myös kunta. 

Työn ajoitus 

Lanaus on suositeltavaa tehdä 

- keväällä roudan sulamisen jälkeen tien pinnan kui-
vumisen nopeuttamiseksi 

- sorastuksen yhteydessä 
- syksyllä juuri ennen tien pinnan jäätymistä 
- muulloin tarpeen mukaan. 

Lanaus olisi tehtävä silloin, kun tien pinta on kostea, 
ei kuitenkaan rankkasateella. Kastelukustannusten 
vuoksi ei yksityisiä teitä yleensä lanata poutajakson 
aikana. 

Työn toteutus 

Tien pinnan tasoittamiseen ja kulutuskerroksen se-
koittamiseen sopii parhaiten moniteräinen, yksi tai 
kaksiakselinen lana, jonka terien korkeutta voidaan 
säätää ajon aikana. 

Säätö tehdään joko vetokoneena olevan traktorin 
hydrauliikan avulla tai mekaanisesti, jolloin lanauk-
seen tarvitaan yleensä kaksi henkilöä. Vetokoneeksi 
sopii keskikokoinen tai raskas maataloustraktori. 

Kuva 23. 
Lanaus käynnissä 

Joskus lanaukseen käytetään myös traktorin nosto- 
laitteisiin kiinnitettyä perälevyä. Menetelmällä pysty-
tään kuitenkin vain kevyeen, tien pinnassa olevan 
irtoaineksen tasaukseen. Siksi perälevyä ei tulisi 
käyttää varsinaiseen lanaukseen. 

Ennen lanausta on tarkistettava lanan terien oikea 
säätö. Laahusterän (ns. kiviharavan) asentoon on kiin-
nitettävä erityistä huomiota. Sen tulee levittää kulu-
tuskerrossora tasaisesti koko tien leveydelle, eikä se 
saa työntää soraa luiskalle tai palteeksi tien reunaan. 
Ennen lanausta on myös tarkastettava, että liikenteen 
varoituslaitteet ovat lanauskalustossa kunnossa. 

Lanauksen aikana on jatkuvasti tarkkailtava lanan siir-
tämän materiaalin määrää, sillä yksityisten teiden 
tasaus on usein niin pienipiirteistä, että lana vaatii 
lähes jatkuvaa korkeussäätöä. Lanan nostamat liiken-
nettä vaarantavat kivet on poistettava heti ajoradalta. 

Kelirikkoaikana tien pinta lanataan kevyesti niin, että 
kulutuskerros sekoittuu, kuohkeutuu ja kuivuu nope-
asti. Tasoitus- ja sekoituslanauksessa lei kkaussyvyy-
den määrää usein lanan paino ja vetokoneen veto- 
teho. 

Lanausnopeus on sovitettava sellaiseksi, että lanaus-
jäljestätulee mandollisimman tasainen. Kulutuskerrok-
sen paksuuden, materiaalin laadun, tien tasauksen ja 
maakivien määrän mukaan lanausnopeus on 3 - 10 
km/h. 
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Taulukko 3. 

Pölynsidonnassa käytettävät kalsiumkloridimäärät, (tiesuola- 
määrät) vuodessa 

Tien kp-Iuokk 
________________________ 

Kalsiumkloridirnaarä 
(1/km) 

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

Kuva 24. 
Lanan nostamat kivet tulee poistaa tieltä heti lanauksen jäl-
keen 

Jotta lanauksen jälki olisi hyvä, tulee kiinnittää erityistä 
huomiota anaajan ammattitaitoon ja lanan kuntoon. 

Lanauksen hoitaa yleensä tiekunta itse, ammattitaitoi-
nen yksityinen yrittäjä tai kunta. 

4.113 	Pölynsidonta 

Pölynsidonnan tarve 

Pölynsidonnan tarkoituksena on 

- vähentää pölystä asutukselle ja ympäristölle aiheu-
tuvia haittoja 

- vähentää sideaineksen poistumista kulutuskerrok-
sesta 

- parantaa liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuh-
teita teillä, joilla on jalankulku- ja polkupyöräliiken-
neifä. 

Pölynsidonta-aineita käytetään 1. ja 2. kunnossapito- 
luokan teillä yleensä koko tieosuudella. Muilla teillä 
pölynsidontaa käytetään ti heän asutuksen kohdalla, 
tärkeillä polkupyöräteillä tai siellä, missä tien varren 
kasvillisuudelle (esim. puutarhat) on pölystä suurta 
haittaa. 

Pölynsidonnassa käytetään tavallisesti kalsium kloridia 
(tiesuolaa). Myös muita vastaavia aineita voidaan 
käyttää, jos ne ovat hinnaltaan vertailukelpoisia. 
Pelkkää vettä ei pölynsidontaan kannata käyttää ly -
hyen vai kutusajan vuoksi. 

Pölynsidonnassa käytettävät keskimääräiset kalsi u m - 
kloridimäärät vuodessa (tlkm) on esitetty taulu-
kossa 3. 

Työn suunnittelu 

Pölynsidontaan varaudutaan han kkimalla pölyrsidon-
ta-aineet riittävän ajoissa. Edullisin hankintatapa on 
usean tiekunnan tai koko kunnan yhteishankinta. 

Työn ajoitus 

Kalsiumkloridi levitetään keväällä kelirikkokauden 
päätyttyä yleensä höyläyksen tai lanauksen yhteydes-
sä mieluiten sekoitussuolauksena. 

Jos kesä on poikkeuksellisen kuiva, voidaan pälynsi-
dontaa joutua täydentämään paikoitellen. 

Työn toteutus 

Kalsiumkloridi levitetään rakeisena tai liuoksena. 
Rakeisena se levitetään kuorma-auton tai maa-
taloustraktorin perään kiinnitettäyän sirottelulaitteen 
avulla. Siroifelulaitteena voidaan käyttää myös lan-
noitteenlevitintä tai käytöstä poistettua kylvökoneifa. 

Pölynsidonta tehdään joko sekoitus- tai pintasuo-
lauksena. Sekoitussuolauksessa tielle levitetty kai-
siumkloridi sekoitetaan keväthöyläyksen tai lanauk-
sen yhteydessä tien kulutuskerrokseen. Pintasuola-
uksessa kalsiumkloridi jää tien pintaan. Kokemus-
ten mukaan sekoitussuolauksen avulla saavute-
taan parempi lopputulos. 

Kuva 25 

Kalsiumkloridin levitystä kuorma-autosta. 



Öljysorapäällystettä voidaan kuitenkin pai kata myös 
kylmällä ja kostealla säällä, sillä äljysora on helposti 
m uokattavaa. 

Li uoksena pölynsidonta-ai ne levitetään tyhjennyslait-
tei 1 la varustetusta säiliöstä. Kalsium kloridiseos teh-
dään sekoittamalla 50-200 kg kalsiumkloridia 1 m 3 :iin 
vettä. 

Työn päätyttyä puhdistetaan pölynsidonnassa käytetty 
kalusto. Pölynsidonta sopii tiekuntien tehtäväksi. 

Ajorata harjataan keväällä sen jälkeen, kun jää ja 
lumi ovat sulaneet ajoradalta. 

Ajoratamaalaukset tehdään kesällä kuivan sään aika-
na. 

Työn toteutus 

Öljyopäällyteenkous 

Oljysorapaikkausta käytetään pääl lysteessä esi i nty-
vien reikien, purkautumien ja halkeamien korjauksiin. 
Paikkaus tehdään yleensä käsityönä. Paikattava reikä 
muotoillaan rautakangella ja lapiolla neliön tai suora-
kaiteen muotoiseksi, minkä jälkeen paikkauskohtaan 
levitetään massa lapiolla. Massa tiivistetään käsijun-
talla tai siten, että ajetaan kuorma-autolla 4-6 kertaa 
paikan yli. 

Karhinta tarkoittaa vaurioituneen öljysorapinnan repi-
mistä, tasoittamista ja tiivistämistä niin, että loppu-
tulokseksi saadaan tasainen päällysteen pinta. Karhin-
taa käytetään silloin, kun paikkaus ei vaurioiden 
lukuisuuden johdosta enää kannata. Karhinnan yhtey-
dessä tehdään yleensä myös massanlisäys. Karhinta 
ja massanlisäys voidaan tehdä ajoradan levyisenä 
tai vain esim. raiteiden kohdalle. Päällyste revitään ja 
tasoitetaan tiehöylään kiinnitetyllä repijällä. Massan 
lisäykseen ja levitykseen käytetään kuorma-auton 
perään kiinnitettyä laahainta eli kelkkaa. Tiivistys teh-
dään yleensä kumipyörä- tai valssijyrällä. 

Sor. pintauksen korjus 

4.114 	Päällysteiden ja pintausten hoito 

Jäljempänä käsitellään vain öljysorapääuysteiden 
(Os) ja sorapintausten (Sop) hoitoa. Asvalttipäällys-
teet ovat yksityisillä teillä harvinaisia, eikä niiden hoi-
toa tässä yhteydessä käsitellä. 

Päällysteiden ia pintausten hoidon tarve 

Päällysteiden ja pintausten hoidon tarkoituksena on 

- korjata kulutuskerrokseen syntyneet päällystevau- 
riot, joita ovat: halkeamat, avonaisuus, reiät, epä- 
tasaisuudet ja roudan aiheuttamat vauriot 

- pitää ajorata puhtaana 
- pitää ajoratamerki n nät kunnossa. 

Päällyste- ja pintausvaurioiden korjaustarve sekä 
ajoratamaalausten tarve määritetään vuosittaisissa 
maastotarkastuksissa. Tällöin sovitaan valvontavi ran-
omaisen kanssa myös siitä, missä laajuudessa pääl-
lysteiden hoito- ja kunnostustyöt voidaan hyväksyä 
valtion kunnossapitoavustuksen piiriin. 

Työmenetelmät 

Oljysorapääl lysteiden korjausmeneteim iä ovat pai k-
kaus, päällysteen karhinta ja massan lisäys. 

Pintaukset korjataan paikkauksena tai uudelleen pin-
tauksena. 

Ajorata puhdistetaan harjaamalla. 

Työn suunnittelu 

Päällyste- ja pintausvaurioiden korjaus, ajoradan puh-
distus sekä ajoratamerkintöjen maalaus tulisi suunni-
tella ja toteuttaa keskitetysti tiekuntien, alan yksityisen 
yrittäjän tai kunnan toimesta. Hoitotyöt tulisi suunni-
tella niin, että kaluston siirtokustannukset ovat mah-
dollisimman pienet 

Työn aloitus 

Oljysorapäällysteen ja sorapi ntauksen korjaukset on 
edullisinta tehdä kuivan ja lämpimän sään aikana. 

Sorapintaukseen tulleet reiät voidaan korjata öljyso-
raha, bitumiöljyllä tai bitumiemulsiolla ja sepelillä. 
Viimeksi mainittu paikkaus tehdään siten, että kuop-
paan levitetään emulsiota ja sepeliä (mursketta) vuo-
ron perään kahtena kerroksena. 

Sorapintaus joudutaan uusimaan kokonaan 5—lO 
vuoden välein tien kantavuuden, liikenteen määrän 
ja laadun sekä kulumisen mukaan. 

joradan uljanapjjo_ 

Harjauksessa käytettyjä koneita ovat siirtävät tieharjat 
ja itsekeräävät lakaisukoneet Vetokal ustona käyte-
tään kuorma-autoa tai traktoria. Mikäli harjauksesta 
syntyvä pöly haittaa liikennettä tai ympäristöä, on 
ajorata ennen harjausta kasteltava. 
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Kuva 26. 
Irtonaiset kivet tulee tiekunnan poistaa yksityisen tien pääl-
lystetyltä liittymäalueelta 

Ajoradan puhtaanapidossa on muistettava myös, et-
tä yleiseen tiehen liittyvän yksityisen tien päällystetyn 
liittymäalueen puhtaanapito kuuluu yksityisen tien tie- 
kunnalle. 

joratamerkinnät 

Ajoratamerkinnät maalataan ku ivalle päällysteelle. 
Ennen maalausta on alusta tarvittaessa harjattava. 
Maalattaessa tulisi alustan, ilman ja maalin lämpötilan 
olla yli 5 °C. 

4.115 Vesakontorjunta (raivaus) 

Vesakontoriunnan tarve 

Vesakontorjunnan avulla poistetaan vesakko 

- tien näkemäalueilta (kaarteet ja liittymät) 
- sivuojista ja etenkin niistä kohdista, joissa vesakko 

haittaa veden virtausta 
- kohdista, joissa vesakko rumentaa maisemaa 
- kohdista, joissa vesakko aiheuttaa lumen kinostu-

mista tielle. 

Kuva 27. 
Vesakonraivaus on laiminlyöty 

Vesakontorjunta voidaan tehdä mekaanisesti veso-
maila ja raivaamalla tai kemiallisia torjunta-aineita 
käyttämällä. Luonnon- ja työsuojelun kannalta me-
kaaninen menetelmä on suositeltavampi. 

Raivaustarve arvioidaan maastotarkastuksissa. 

Mekaanisessa vesakontorjunnassa eri kunnossa-
pitoluokkien raivauksen keskimääräinen aikaväli on 
taulukon 4 mukainen. 

Taulukko 4. 
Vesakontorjunta (raivaus) 

Tien kp-luokka Vesakontorjunnan Vesakontorjunnan 
keskimääräinen leveys 

aikaväli (v) (m) 

1 1-2 1-2 
2 1-2 1-2 

3 2-4 1-2 
4 yli4 1_2 1  

Vesakontorjunnan keskirnääraista aikaväliä ja eveyttä maarat-
täessa lulee ottaa huomoon torjunnan tarve tien kuivatukseri ja tie- 
rungon saijrnisen turvaamiseksi. 

Jos mekaaninen raivaus korvataan tai sitä täydenne-
tään kemiallisella vesakontorjun nalla, on raivauskierto 
pitempi kuin taulukossa 4 esitetty. 

Työn suunnittelu 

Mekaanisen vesakontorjunnan toteutusta suunnitel-
taessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota työn ajoi-
tukseen ja taloudelliseen tekotapaan. 

Kemiallisen vesakontorjunnan suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon torjunta-aineiden käytöstä annetut 
määräykset /8/. 

Työn aiotus 

Mekaaninen vesakontorjunta on edullisinta tehdä 
kesällä, kun lehdet ovat kasvaneet täysikokoisiksi. 
Tällöin katkaistuissa kasveissa on uusien versojen 
syntyminen hidasta. Syksyllä vesominen on kaikkein 
epäedullisinta, koska juuriston runsaan ravintovaras-
ton vuoksi kasvit versovat keväällä voimakkaasti. 

Työn toteutus 

Mekaaninen vesakontorjunta tehdään vesurilla, vesa-
viikatteelia, raivaussahalla, vankkarakenteisella niitto-
koneella tai hydraulisesti liikuteltavalla vesakkoleik-
kuntIa. Jos raivaus tehdään niittokoneella, on ennen 
niiftoa poistettava paksurunkoiset vesat ja puunrun-
got vesurilla tai raivaussahalla. Jotta ympäristö säi-
lyisi siistinä, katkaistut vesat kuljetetaan raivauksen 
jälkeen pois tai kerätään kasoihin ja poltetaan myö-
hemmin. 
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Kuva 28. 
Raivaussahalla vesakon raivaus sujuu kätevästi 

Mekaan ista vesakontorjuntaa voidaan täydentää 
kemiallisella kantokäsittelyllä, jolloin raivauskierto 
pitenee. 

Jos vesakontorjunta tehdään kemiallisesti, ruiskutuk-
sessa tulee käyttää vain sallittuja torjunta-aineita ja 
noudattaa tarkoin vesakontorjunta-aineiden käytöstä 
annettuja ohjeita /8/. Lisäksi on muistettava, että ke-
miallisesta ruiskutuksesta on ilmoitettava tien varteen 
pystytetyin varoitustauluin. 

Vesakontorjunta sopii hyvin tiekuntien tehtäväksi. 

4.116 	Niitto 

Niiton tarve 

Niiton avulla poistetaan heinä, kulottunut aluskasvilli-
suus, pienet vesat sekä puun taimet 

- tien näkemäalueilta (kaarteetja liittymät) silloin, kun 
ne ovat näkemäesteinä 

- pientareilta ja luiskista tien koko osuudelta 
- alueilta, joissa tie liittyy hoidettuun ympäristöön. 

N i ittotarve määritetään maastotarkastuksissa. 

Työn aioitus 

Yleensä riittää yksi niitto kesän aikana, ja se ajoitetaan 
kesä—heinäkuuhun. 

Työn toteutus 

Niitto tehdään ensisijaisesti koneella ja joskus käsi-
n iittona viikatteella. Kustannusten pienentämiseksi 
vHkateniitto olisi rajoitettava jyrkkiin luiskiin ja ahtaisiin 
alueisiin, joihin koneella ei päästä. 

N iittämiseen käytetään tavallista traktoriin kiinnitettyä 
maatalousniittokonetta tai traktoriin kiinnitettyä hyd-
raulista vesakkoleikkuria. 

Kuva 29. 
Niitetyt pientareet parantavat tieympäristÖä ja vähentä-
vät talvella lumen kinostumista tielle 

Tienvarsia ei yleensä haravoida niiton jälkeen, vaan 
niitetty heinä jätetään paikoilleen. 

Niitto sopii hyvin tiekuntien tehtäväksi. 

4.117 	Tiehen kuuluvien laitteiden ja rakenteiden 
hoito 

Kohtien 4.117 - 4.119 hoitotöistä ei ole laadittu stan-
dardeja. Työmäärät ja kustannukset arvioidaan 
maastotarkastusten sekä aikaisempien vuosien työ- 
määrien ja kustannusten perusteella. 

Lnkennemerkkien käyttö ia Qystytys 

Tieliikennelain (TLL 267/81) ja -asetuksen (TLA 182/ 
82) mukaan myös yksityisi!lä teillä ns. omia teitä lu-
kuu nottamatta on liikenteen ohjauksessa käytettävä 
tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä ja 
ajoratamerkintöjä sekä sulkulaitteita. Liikenneminis-
teriön päätöksessä, joka koskee liikenteen ohjaus- 
laitteita (LPL 203/82), on annettu tarkempia määräyk-
siä merkkien mitoituksesta ja sijoituksesta. Päätöksen 
5. §:n mukaan liikenteen ohjauksessa saa käyttää 
vain sellaisia merkkejä, laitteita ja tiemerkintöjä, jotka 
täyttävät tie- ja vesirakennushallituksen asettamat 
väriä, rakennetta ja mitoitusta koskevat vaatimukset. 
Muita kuin lain ja asetuksen mukaisia merkkejä ei 
saa käyttää. Aikaisempien määräysten mukaisia 
merkkejä saa käyttää enintään vuoden 1995 lop-
puun eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (TLA:n 
1 82/82 57. §). Epäviralliset liikennemerkit tulee kui-
tenkin poistaa jo vuoden 1986 loppuun mennessä. 

Tie- ja vesirakennushallitus on antanut kirjeessään 
ohjeet siitä, miten liikennemerkkejä käytetään valtion 
avustamilla yksityisillä teillä /3/. Näiden ohjeiden 
lisäksi voidaan soveltuvin osin käyttää yleisten tei-
den liikennemerkkien käytön yleisohjetta /12/. Yksi-
tyisen tien viitoitusohjeet (yksityisen tien viitta ja osoi-
teviitta) on annettu tie- ja vesirakennushallituksen 
yksityisen tien viitoitusta käsittelevässä ohjeessa /9/. 
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Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityisen tien tien- 
pitäjä eli yleensä tiekunta saatuaan siihen kunnan 
suostumuksen. Suostumusta ei saa evätä ilman 
pätevää syytä. Poliisiviranomaiset ja tie- ja vesira-
kennuslaitoksen viranomaiset antavat lausuntoja 
merkkien tarpeellisuudesta ja sijoituksesta. Yleisen 
tien tiealueelle sijoitettavien yksityistieviittojen ja 
merkkien lupaviranomaisena on paikallinen tie- ja 
vesirakennuspiiri (TVH :n kirje Kl-309/20.8. 1984). 

Tietyötä tai keli rikkorajoitusta osoittavien merkkien 
pystytykseen ei tarvitse hankkia viranomaisen lupaa 
tai suostumusta. Kelirikkorajoitusta osoittavien liiken-
nemerkkien pystytys on tärkeää, koska rajoituksien 
avulla voidaan säästää tien kunnostuskustannuksia. 
Jos yksityisen tien liittymä yleiseen tiehen varuste-
taan väistämisvelvollisu utta tai pakollista pysähty-
mistä osoittavalla liikennemerkillä, kuuluu merkin 
pystyttäminen ja uusiminen kuitenkin yleisen tien 
tienpitäjälle. 

Ennen kuin siltojen painorajoitusmerkkejä voidaan 
asettaa valtionavustusta saaville teille, on tiekunnan 
pyydettävä kirjallisesti tie- ja veslrakennuspiiriltä asi-
antuntijalausunto. Vaikka painorajoitus tämän lausun-
non perusteella asetetaan, on vastuu sillan kanta-
vuudesta ja kunnosta aina tiekunnalla. 

Valtionavustusta saavien yksityistielauttojen (lossien, 
lossialusten, railolossien) kuntoa valvovat meren-
kulku hallituksen valtuuttamat katsastajat. Lauttojen 
kantavuutta osoittavien merkkien asettam iseen tulee 
hankkia katsastajan lausunto. 

Taulukossa 5 on esitetty yksityiskohtaisia ohjeita val-
tion avustamien yksityisten teiden liikennemerkkien 
asettamista varten /3/. Ohjeita voidaan soveltaen 
noudattaa myös muiden yksityisten teiden liikenne- 
merkkien käytössä. 

Taulukko 5. 
Ohjeita valtion avustamien yksityisten teiden liikennemerkkien asettamisesta 

Liikenrremerkki 

__________________________________ 

Pys5ltaja 

_________________ 

Kunnossa- a 
puhlaanapitaja 
_______________ 

Lausunnon 
antala 
__________ 

Suostu- 
muksen 
antaja 

Paaloksen 
antaja 

Merkin nou- 
daltamisen 
valvonta 

Perusteet xl 

VaroituSmerkit 

N:o 111-1 75, 	78-189 liekunta Tiekunta Poliisi Kunta Tiekunta Yleensa TLL 51 § 2. ILA 13 §, LPL 13 § 
(Tietyon tai kunnossapilolyon jTVL poliisi 
keslaessa 0:0 142-146 ym. 
tarpeelliset merkit) Tyon suorittaja Tyon suorlttaja Tiehoitokunta ' TLL 51 § 2, TLA 13 §, LPL 13 § 

No 176-177 Rautalet Rautatiet Rautatiet -- TLL 51 § 4, ILA 13 §, LPL 13 § 

Etuajo-oikeus ja vastamisrnerkit Laki 184/70 

N:o2tl-212.231-232 TVL TVL TVL -- TLL51 §2.TLA 145.LPL t5-16 

No 221-222 Tiekunta Tiekunta Kunta Tekunta -, ILL 51 § 2. [LA 14 §. LPL 15-16 § 

Kielto- la raloutusmerkit 

N:o 311-343,348-393 Tiekunta Tiekunta Pc'hisi tekunta -- TLL 51 § 2. TLA 15-16 §. LPL 17-- 19 § 

N -o 344-347 (painorapoitus) Tiekunta Tiekunta TVL 2  Tiehoilckunta - YTL 67 § 

Maaraysmerkit 

N - o 411-425 Tiekunla Tiekunla Poliisi Kunta Tiekunla ' TLL 51 § 2. TLA 17-18 §, LPL 20 § 

Ohlemerkit 

N:o 511-521.523-574 Tiekunta Tekunla Poliisi Kunta Tiekunta " TLL 51 § 2. TLA 19 §, LPL 21 § 

N:o 522 (kohlaamispaikka) Tiekunta Tiekunta Tiekunta -' TLL 51 § 2, TLA 19 §. LPL 21 § 

Opastusmerkit 

N:o 612-641,646-751 Tiekunta Tiekunta Kunta Tekurita " TLL 51 § 2, TLA 20 §. LPL 22 § 

N:o 643-645 (ykstyistre- Tiekunta TLL 51 § 2. TLA 20 §. LPL 22 § 
vutta la osoitevlilatl Tiekunta T\/L 4  Tiekunta 

Lisakilvet 

N:o 811-872 Tiekunla Tiekunta Tiekunla - TLL 51 § 2. TLA 20 §. LPL 22 § 

Tarvittaessa lausunto tien teknillisista yksityiskohdista 	 0 Perusteet: 	TLL = Tieliikennelaki 1267/81 i 
2. Tarvittaessa lausunto aloneuvo- tai akselipainorajoituksista 	 TLA = Tihlrkenneasejus 1152/82) 
3. Tien aloradan leveyden merkitserniseen kohtaamispaikoilla 	 LPL = Lukenneministerion paatos liikenteen 
4. Yksilyistieviitan tai osoitevutan pyatyttamseen yleisen 	 ohlauslaitleista 1203'62) 

ties tealueille on hankittava lie- ja vesirakennusoirin lupa. 	 laki 184/70 	[ki tielikenteen turaamsesta 
1.k:.i 	 Oli:0//i l.i,/i,ik0i0.1,O 	 — 
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Liikennemerkkien puhdistus sopii hyvin tiekuntien 
tehtäväksi. 

Liikennemerkin sijoittamisessa ja pystytyksessä on 
otettava huomioon seuraavat asiat: 

- liikennemerkki tulee sijoittaa tieliikennelain ja -ase-
tuksen mukaisesti 

- liikennemerkin tulee olla helposti havaittavissa 
- liikennemerkki sijoitetaan tien reunasta 0,5 - 1,5 

metrin etäisyyteen (kuva 30) 
- liikennemerkki on pystytettävä niin, että se kestää 

tuulen, lumen ja roudan rasitukset. 

Kuva 30. 
Liikennemerkin sijoittaminen yksityiselle tielle (piennarta 

ei ole) 

Kuva 31. 

Yksityisen tien viitta 

Liikennemerkkien puhdistus ja korjaus 

Puhdistus 

Liikennemerkit puhdistetaan, jos pöly tai muu lika 
haittaa niiden luettavuufta tai heikentää pintamate-
riaalin heijastavuutta. Merkit pestään yleensä kyl-
mällä vedellä pitkävartista harjaa käyttäen. Pestä-
essä on varottava, ettei merkin pintaa vahingoiteta. 

prjus 

Liikennemerkit pyritään korjaamaan maastossa. 
Siellä tehtäviä korjaustöitä ovat 

- merkkien uusiminen 
- merkkien ja varsien oikaisu 
- merkkien taustojen ja pylväiden uusintamaalaus 
- heijastinkalvojen pienet korjaukset 
- merkkien kiinnitysten korjaus. 

Vanhojen merkkipylväiden uusintamaalausta suunni-
teltaessa on harkittava niiden vaihtamista kuumasin-
kittyyn teräsputkivarteen, jota uusissa liikennemer-
keissä aina olisi syytä käyttää. 

Liikennemerkkien korjaustyöt soveltuvat hyvin tiekun-
tien tehtäväksi. 

Kuva 32. 

Epäviralliset liikennemerkit tulee poistaa 

Kaiteiden ja reunaoaalujen kunnossapjLo 

Kaiteiden ja reunapaalujen kunnossapito käsittää nii-
den kunnon tarkastuksen, puhdistuksen, korjauksen 
ja uusimisen. 

Kaiteiden ja reunapaalujen kunto tarkastetaan vähin-
tään kerran vuodessa tietarkastusten yhteydessä. 

Teräskaiteet puhdistetaan yleensä vain taajama- 
alueilla. Puukaiteet tulisi puhdistaa keväällä heti 
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au rausval lien sulam sen jälkeen, koska kaiteiden 
päälle kerääntynyt hiekka sitoo kosteutta ja edistää 
siten kaiteiden lahoamista. Reunapaalujen puhdis-
tus koskee lähinnä vain valoa heijastavien levyjen 
puhdistusta. Ne tulee puhdistaa vähintään kaksi ker-
taa vuodessa keväisin ja syksyisin. 

Teräskaiteet puhdistetaan taajamissa koneellisesti 
autoon tai traktoriin kiinnitetyllä pesulaitteella tai käsi-
työnä harjalla ja vedellä. Puukaiteet puhdistetaan 
yleensä käsityönä harjalla. Reunapaalujen valoa hei-
jastavat levyt pestään vedellä pehmeää harjaa käyt-
täen levyn kalvoa vahingoittamatta. 

Liikennevaurioissa, aurauksessa tai muutoin rikkoon-
tuneet kaiteet ja reunapaalut korjataan tai uusitaan 
mandollisimman pian. 

Puukaiteiden ja reunapaalujen kunnossapito sovel-
tuu tiekuntien tehtäväksi. Teräskaiteiden korjaus- ja 
uusim istöissä tarvitaan joskus erikoistyökaluja. Tällöin 
voivat tiekunnat joutua turvautumaan alan yrittäjän tai 
kunnan apuun. 

4.118 	Siltojen tarkastuksetja hoito 

Tarkastukset 

Siltojen tarkastuksessa pyritään havaitsemaan silto-
jen vauriot niin ajoissa, että kunnossapito- ja korjaus-
työt voidaan ajoittaa sekä liikenneturvallisuuden että 
taloudellisuuden kannalta parhaimmalla tavalla. 

Valtion avustamien yksityisten teiden sillat tarkastaa 
tie- ja vesirakennuslaitoksen tiemestari tai apulais-
tiemestari. Tarkastus tehdään vähintään kerran vuo-
dessa tietarkastuksen yhteydessä. Kunnan avustusta 
saavien yksityisten teiden sillat tarkastaa yleensä 
kunnan tiemestari. Asiantuntijoiden tekemien tarkas-
tusten lisäksi on tiekunnan itsensä huolehdittava jat-
kuvaluontoisesta tarkkailusta, ettei mitään yllättäviä 
vaurioita pääse syntymään. Tiekunta on viime 
kädessä vastuussa siltojen kunnosta. 

Sillan tarkastuksissa kiinnitetään ensisijainen huomio 
liikenneturvallisuutta vaarantaviin vaurioihin. Lisäksi 
tulisi kiinnittää huomiota mm. seuraaviin teknisiin yksi-
tyiskohtiin: 

- ajoradan kulutuskerroksen vaurioihin ja puhtau-
teen 

- vedenjohtolaitteiden toimintaan ja puhtauteen 
- laakereiden kuntoon ja toimintaan 
- tukien liikkeisiin 
- betonirakenteiden mandollisiin syöpymiin ja hal-

keamiin 
- teräsbetonisilloissa kosteuden tunkeutumiseen sil-

takannen läpi, mikä on merkkinä eristyksen vau-
noista 

- kiviholvien, kiviverhousten ja reunakivien saumauk-
sun ja kivien siirtymisiin 

- puusillan rakenteiden vaurioihin ja pulttien kiinnityk-
si i n 

- keilojen, etuluiskien, penkereiden, perustusten ja 
muiden siltapaikan rakenteiden vaurioihin ja siis-
teyteen 

- liikennemerkkien, valaistuslaitteiden ja muiden eri-
koisrakenteiden vaurioihin. 

Pienehköt viat ja puutteet on mandollisuuksien mu-
kaan poistettava heti. Pahempien vikojen syyt tulee 
aina selvittää ennen korjauksiin ryhtymistä. Pyrkimyk-
senä on korjata vaurio ja lisäksi poistaa sen aiheut-
taja, ettei vaurio toistuisi uudelleen. Jos silta on niin 
huonossa kunnossa, ettei hoitotoimenpiteiden katso-
ta auttavan, tehdään sillan kunnostus tai peruspa-
rannus. 

Hoito 

Puhtaanapidon avulla ehkäistään ennalta ne vauriot, 
joita rakenteiden päälle jäävä tai niihin tunkeutuva 
vesi sekä erilaiset epäpuhtaudet saavat aikaan. 
Lisäksi on tärkeää, että sillan eri osat voivat liikkua 
suunnitellulla tavalla. Myös sillan ympäristö on pidet-
tävä siistinä ja maisemallisen arvon mukaisessa 
viimeistellyssä kunnossa. 

Sillat on tärkeää puhdistaa heti keväällä lumen ja 
jään sulattua sillan kannelta. Puhdistus koskee lähin-
nä hiekan poistamista kannelta ja joskus myös laa-
keritasoilta, ettei laakereiden toiminta esty. Myös 
laakereiden rasvauksesta on huolehdittava. 

Pienten siltojen kansilta hiekka poistetaan harjaa ja 
apiota käyttäen. Jos sorateillä on teräsbetonikantisia 
siltoja ja jos pölynsidontaan käytetään kalsiumklori-
dia, tulisi sillan kannet pestä huolellisesti ainakin 
pari kertaa vuodessa, sillä kaisiumklonidi syövyttää 
betonia. Toivottavaa olisi, että tie voitaisiin lisäksi 
päällystää öljysoralla n. 50 metrin matkalta sillan 
molemmin puolin. 

Muita sillanhoitoon liittyviä tehtäviä ovat vedenjohto-
laitteiden puhdistus ja moitteettomasta toiminnasta 
huolehtiminen sekä teräskaiteiden ja palkkien pienet 
paikkamaalaukset. Uudelleenmaalaukset ovat sen 
sijaan kunnostusta. 

4.119 	Pienehköjen kelirikkovaurioiden korjaus 

Tyypillisiä pienehköjen kelirikkovaurioiden korjaus- 
töitä ovat routakohoumien tasaustyöt. 

Sorateiden tasaam iseen käytetään m u rskesoraa, 
moreenimursketta tai luonnonsoraa. Materiaali levi-
tetään yleensä lapiolla traktonin tai kuorma-auton 
lavalta. Jos vauriokohdat ovat laajoja, levitetään 
materiaali autolla tai traktorilla ja tasataan lanalla tai 
tiehöylällä. 
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Kuva 33. 
Pahat routavauriot on korjattava mandollisimman pian 

Öljysorateiden routavauriot korjataan yleensä käsi-
työnä äljysoralla. Jos päällyste on rikkoutunut, kor-
jausmenetelmä on sama kuin äljysorapaikkauksis-
sakin (ks. kohta 4.114). Routaheittoja ei tasata, ellei 
se ole aivan välttämätöntä, sillä roudan sulamisen 
jälkeen tien pinta tasoittuu ja ylimääräinen öljysora-
massa joudutaan poistamaan. Sorapintausteillä rou-
tavauriot korjataan öljysoralla tai sorapintaukseen 
käytetyllä emulsiolla ja murskeella (ks. kohta 4.114). 

Tarpeen mukaan kelirikkovaurioista on varoitettava 
tiellä liikkujia liikennemerkein. 

	

4.12 	Talvihoito 

	

4.121 	Aurausviitoitus 

Aurausviitoituksen tarve 

Aurausviitoitus tarvitaan kaikille aurattavi lie teille. Vi it-
tojen tiheyteen vaikuttavat tien mutkaisuus ja viitalla 
merkittävien erityiskohtien määrä. 

Työn aioitus 

Aurausviitat pystytetään syksyllä sen jälkeen, kun tie 
on lanattu tai höylätty talvikuntoon, kuitenkin ennen 
tien pinnan jäätymistä. 

Työn toteutus 

Aurausviittoina käytetään yleensä koivu-, kuusi- tai 
pajuviittoja. Viitat asetetaan suorilla tieosuuksilla n. 50 
m:n välein, jyrkissä mutkissa tiheämpäänkin. Viitoin 
merkittäviä erityiskohtia ovat mm. kohtaamispaikat 
(viitta jokaiseen kumaan), liittymät, rummut (merki-
tään kandella viitalla), kaiteet ja tien reunoissa olevat 
kivet. Viitoitus tehdään niin, ettei sen sisäpuolelle jää 
aurauskalustoa vahingoittavia reunapalteita eikä maa- 
kiviä. Viitat asetetaan hieman kallelleen ulos- ja 
eteenpäin. 

Kuva 34. 
Aurausviitoitus on tien aurauksessa välttämätön 

Viitoitukseen sopiva työyksikkö on traktori, jossa on 
matalahko peräkärry(viitatperäkärryssä),ja 1-2 mies-
tä työvälineenään rautakanki. 

Koska viittojen pystyttäjät saattavat liikkua liikenteen 
kannalta yllättävästi, tulisi traktorissa olla tietyöstä va-
rotifava vilkkuvalo. 

Vaihtoehtoisesti viitat voidaan levittää tien varteen 
ennakolta ja pystyttää ne sitten jalkaisin liikkuen. 
Lyhyiden teiden viitat voidaan tehdä ja pystyttää 
sitä mukaa, kuin niitä tarvitaan. Tällöin ei auraus-
vi itoitu ksessa tarvita konetyötä lainkaan. 

Kevättalvella on syytä tarkastaa viitoitus ja lisätä viittoja 
tarvittaessa. Keväällä vi itat poistetaan. 

Aurausviitoitus sopii tiekuntien tai au raajan tehtäväksi. 

4.122 Auraus 

Aurauksen tarve 

Au raustarpeeseen vaikuttavat sääolosu hteet, tien 
maantieteellinen sijainti ja kinostumisalttius sekä kun-
nossapitoluokka. Vuoden keskimääräinen auraustar-
ve on esitetty yksityisen tien aurausstandardissa 
(taulukko 6). Standardin vaihteluvälit kuvaavat lähinnä 
teiden erilaista kinostumisalttiutta. 

Taulukko 6. 
Aurausmäärät (kertaa/vuosi) 

Tien kp-iuokka 
___________ 

Aurauskerrat 
Kp-aiue A 	Kp-aiue 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 15-30' 20-40' 

'Jos tien/tenosan varrelta puuttuu pysyvä asutus, tie voidaan jättää 
auraamatta. 
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Työn suunnittelu 
- 	 - 	-, 

Aurauksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
luontevien aurausreittien aikaansaamiseen ja talou-
delliseen työtekniikkaan. Aurausta tulee pyrkiä kes-
kittämään, jolloin paremman kaluston hankkiminen 
on mandollista ja työn tehokkuus paranee. Useim-
miten auraus on edullisinta tehdä paikallisella yksi-
tyisellä kalustolla, jolloin työ on oikea-aikaista eikä 
turhia siirtokustannuksia synny. 

Työn aioitus 

Yksityinen tie aurataan 

- pääsääntöisesti lumisateen tai -pyryn jälkeen 
- lumisateen tai -pyryn aikana tien liikenteellisen mer-

kityksen mukaan. 

Kunnossapitoluokkiin 3 ja 4 kuuluvat tiet aurataan 
lumisateen tai -pyryn aikana vain, jos liikenne niillä 
muutoin estyisi. 

Vähäisen lumisateen tai -pyryn jälkeen yksityinen tie 
voidaan jättää auraamatta sen mukaan, mikä tien lii-
kenteellinen merkitys on ja millaista säätä on odotetta-
vissa. 

Työn toteutus 

Teiden aurauksessa käytetään 

- kuorma-autoa (joskus traktoria) ja lumiauraa 
- maataloustraktoria ja lumilinkoa 
- traktorikuormainta kinosten aukaisussa ja liittymien 

puhdistuksessa. 

Ennen aurausta on varmistettava, että muuta liiken-
nettä varoittavat laitteet (vilkkuvalo tärkeä) ovat 
asianmukaisessa kunnossa, sillä pölisevä lumi hait-
taa varsinkin lingotessa sekä näkyvyyttä traktorista 
että työkoneen näkymistä. 

Autoauraus sopii parhaiten korkealuokkaisille yksityi-
sille teille, joilla aurausnopeus pystytään pitämään 
suhteellisen suurena. Lumisateen tai -pyryn aikana 
tie aurataan kerta-aurauksena siten, että auraus-
nopeus voidaan pitää mandollisimman suurena. 
Kohtaamispaikat ja reunat aurataan tarkasti vasta 
lumen tulon loputtua. 

Linkous sopii autoaurausta paremmin kapeiden, 
mutkaisten ja runsaslum isilla seuduilla kinostumis-
alttiiden teiden lumenpoistoon. 3,5 - 4,5 m leveiden 
teiden puhdistukseen riittää yksi edestakainen lin-
kous (työleveys yleensä 1,8 - 2,5 m). Kohtaamis-
paikkoja joudutaan linkoamaan useampia kertoja. 

Kuva 35 
Autoauraus sopii parhaiten korkealuokkaisille yksityisille 
teille 

Molempiin suuntiin ajettava avoin linko on tehokas työ- 
kone myös kinosten aukaisuun. Hyväkuntoisella ras-
kaalla lingolla pystytään jossain määrin leikkaamaan 
jäätymätöntä polannetta. Linkous on kustannuksiltaan 
kalliimpaa kuin autoauraus. 

Aurattaessa on varottava vahingoittamasta tiehen kuu-
luvia laitteita. Samoin on varottava auraamasta tien 
reunan yli, vaikka koneen työleveys antaisikin siihen 
mandollisuuden. 

Runsaslumisina talvina aurausvallit voivat kasvaa niin 
korkeiksi, että niitä joudutaan madaltamaan. Tiiviiksi 
painuneet aurausvallit madalletaan keväällä heti lu-
men alettua sulaa. Muutoin jäinen lumi ja routa sulavat 
hitaasti tien reunoilta ja hidastavat tien kuivumista. VaI-
lien madaltaminen voidaan tehdä 

- tiehöylän hydraulisella terälevyllä 
- tiehöylään kiinnitetyllä vallinleikkaajaUa 
- autoon kiinnitetyllä vallinleikkaajalta. 

Kuva 36. 
Linkous sopii myös kapeiden ja mutkaisten teiden lumen-
poistoon 
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Linkoon kiinnitetty hammasterä voidaan pitää tarvit-
taessa paikallaan myös normaalin lumenpoiston aika-
na (pakkaslumella), jolloin vähäliikenteisten teiden tai-
vihäyläystarve jää vähäiseksi. 

Auraus soveltuu hyvin yksityisellä kalustolla tehtäväksi. 
Autoau rau kseen on joissakin tapauksissa vaihtoehto-
na myös kunnan kaluston käyttö. 

4.123 Talvihöyläys 

Talvihöyläyksen tarve 

Talvihöyläyksen avulla poistetaan polanteeseen tul-
leet pahat epätasaisuudet (raideurat, harjanteet ja ns. 
nimismiehenkihara) ja leikataan paksua polannetta, 
jotta liikenne ei keväällä polanteen pehmettyä estyisi. 
Höyläys parantaa myös tien liikenneturvallisuutta. 
Raideurat voidaan poistaa, jos tien pinta on ollut tasai-
nen tien jäätyessä. 

Keskimääräinen talvihöyläystarve on määritetty kun-
nossapitostandardissa (taulukko 7). 

Taulukko 7. 
Höyläysmäärät (kertaa/vuosi) 

Tien kp-Iuokka Höyläyskertoja 

1 0-3 

2 0-2 
3 0-1 

4 0-1 

Työn suunnittelu 

Kuten kesähöyläyskin, tulisi talvihöyläys suunnitella 
siten, että höylän siirtokustannukset jäävät mandolli-
simman pieniksi (ks. kohta 4.111). 

Työn aioitus 

Talvihöyläyksen ajankohta määräytyy tien liikennetur-
vallisuuden ja sääolosuhteiden mukaan. Jos polan-
teen raideurat ovat niin syviä, että tien liikenneturval-
lisuus alenee, on polanne tasattava höyläämällä. 
Polannetta ei yleensä kannata höylätä suojasäällä, 
sillä uusi pinta syöpyy nopeasti ja höyläyksellä 
saavutettu hyöty menetetään. Keväällä sään läm-
mettyä polanne poistetaan, ettei tie sohjoontuisi. 

Työn toteutus 

Talvihöyläys tehdään tavallisesti tiehöylällä tai maata-
loustraktoriin kiinnitetyllä höylällä, jota voidaan säätää 
hydraulisesti. Lumipolanteen tasoittamiseen voidaan 
käyttää myös raskasta lanaa tai linkoa, johon on kiinni-
tetty hammasterä. Lanalla ja lingolla pystytään kuiten-
kin leikkaamaan kerralla vain muutaman cm:n pak-
suinen polannekerros. 

Kuva 37. 
Talvihöyläys parantaa tien liikennöitävyyttä 

Yksityinen tie höylätään yhdellä edestakaisella höy-
läyksellä. Höylän työleveys (3,0 - 3,8 m) riittää myös 
kohtaamispaikkojen höyläämiseen peruuttamatta. 
Höylättäessä on tarkkailtava, ettei höyläyskaistojen ra-
jakohtaan jää liikennettä vaarantavaa harjannetta tai 
tasoeroa. 

Höylättäessä irtoava polanne jää yleensä karheelle 
tien reunaan. Karhe aurataan pois, ennen kuin se jää-
tyy kovaksi. 

Höyläyksen voi tehdä ammattitaitoinen yksityinen yrit-
täjä tai kunta. 

4.124 	Hiekoitus 

Hiekoituksen tarve 

Yksityisillä teillä hiekoitetaan yleensä vain liittymät ja 
jyrkät mäet. Tarve vaihtelee vuosittain ja teittäin huo-
mattavasti. Useimpia teitä ei hiekoiteta lainkaan. 
Keskimääräinen hiekoitustarve on esitetty kunnas-
sapitostandardissa (taulukko 8). 

Taulukko 8. 
Hiekoitukseen käyttävä materiaalimäärä hiekoituskerralla 

fien kp-!uokka 
_________________ 

Hiekkamäarä 
(m3/km) 

Hiekotus- 
kertoja 

1 0,5 1-5 

2 0,5 0-2 

3 0,5 0-2 

4 - - 



Liukkaudentorjuntaan voidaan hiekan ohella käyttää 
myös hienoa mursketta (esim. 0— 6 mm). 

Muiden liukkaudentorjuntamenetelmien käyttö tulee 
kysymykseen vain poikkeustapauksissa. 

Työn suunnittelu 

Hiekoitukseen varataan riittävä määrä kuivaa hiekkaa 
niihin kohteisiin, joissa sitä tarvitaan. 

Työn aioitus 

Hiekka levitetään tielle, kun tien pinta sään lämpene- 
misen vuoksi muuttuu jäiseksi tai kun se hioutuu liit- 
tymissä jarrutusten ja kiihdytysten vuoksi liukkaaksi. 

Työn toteutus 

Mäet ja liittymät on yleensä edullisinta hiekoittaa la-
piotyönä. Tällöin hiekan tulee olla varastoituna sinne, 
missä sitä tarvitaan. Varastointiin sopii laatikko, jossa 
hiekka pysyy kuivana. Hiekan sekaan on syytä 
sekoittaa suolaa estämään hiekan jäätymistä. 

Sirottelulaitteiden avulla tehtävää koneellista hiekoi-
tusta käytetään hyvin vähän ja yleensä vain taajamien 
lähellä, joissa on tarkoitukseen sopivaa kalustoa. 

Hiekoitus sopii tiekuntien tehtäväksi. Yhteistoiminta 
tiekuntien kesken on hankalaa, sillä hiekoituksen 
satunnaisuuden ja harvojen hiekoituskohteiden 
vuoksi ei erityiskalustoa tähän tarkoitukseen kannata 
yleensä hankkia. 

4.125 	Talvi- ja jääteiden kunnossapito 

Talvi- ja jääteiden osuus yksityistieverkosta on melko 
pieni. Jääteiliä on kuitenkin tärkeä merkitys saaristo- 
alueiden liikenneyhteyksien kannalta. 

Maalle rakennettavan talvitien pohja raivataan, muo-
toiliaan ja jäädytetään. Tie varustetaan myös tarpeel-
lisin liikennemerkein. 

Moottoriajoneuvolii kenteelle tarkoitettujen jääteiden 
tekemiseen ja kunnossapitoon liittyvät lumenpoiston 
ja tasaustöiden lisäksi seuraavat tehtävät: 

- reitin valinta ja viitoitus 
- jään kantavuuden mittaaminen ja vahvistaminen 
- liikennemerkkien asettaminen 
- liikenteen tai sääolosuhteiden aiheuttamien railojen 

ja halkeamien korjaaminen 
- railosiltojen ja railolossien käyttöönotto ja ylläpito 
- jatkuva tarkkailu. 

Talvi- ja jääteiden kunnossapidosta ei ole laadittu 
standardeja. Työmäärät ja kustannukset arvioidaan 
maastotarkastuksien sekä aikaisempien vuosien 
työmäärien ja kustannusten perusteella. 

Reitin valinta 

Jäätie pyritään sijoittamaan sellaiseen paikkaan, jos-
sa jääsilta on kestävin. Jäätien paikkaa valittaessa on 
selvitettävä virtauspaikat, jään paksuus ja laatu, railot 
ja laivaväylät sekä jäätielletulopaikat 

Yli 2 km pitkät jäätiet tehdään yleensä yksiajorataisi-
na, jolloin niiden leveys on 6 - 7 metriä. Merenselällä 
ajoratoja tehdään kuitenkin kuormituksien tasaami-
seksi ja aukipidon helpottamiseksi aina kaksi. 

Virtaavissa paikoissa tai missä veden korkeuden 
vaihtelut tai lumen sulaminen usein aiheuttavat 
veden nousua jäälle, jäätiet pyritään pitämään lu-
mesta vapaina vähintään 45 metrin leveydeitä. 
Kumpaakin ajosuuntaa varten tehdään omat ajo- 
radat, joiden tulee jäällä erota toisistaan vähintään 
30 metriä. Ajoradan leveys on vähintään 5 metriä. 

Jos jäätie ei ole virtaavassa paikassa, tehdään kaksi 
erillistä 40 metrin etäisyydellä toisistaan olevaa ajo- 
rataa. Ajoratojen leveys on vähintään 5 metriä. 

Jääteiden kantavuus 

Jääteiltä vaadittava kantavuus määräytyy mm. tien lii-
kenteellisen merkityksen ja raskaan liikenteen kierto-
mandollisuuksien perusteella. Henkilöautolia voidaan 
liikennöidä, kun jään paksuus on vähintään 20 cm. 
Normaalikokoisen linja-auton liikennöiminen voidaan 
sallia, kun jäätiellä on 1 2 tonnin kantavuus. Jos ras-
kasta liikennettä varten ei ole kiertomandollisuufta, 
pitää jäätielle pyrkiä saamaan 17 tonnin kantavuus. 

Jääteillä sai 1 iftavat kuorm itukset 

Tie- ja vesirakennushailitus on vahvistanut kirjees-
sään n:o Tr 360/9.2.1962 jäällä saflittavat suurimmat 
ajoneuvo-, akseli- ja telipainot. Arvot on saatu laskel-
mien ja kokemuksien perusteella. Jos jää on koko 
paksuudeltaan teräsjäätä, saadaan suurimmat salli-
tut kuormitukset suoraan taulukkoarvoina. 

Taulukko 9. 
Jäällä sallitut suurimmat ajoneuvo-, akseli- ja telipainot 

Jään tehollinen 
paksuus 

cm 

Suurin sallittu 
ajon.palno pe- 
rävaunu mu-

kaan luettuna t 

Suurin sallittu 
akselipaino 

____________ 

Suurin saihttu 
tehpaino 

____________ 
15 evnr,en-.-kurrattu - - 

20 2,0 1,5 - 

25 3,0 2,0 - 

30 4,5 3,0 3,0 
40 7,0 5,0 5,0 
50 12,0 7,0 8,0 
60 17,0 9,0 11,0 
70 23,0 11,0 15,0 
80 31,0 14,0 20,0 
90 39,0 17,0 26,0 
100 46,0 20,0 32,0 
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Liikkuva ajoneuvo voi aiheuttaa jäähän aaltoliikkeen 
ja heikentää jään lujuutta. Tästä syystä ajonopeus 
jäätiellä rajoitetaan 30 - 50 km:ksi tunnissa. Rajoi-
tus voidaan asettaa koskemaan vain kuorma- ja 
linja-autoja. 

Halkeamat. railot ia laivaväylät 

Useimmat jääteillä sattuneista onnettomuuksista joh-
tuvat halkeamista. Halkeamat korjataan siten, että 
jäädytetään ne erikseen tai vesitetään ja jäädytetään 
jäätie koko leveydeltään. 

Railot, joita ei voida jäädyttää, ylitetään railosiltojen 
avulla. Pelkästään jalankulkuliiken nettä varten käyte-
tään ns. kävelysiltoja. 

Kun laivaväylä risteää jäätietä, johdetaan jaätien lii-
kenne laivaväylän yli railolossien avulla. Railolossi 
on teräsrakenteinen 3,0 - 3,5 m leveä ja noin 8 m 
pitkä. Railolossilla voidaan kerralla kuljettaa esim. 
traktori perä- vaunuineen tai kaksi pienikokoista 
henkilöautoa. 

Railolossia liikutetaan vintturin ja teräsköyden avulla. 
Kun laiva ohittaa lossipaikan, joudutaan vaijeri irroitta-
maan ja vetämään jäälle. 

Jäätiellä työskenneltäessä on käytettävä pelastusli i- 
 
- 

vejä tai kelluntapuseroita silloin, kun työskennellään 
avoveden läheisyydessä tai kun jää on heikkoa. 
Pelastusliivien ja kelluntapuseroiden tulee olla sel-
laisia, etteivät ne haittaa työskentelyä. Liivit ja puse-
rot varustetaan helposti käyttöön saatavi n jääpi i kei n. 
Railolossin turvallisuusvarusteina tulee lisäksi olla 
vene sekä tarpeellinen määrä pelastusrenkaita. 

Jäätien päissä ilmoitetaan liikennemerkein railon tai 
väylän etäisyys rannasta sekä railolossin liikennöimis-
ajat. Muita liikennemerkein ilmoitettavia asioita ovat 
kohtaamispaikat, ajonopeus, ajoneuvojen pienin sal-
littu keskinäinen etäisyys, lossin kantavuus ja pysä-
köintipaikka sekä varsinainen lossipaikka. 

Teräsjään lisäksi esiintyy kohvajäätä. Kohvajäätä syn-
tyy silloin, kun jään päälle noussut tai pumpattu vesi 
sekoittuu lumeen ja jäätyy. Kun jää muodostuu teräs- 
jäästä ja siihen kiinni jäätyneestä tummasta kohva-
jäästä, saadaan jään tehollinen paksuus siten, että 
lisätään teräsjään paksu uteen puolet kohvajään 
paksuudesta. Kohvajään paksuudesta voidaan kui-
tenkin ottaa huomioon enintään teräsjään paksuus. 

Jos teräs- ja kohvajääkerrokset eivät ole yhteenjääty-
neet tai kohvajää on vaaleaa (lumista), ei kohvajäätä 
saa lainkaan ottaa huomioon. 

Jään paksuuden mittaaminen 

Jään paksuus todetaan mittaamalla. Mittauksista pi-
detään pöytäkirjaa. 

Mittauksia varten laaditaan kartta. Numeroitujen mit-
tauspaikkojen lisäksi karttaan merkitään mm. virtaus-
suunta. Mittausreikien väli on 25 m:stä 50 m:iin. Pai-
koissa, joissa jään paksuuden vaihtelut ovat suuret, 
mittausreikiä voi olla tiheämmässäkin. Jään paksuus 
mitataan ainakin kerran viikossa vesistöjen jäätyessä 
ja esimerkiksi joka kolmas päivä, kun jääpeite alkaa 
sulaa. 

Jään vahvistaminen ia lumennoisto 

Jää vahvistetaan vesittämisen ja jäädyttämisen avulla. 
Parhaiten se onnistuu silloin, kun jää on lumeton, sillä jo 
parin senttimetrin lumikerros hidastaa jäätymistä 
ratkaisevasti. Lumi hävitetään reijittämällä jää, jol-
loin lumi kostuu, tai tiivistämällä lumikerros moottori-
kelkalla tai traktorilla lumiolosuhteiden ja jään kanta-
vuuden mukaan. 

Kirkasta ja lumesta puhdasta alle 15 cm:n paksuista 
jäätä ei kannata vesittää, koska vesitys hidastaa veden 
jäätymistä jään alapinnassa. 

Lumettomalle yli 15 cm:n paksuiselle jäälle pumpa-
taan kerrallaan 2 —5 cm:n vesikerros. Pumppaami-
seen käytetään keskipakopumppuja tai traktorikäyt-
töisiä vesityspumppuja. 

Lumen poistaminen auralla tai lumilingolla voidaan 
aloittaa vasta, kun jään paksuus on yli 25 cm. 

Kuormituksen ia nopeuden raioittaminen 

Jäätietä ei saa avata liikenteelle, ennen kuin jään tehol-
linen paksuus riittävän laajalla alueella on vähintään 
20-25 cm. 

Kun jäätien suurin sallittu ajoneuvo- ja akselipaino 
osoitetaan liikennemerkein, ei normaalisti ole syytä 
ylittää taulukossa 9 olevaa 60 cm:n paksuiselle te-
räsjäälle sallittua kuormitusta. Yksiajorataisten pit-
kien jääteiden kuormitusta rajoitetaan siten, että 
suurimmaksi sallituksi ajoneuvopainoksi otetaan 
puolet taulu kon 9 arvoista. 

.:4 	. 

Kuva 38. 

Liikennointiäjäätieilä 
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Lossipaikka merkitään laivaliikennettä varten suurin 
tauluin, joissa valkoisella pohjalla on musta teksti 
"Vähentäkää vauhtia. Railolossi". Lisäksi käytetään vih-
reää valoa näyttäviä lyhtyjä. 

nauhoja lisäämällä muovi- ja paperikinostimia voi-
daan tarvittaessa korottaa. Kaikki muovit ja paperit 
poistetaan keväällä maastosta. 

4.126 	Muu talvihoito 

Muuta talvihoitoa ovat 

- liikennemerkkien korjaus ja puhdistus 
- kinostimien tekeminen ja kunnossapito 
- lumivallien madaltaminen liittymissä 
- rumpujen aukaisu 
- lumen ja jään tukkimien ojien aukaisu. 

Näistä hoitotöistä ei ole laadittu standardeja. Työmää-
rät ja kustannukset arvioidaan maastotarkastuksien 
sekä aikaisempien vuosien työmäärien ja kustan-
nusten perusteella. 

Liikennemerkkien koriaus ja øuhdistus 

Talvella korjataan kun nossapitotöiden yhteydessä tai 
muista syistä vaurioituneet liikennemerkit. Jos pylväs 
joudutaan uusimaan talvella, pystytetään liikenne-
merkki yleensä väliaikaisesti. Lopullisesti merkki pysty-
tetään keväällä roudan sulamisen jälkeen. 

Liikennemerkkejä joudutaan joskus puhdistamaan lu-
mesta ja jäästä. Tavallisesti lumenpoisto riittää. Merk-
kun tarttunut lumi poistetaan yleensä harjaamalla tai 
muuten pyyhkimällä. Hakkaamalla tai jyrsimällä merk-
kiä ei saa puhdistaa, sillä sen maali- tai muovipinta 
vaurioituu helposti. 

Liikennemerkkien talvihoito sopii tiekuntien tehtäväksi 

Kinostimet 

Kinostimia tarvitaan aukeilla ja tuulelle alttiilla pai-
koilla, joilla auraustarve ilman niitä olisi normaalia 
suurempi. 

Kinostimet voivat olla joko kiinteitä tai talven ajaksi 
pystytettäviä. Kiinteitä kinostimia käytetään paikois-
sa, joissa ne eivät kesän aikana tuota haittaa tai ole 
maisemaan sopimattomia. 

Kiinteinä kinostimina käytetään puuaitoja. Talven 
ajaksi pystytettäviä kinostimia ovat puiset aitalevyt 
sekä muovi- tai paperikinostimet. Muovi- ja paperi-
kinostimien pylväät voidaan joskus jättää kesän 
ajaksi maastoon. 

Puiset aitalevyt ovat kestäviä, mutta hankalia käsitellä 
ja varastoida. Niiden käyttö on myös kalliimpaa kuin 
muovi- ja paperikinostimien. Muovi- ja paperikinos-
timet ovat kevyitä ja nopeita asentaa. Ne ovat kuiten-
kin herkempiä rikkoutumaan kuin puiset kinostimet 
Kestävyyttä parantaa kaistojen huolellinen kiinnit-
täminen pylväisiin ja riittävä pylvästiheys. Kaista- 

Kuva 39. 

Muovikinostimia 

Kinostimen laudoitettu tai nauhoitettu pinta-ala on 
40 - 50 % koko pinta-alasta. Kinostimet pystytetään 
tiestä etäisyydelle, joka on 15-20 kertaa aidan 
korkeus. Työ sopii tiekuntien tehtäväksi. 

Kinostimien käyttö on lumen poistoon käytettävien ko-
neiden ja laitteiden kehittyessä huomattavasti vähenty-
nyt. 

Lumivallien madaltaminen liittymissä 

Liittymissä olevia lumivalleja madalletaan, jos ne rajoit-
tavat tarvittavia näkemiä. Sopiva työkone on traktori, 
jossa on etukuormaaja. Työ sopii paikallisella yksityi-
sellä kalustolla tehtäväksi. 

Rumuien aukaisu 

Talvi kun nossapitoon luettavia rum putöitä ovat 

- rumpujen suojaaminen jäätymiseltä ja 
- jäätyneiden rumpujen aukaisu. 

Jäätymisalttiita ovat rummut, joissa virtaama on hyvin 
pieni tai virtaaman suhteellinen vaihtelu talven aikana 
suuri. Mikäli virtaama vaihtelee, jään päälle tulee ajoit-
tain vettä, joka jäätyy siihen. Pienen virtaaman aikana 
jään alla oleva aukko pienenee ja voi tukkeutua koko-
naan. Myös rummun pieni peitesyvyys lisää rummun 
jäätymisalttiutta. 

Jäätymisalifiit rummut voidaan suojata peittämällä 
rummun päät havuilla, jolloin ne yhdessä päälle sata-
van lumen kanssa toimivat lämmöneristeenä. 

Jäätyneen rummun avaamiseen voidaan varautua 
siten, että asetetaan syksyllä jäätymisalttiin rummun 
sisään päistään suljettu muovi- tai rautaputki. Muovi- 
putki voidaan taivuttaa rummun päistä ylös, jotta 
putken päät eivät jäisi jään sisään. Rumpu avataan 
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täyttämällä putki kuumalla vedellä, jolloin se irtoaa 
jäästä ja voidaan vetää pois. Virtaava vesi syövyt-
tää reikää suuremmaksi. Jos putki otetaan pois 
kovien pakkasten aikana, rumpu voi tukkeutua 
uudelleen. 

avulla saatetaan kuluneet tai vaurioituneet tien 
rakenteet ja laitteet ennalleen. 

4.21 	Sorastus 

Kaksoisrummussa toinen rumpuputki voidaan sulkea 
syksyllä sopivan kokoisella levyllä tms. Levyn ja rum-
mun sauman pitää olla vesitiivis. Keväällä levy poiste-
taan ja vesi juoksutetaan putken kautta. 

Tehokkain tapa jäätyneen rummun aukaisemiseksi 
on sulattaa jäähän reikä höyryllä. Virtaava vesi syövyt-
tää reikää suuremmaksi ja avaa lopulta koko 
rummun. Sulatukseen tarvitaan erityinen höyryn-
kehitin. 

Kuva 40. 
Jäätynyttä rumpua avataan höyryllä 

Rumpujen avaaminen höyryllä edellyttää erikoiska-
lustoa, minkä vuoksi tiekunnat yleensä teettävät työn 
yksityisellä yrittäjällä tai kunnalla. Muut rumpujen 
talviku nnossapitotyöt sopivat hyvin tieku ntien teh-
täviksi. 

Lumen ia iään tukkimien ojien aukaisu 

Lumen tai jään tukkima oja aukaistaan, jos sulamisve-
si muutoin virtaisi tien yli tai tietä pitkin. 

Ojia joudutaan avaamaan kinostumisalifiissa tienkoh-
dissa ja kohdissa, joissa ojan pituuskaltevuus on hyvin 
pieni. Sivukaltevassa maastossa tielle päin virtaava ve-
si voi aiheuttaa ojiin suppojäätä, minkä vuoksi ne jou-
dutaan avaamaan. 

Lumen tukkimia laskuojia avattaessa on lapiointi 
usein ainut mandollinen työmenetelmä. Sen sijaan 
sivuojia avattaessa työ voidaan tehdä traktorikaiVu-
rilla tai traktorin etukuormaajalla. Työ sopii hyvin 
tiekuntien tehtäväksi. 

4.2 Kunnostus 

Kunnostuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden 

Sorastuksen tarve 

Sorastuksella korvataan kulutuskerroksesta kulunut 
materiaali, joka on hävinnyt pölynä ilmaan, kulkeutu-
nut ojiin tai painunut tien runkoon. 

Ajoradan kun nostu kseen käytettävä keskimääräinen 
murskesoran, luonnonsoran tai moreenimurskeen 
määrä vuodessa saadaan standardien avulla taulu-
kosta 10. Soramäärää korjataan kunkin tien luokkaa ja 
olosuhteita vastaavaksi tien leveyden ja pohjamaan 
laadun perusteella. Olosuhdekertoimet saadaan 
taulu koista ilja 12. 

Taulukko 10. 
Soramäärät vuodessa 

Tien kp-luokka 
Kuiutuskerrosmateriaah (m'/km) 

Murskesora 	Luonnonsora 

1 23 34 
2 20 30 
3 17 25 
4 5_132) 5_19 2  

U Murskesoran asemesta voidaan käyttää moreenimursketta 
2 'Alarajaa tai sen lähellä olevia arvoja käytetään nullä tieosilla, joiden 
varrelta pysyvä asutus puuttuu. 

Taulukko 11. 
Tien leveydestä ritppuva olosuhdekerroin 

Tien leveys (m) Kerroin (dl 

alle 4 0,9 
4-4,5 1,0 
yli 4,5 1,1 

Taulukko 12. 
Pohjanmaan laadusta riippuva olosuhdekerroin 

Pohjanmaan laatu Kerroin (d2) 

Rakennettu tie: 
- routimaton 0,6 - 0,8 
- routiva 1,0— 1,2 
Rakentamaton tie: 
- routimaton 0,8-1,0 
- routiva 1,2-1,6 

Esimerkki taulukoiden käytöstä: Tie on rakennettu, vähän routiva 
ja yli 4,5 m leveä, jonka kunnossapitoluokka on 2. Tarvittava luon-
nonsoramäärä saadaan taulu koiden ilja 12 perusteella seuraa-
vasti: d 1  x d 2  x 30 m 3/km = 1,1 x 1,0 x 30 m 3/km = 33 rn3/km 
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Kuva 41. 

Sorakulutuskerrokseen käytettävän murskesoran ja moreenimurskeen rakeisuusohjealueet 

Sorastukseen käytettävä materiaali 

Sorastukseen käytetään murskesoraa, luonnonsoraa 
tai moreenim ursketta. Murskesoran ja moreenim urs-
keen laatuvaatimukset ilmenevät kuvasta 41. 

Jos sorastukseen käytetään luonnonsoraa, se joudu-
taan seulomaan. Laadullisesti luonnonsora ei vastaa 
murskesoraa, sillä se ei yleensä täytä sorakulutusker-
roksen materiaalille asetettuja rakeisuusvaatim uksia. 
Luonnonsoran käyttö on kuitenkin kustannussyistä 
perusteltua. Luonnonsoran sitoutumista voidaan pa-
rantaa sekoittamalla siihen sidemaata. 

Työn suunnittelu 

Sorastussuunnitelma laaditaan tiekunnittain. Jos 
luonnonsoraa ei ole helposti saatavilla tai jos soran 
hankkiminen on tiekunnille vaikeaa, olisi edullisinta, 
että esim. kunta keskitetysti hoitaisi soran hankinnan. 

Työn ajoitus 

Sorastus voidaan jakaa syys-, kevät- ja täydennysso-
rastukseen. 

Varsinainen sorastus tehdään syksyllä seuraavista 
syistä: 

- syksyllä tien pinta on kostea, minkä vuoksi sora tart-
tuu hyvin kulutuskerrokseen 

- syyssorastuksen avulla rapaiset ja pehmeät tiet tu-
levat kuivemmiksi ja kantavammiksi 

- syyssorastus helpottaa myös liukkaudentorjuntaa 
- auraustyö talvella helpottuu 
- pintakelirikon vaikutukset keväällä jäävät vähäi-

semm i ksi. 

Kevätsorastuksella lisätään soraa sellaisiin tien kohtii n, 
jotka pintakelirikon johdosta ovat pehmenneet ja siten 
tulleet liikenteelle haitallisiksi. 

Täydennyssorastus tehdään sellaisiin kohtiin, joissa 
kuluminen on ollut normaalia suurempaa (mäet ja kan-
tavuudeltaan heikot kohdat). 

Työn toteutus 

Sora ajetaan tielle kuorma-autolla ja joskus myös ly-
hyillä matkoilla traktorilla. Sora levitetään yleensä suo-
raan kuorma-autosta tai traktorista. Joskus levitykseen 
käytetään lanaa tai tiehöylää. 

Kun tie on sorastettu, tarkastetaan työn laatu. Samalla 
poistetaan työstä varoittavat liikennemerkit 

Vähäiset kevät- ja täydennyssorastukset sopivat tie- 
kuntien itsensä tehtäväksi. Syyssorastus on yleensä 
edullisinta antaa alan yrittäjän tehtäväksi. 

Syyssorastuksessa käytetään n. 90 % määrästandar- 	Kuva 42. 
dien edellyttämästä soramäärästä. 	 Soran levitystä kuorma-autosta 
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4.22 Ojien kunnostus 
	 Työmenetelmän valintaan vaikuttavat maapera, oja- 

tyyppi ja ojan mitat sekä kaivettavat massat. Kunnas- 
Kunnostuksen tarve 
	 tettaessa sivuojia tulee huolehtia siitä, ettei luiskia 

tehdä liian yrkiksi. 
Avo-ojien ku nnostu ksen tarkoituksena on 

- pitää ojat tien kuivatustarpeen mukaisessa kun-
nossa 

- poistaa tukkeumat ojista 
- parantaa ojien pitu uskaltevu utta. 

Avo-ojat tukkeutuvat helposti. Tukkeutuminen johtuu 
mm. seuraavista syistä: 

- ojiin kulkeutuneesta kiviaineksesta 
- liettymisestä 
- kasvillisuudesta 
- maan sortumista 
- roudan nostamista maakivistä. 

Kunnostettavien ojien määrä ja kustannukset arvioi-
daan vuosittaisten maastotarkastuksien sekä aikai-
semmilta vuosilta saatujen työ- ja kustannustietolen 
perusteella. 

Kunnostettavien ojien ojituskierron pituuteen vaikutta-
vat mm. pohjamaan laatu ja kaltevuusolosuhteet. Kes-
kimääräinen ojituskierto tieluokittain on esitetty taulu-
kossa 13. 

Taulukko 13. 
Keskimääräinen ojituskierto tieluokittain 

Tien kp-iuokka Ojituskierto (vuosia) 

1 8-15 

2 10-15 

3 10-15 

4 15-20 

Työn suunnittelu 

Ojien kunnostusta suunniteltaessa tulee ojitukset pyr-
kiä tekemään järkevinä kokonaisuuksina. Myös las-
kuojien kunnostus tulee ottaa suunnitteluun mukaan. 

Työn aloitus 

Avo-ojien kunnostus on tyypillistä kesäkunnossapito-
työtä. Jos maaperä kuitenkin on niin pehmeää, ettei se 
kanna kaivuukalustoa, kaivetaan oja maan jäätyneenä 
ollessa. 

Työn toteutus 

Ojien kunnostus voidaan tehdä 

- traktorikaivurilla 
- kaivinkoneelia 
- oja-auralla varustetulla tiehöylällä 
- lapiolla käsityönä. 

Tavallisimmin käytetään traklorikaivuria, jossa on 
muotokauha, ja sompn kohteisiin myös kaivin-
konetta. Tiehöylä soveltuu tasaisilla ja pehmeillä 
mailla liettyneiden, ruohottuneiden tai pensastunei-
den ojien kunnostukseen. Höylä voidaan varustaa 
myös oja-auralla. Kaikissa näissä työtavoissa tarvi-
taan yksi aputyöntekijä. 

Kuva 43 
Ojan kunnostusta traktorikaivurifla 

Lapiokaivu tulee kysymykseen vain pienissä ja km 
neilla vaikeapääsyisissä paikoissa. 

Kaivettavat massat kuljetetaan pois tai levitetaan ojan 
taakse. Kuljetukseen käytetään naktorta tv ki inriria-
autoa kuljetusmatkan mukaan. 

Kun ojat on kunnostettu, poistetaan tyonaikaiset lii ken-
nemerkit. Työ tarkastetaan esim. sateen jälkeen, jolloin 
mandolliset vesipussit tulevat ilmi. 

Kuva 44. 
Kaivuumassat tulee levittää sivuojan ulkopuolelle tai kuljet-

taa pois 



Ojien kunnostus konetyönä edellyttää kokenutta am-
mattimiestä, minkä vuoksi työn tekee yleensä koneka-
lustoa omistava yrittäjä. Aputyöntekijänä on yleensä 
joku tiekuntaan kuuluva. 

4.23 Rumpujen kunnostus 

Kunnostuksen tarve 

Rumpujen kunnostuksessa 

- korjataan huonosti toimivat rummut 
- uusitaan rikkoutuneet rummut. 

Kunnostettavien rumpujen määrä ja kustannukset ar-
vioidaan vuosittaisten maastotarkastuksien sekä aikai-
semmilta vuosilta saatujen työ- ja kustannustietojen 
perusteella. 

Työn suunnittelu 

Rumpujen kunnostus on suunniteltava huolellisesti. 
Tällöin selvitetään seuraavat asiat: 

mitkä rummut tarvitsevat kunnostusta 
- mikä on rumpujen rakenne ja putkityyppi 
- liettyvätkö tai jäätyvätkö rummut 
- routivatko rummut talvisin 
- onko routa nostanut rumpuja pysyvästi 
- tarvitaanko vesipiirin lausunto, jos rumpu uusitaan. 

Hankittujen tietojen perusteella voidaan päätellä, kel-
paako vanha rumpu sellaisenaan tai korjattuna vai 
rakennetaanko uusi. Vanhaa rumpua voidaan käyttää 
edelleen, vaikka se ei täyttäisikään uusien teiden 
rummuille asetettuja vaatimuksia, jos rumpu muuten 
toimii tarkoitetuila tavalla. Toimenpiteitä tarvitaan kui-
tenkin, jos rumpu haittaa tiellä kulkevaa liikennettä, 
toimii kuivatuksen kannalta puutteellisesti, on rikkou-
tunut tai jos on ilmeistä, että se rikkoutuu pian. 

Kuva 45. 
Huonokuntoinen rumpu on korjattava 

Rumpujen kunnostusta suunniteltaessa tulee ottaa 
huomioon yksityisten teiden suunnitteluohjeiden koh-
dassa 4.72 rumpujen suunnittelua koskevat ohjeet 
ja määräykset /14/. 

Työn aioitus 

Rumpujen kunnostus pyritään tekemään kesällä kui-
vimpaan aikaan. 

Työn toteutus 

Rumpujen kunnostukseen käytetään yleensä traktori-
kaivuria tai kaivinkonetta. Rumpu uusitaan tai korjataan 
laaditun suunnitelman mukaan. Jos suunnitelmaa ei 
ole, työ tehdään yksityisten teiden rakentamisohjeiden 
kohdan 4.2 mukaan /13/. 

Rummun kunnostustyön ajaksi ohjataan liikenne kier-
totielle. Jos sopivaa kiertotietä ei ole, pyritään toinen 
puoli ajoradasta pitämään liikenteen käytössä. 

Kun rumpu on kunnostettu, kuljetetaan rakennusjätteet 
pois, työkohde siistitään ja tarpeettomat liikennemerkit 
poistetaan. 

Rumpujen kunnostus soveltuu yleensä tiekuntien teh-
täväksi. 

4.24 Siltojen kunnostus 

Kunnostuksen tarve 

Siiojen kunnostukseen kuuluvat mm. kaiteiden kor-
jaukset ja uusimiset, teräsrakenteiden maalaus sekä 
korjaustyöt, joiden avulla estetään sillan kunnon heik-
keneminen. Suuremmat korjaustyöt katsotaan raken-
teen parantamistöiksi. Siltojen kunnostuksen avulla 
varmistetaan 

- ettei siltarakenteissa ja niihin liittyvissä penkereissä 
ole sortumisvaaraa ja että liikenneturvallisuuteen 
vaikuttavat laitteet ovat kunnossa 

- että rakenteiden yleiskunto ja kantavuus säilyvät 
suun nilleen ennallaan. 

Vaurioiden alkuvaiheessa tehtyjen pienten kunnostus-
ten avulla väitetään yleensä myöhemmät laajat kor-
jaustoimenpiteet. 

Siltojen kunnostustöistä ei ole laadittu standardeja. Ma-
teriaali- ja työmäärät arvioidaan tehtyjen töiden perus-
teella. Kustannukset otetaan huomioon kerta-menona 
kunkin vuoden kustannusarviossa. 

35 



Työn suunnittelu 

Suurempien kunnostustöiden toteutus on suunnitel-
tava ennakkoon ja tarvittaessa hankittava asiantunti-
jan laatimat korjaussuunnitelmat Teräsrakenteiden 
ja betonirakenteiden kunnostustyöt ovat yleensä 
sen verran hankalia tehdä, että työ harvoin soveltuu tie- 
kuntien tehtäväksi omana työnä. Näissä kunnostus- 
töissä joudutaan käyttämään alan yrittäjiä apuna. 
Puurakenteiden kunnostustyöt on mandollista tehdä 
myös tiekunnan omana työnä. 

Työn aioitus 

Yleensä kunnostustyöt tulisi tehdä mandollisimman 
pian sen jälkeen, kun vaurio on havaittu. Maalaustäitä 
saa tehdä vain kesäaikaan, mutta esim. puusillan kan-
nen kulutuslankutuksen uusiminen voidaan tehdä 
myös talvityönä. 

Työn toteutus 

Eri siltatyyppien ja erilaisten siltalaitteiden kunnostuk-
sesta on tie- ja yesirakennuslaitoksessa laadittu tar-
kempia ohjeita /4 ja 5/. 

Puurakenteiden koriaukset 

Pääsääntöisesti siltarakenteisiin käytettävän puutava-
ran tulee olla painekyllästettyä mäntypuuta. Lujuusluo-
kan on oltava kantavissa rakenteissa vähintään T 30. 
Tiiviyttä vaativiin rakenteisiin, kuten sillan kanteen, 
käytettävän puutavaran kosteuden tulee olla asennus-
vaiheessa kosteusluokan 2 mukaista eli ulkokuivaa. 

Kannen tekoon asti puutayara on pidettävä sateelta 
suojattuna vähintään peitteen alla. Kuivaa suolakylläs-
tettyä puuta voidaan pintakäsitellä maaleilla, lakoilla 
ja puunsuoja-aineilla aivan kuten tavallista suojaama-
tonta puuta. Kyllästetyn puutavaran yhteydessä suo-
sitellaan käytettäväksi kuumasi nkittyjä pu Itteja ja 
muita teräsosia. 

Mikäli joudutaan uusimaan sellainen puusillan kansi-
lankutus, jossa ei ole käytetty syrjälankutusta, tulisi se 
korjauksen yhteydessä muuttaa syrjälankutetuksi tai 
käyttää liimapuisia kansielementtejä. Kansilankkujen 
vierekkäisten lan kkujen jatkokset porrastetaan vähin-
tään 0,6 m:n päähän toisistaan. Liimapuisia kansiele-
menttejä saa nostaa vain kunnollisia nostovöitä käyt-
täen. Elementtien saumaukseen käytetään kimmoista 
saumamassaa tai esipuristettua saumanauhaa. Sili-
konipohjaiset saumamassat ovat yleensä hyväk-
syttäviä. 

Ennen sillan kannen uusimista on selvitettävä, onko 
sillan leveyttä syytä lisätä ja samalla tehdä sillan perus-
parannustyö. Kannen uusimisen yhteydessä voidaan 
harkinnan mukaan lisätä tai vaihtaa pituuskannattalia. 
Korjaustyötä suunniteltaessa on tarkistettava myös 

puisten poikkikannattajien kunto eli se, kestävätkö 
poikkikannattajat seuraavan kansilankutuksen iän vai 
täytyykö ne uusia. 

Kuva 46. 
Kaiteet ovat jääneet tekemättä 

Vilkasliikenteisten teiden puusillat voidaan paallystaa. 
Päällysteen kestävyys riippuu lähinnä kansirakenteen 
jäykkyydestä. Myös teräslevyjä voidaan käyttää kan-
nella ajourien kohdalla. 

Jos sillan kulutuslankutus on kulunut loppuun ja jos 
silta tullaan lähiaikoina rakentamaan uudelleen, 
saattaa kun nossapitokustannusten säästämiseksi 
tulla kysymykseen myös raidelankutus. Tällöin liiken-
ne sillalla rajoitetaan yksikaistaiseksi mieluummin 
puomeja käyttäen. Liikenneturvallisuuden varmis-
tamiseksi asennetaan tarpeelliset liikennemerkit. 

4.25 Muu kunnostus 

Muuhun kunnostukseen kuuluvien töiden tarkoitukse-
na on saattaa kuluneet tai vaurioituneet tien rakenteet 
ja laitteet ennalleen. Tällaisia töitä ovat 

- maakivien poisto 
- luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaus 

(esim. tulvavauriot). 

Näistä kunnostustöistä ei ole laadittu standardeja. 
Materiaali- ja työmäärät arvioidaan vuosittain maasto-
tarkastuksien ja aikaisemmin tehtyjen töiden perus-
teella. Kustannukset otetaan huomioon kertamenona 
kunkin vuoden kustannusarviossa. 

Maakivien poisto 

Maakiviä joudutaan poistamaan sekä ajoradasta etta 
sivuojista. Maakivien nousun aiheuttaa yleensä routa. 
Sivuojien maakivet tulevat esiin myös ojien kunnos-
tustöiden yhteydessä. 
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Maakivet poistetaan niin, että 
	

Tällöin korjaustyä tehdään tien rakentamisesta annet- 
tujen ohjeiden mukaan /13/. 

- kivi kaivetaan esiin ja nostetaan tien sivuun tai 
kuljetetaan pois 

- kivi haudataan syvemmälle samaan kohtaan 
- kivi räjäytetään pois. 

Kaksi ensin mainittua tapaa soveltuvat hyvin pie-
nehköjen maakivien poistamiseen. Työn voi tehdä 
tiekunta. Suurten kivien räjäytystyöhän sen sijaan 
tarvitaan erikoiskalustoa ja räjähdysaineiden käyt-
töön perehtynyttä henkilöä. 

Luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden koriaus 

Tulvavauriot ovat tyypillisiä luonnonilmiöiden aiheut-
tamia vaurioita. Ne johtuvat runsaista sateista tai kevät-
tulvasta. Vesi voi tällöin syövyttää tierunkoon syviä uria 
tai huuhtoa sen kokonaan pois. 

Pienet vesivauriot korjataan käsinpaikkauksena. Täl-
löin veden syövyttämät urat ja kuopat täytetään murs-
kesoralla tai soralla ja tasataan lapiolla tai lanalla, 
jos vaurioita on laajemmalla alueella. 

Jos on kysymys suurista tulvavaurioista, voi niiden kor- 
jaaminen edellyttää tieosan uudelleen rakentamista. 

.' 	 . 	 . 	 ... 

Kuva 47. 
Kevättuiva on katkaissut tien 

Vaurioita korjattaessa on korjattava myös vaurioiden 
aiheuttajat, kuten tukkeutuneet rummut, sivuojat ja 
laskuojat. 

Pienten tulvavaurioiden korjaukset soveltuvat tie- 
kuntien tehtäväksi. 
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5. Kunnossapidon organisaatiot, 
kunnossapitokalusto ja kun-
nossapitomateriaalien hankinta 

5.1 	Yksityisen tien kunnossapitäjät 

Yksityisten teiden kunnossapitoa ja sen toteuttamista 
säätelevät laki ja asetus yksityisistä teistä (YksTL ja 
Yk5TA). Näiden lakien mukaan yksityisten teiden kun-
nossapidon toteutuksesta vastaavat tieosakkaat tai 
tiekunta. 

Jokaisessa edellä esitetyssä kun nossapitojärjestel-
mässä on omat hyvät ja huonot puolensa. Jäljempänä 
on järjestelmiä käsitelty tarkemmin: 

Järjestelmä 1 Tässä järjestelmässä tiekunnan osuus 
kunnosspidon toteutukseen on suuri. 
Järjestelmä on nykyisin hyvin yleisesti 
käytössä. 

YksTA:n §:n 42a mukaan kunta ja tiekunta voivat 
tehdä sopimuksen kunnossapidosta. Tällöin mm. tielle 	Etuja: 
tuleva valtion kunnossapitoavustus maksetaan kun- 
nalle. Avustuksen hakijana on tiekunta tai kunta. J05 
kunnan ja tiekunnan välinen sopimus koskee vain 
osaa kunnossapidosta, on tiekunta normaaliin tapaan 
valtionavustu ksen hakija ja saaja. 

Tieosakkaat tai tiekunta voivat sopimuksen kautta 
luovuttaa tien kunnossapidon myös yksityisen yrittäjän 
ja joidenkin töiden osalta eräissä tapauksissa tie- ja 
vesirakennuspiirin tehtäväksi. Näissä tapauksissa tie- 	Haittoja 
kunta on aina valtionavustuksen hakija ja saaja. 

5.2 Kunnossapitojärjestelmät 

Yksityisten teiden kunnossapitojärjestelmä tulisi suun-
nitella osana muuta yksityisten teiden tienpidon kehit-
tämissuunnittelua. Kehittämissuunnitelma /10/ sisäl-
tää yksityiskohtaiset esitykset yksityistieverkon, yksi-
tyisten teiden kunnossapidon ja hallinnon kehittämi-
sestä kustannustarkasteluineen. Näin suunniteltuna 
valittu kunnossapitojärjestelmä luo hyvän pohjan 
yksityisten teiden koko kunnossapidon kehittämistä 
varten. 

Kunnossapidon järjestämistavat voidaan esittää seu-
raavina pääjärjestelminä: 

- tiekunnan oma-aloitteisuus ja taI-
koohenki säilyvät 

-. kunnossapitotoimenpiteet määräy- 
tyvät todellisen tarpeen mukaan 

- kunnossapitotöiden toteutus voi- 
daan ajoittaa oikein 

- tiekunnan toimitsijamies tai hoito-
kunnan jäsenet tuntevat paikalliset 
olosuhteet. 

- palvelutaso samanluokkaisilla teillä 
saattaa olla hyvinkin erilainen 

- asiantuntemus vaihtelee eri tiekun-
tien välillä 

- tiekuntien toimielim iä (toimitsijamie-
hiä tai hoitokuntia) on joskus vaikea 
saada 

- kun nossapitoon tarvittavaa kaI ustoa 
ei ole aina mandollista saada pientä 
tarvetta varten 

- koneiden pitkien siirtomatkojen takia 
eräät kunnossapitotoimenpiteet tule-
vat kalliiksi 

- pientä tarvetta varten materiaalien 
(murske, sora, tiesuola) hinta on kor-
kea 

- kunnossapidori taso on suuressa 
määrin riippuvainen toimitsijamies-
ten aktiivisuudesta. 

1. Tiekunta tai tieosakkaat hoitavat täysin itsenäisesti 
oman tiensä kunnossapidon. 

2. Toisiaan lähellä olevat tiekunnat antavat teidensä 
kunnossapidon joko osittain tai kokonaan alueella 
asuvan ja kalustoa omistavan yrittäjän tehtäväksi. 
Tiekunnat muodostavat hoitopiirin, joka käsittää 
esim. yhden kylän tai sen osan tiet. 

3. Kunta ohjaa ja valvoo alueellaan olevien yksityisten 
teiden kunnossapidon toteutusta. Kunnossapito 
toteutetaan tällöin järjestelmän 1 tai 2 mukaisesti. 

4. Kunta hoitaa tiekunnan kanssa YksTA:n §:n 42a 
mukaan tehdyn sopimuksen perusteella yksityisten 
teiden kunnossapidon kokonaan joko omaa tai 
vuokrakalustoa käyttäen. 

5. Kunta hoitaa tiekunnan tai tieosakkaiden kanssa 
tehdyn sopimuksen perusteella kunnossapidon 
osittain (esim. talvikunnossapito). 

6. Tie- ja vesirakennuspiiri tekee tiekunnan tai kun-
nan anomuksesta eräitä lähinnä talvikunnossapi-
don osatehtäviä /6/. 
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Järiestelmä 2 Järjestelmä on nykyisin vähän käytetty. 

Etuja: 	- kunnossapitoa voidaan järkeistää 
järjestämällä 	kunnossapitotyöko- 
neille riittävän suuria työmääriä, jol-
loin myös yksikkäkustannukset 
alenevat 

- kunnossapitoon voidaan käyttää tar-
koituksenmukaista ja kuhunkin työ-
hön soveltuvaa kalustoa sekä tar-
koituksenmukaisia työmenetelmiä 

- järjestelmän avulla voidaan antaa 
työtä koneita om istaville yrittäjille 

- teiden palvelutasoa voidaan nostaa 
ja yhdenmukaistaa 

- kunnossapitotöiden toteutus voidaan 
ajoittaa oikein. 



Haittoja: 	tiekuntien väliset erimielisyydet voi- 
vat hankaloittaa ku nnossapitotöiden 
toteutusta 

- valvonta voi olla puutteellista 
asiantuntemus vaihtelee niin eri 
yrittäjien 	kuin 	eri 	tiekuntienkin 
edustajien välillä. 

Järiestelmä3 Tässä kun nossapitojärjestelmässä on 
kunnan osuus keskeinen. Kunta organi-
soi kunnossapidon toteutuksen ja voi 
hoitaa myös töiden laskutuksen, jos 
työt teetetään ulkopuolisin voimin. Tie- 
kunnat tai tieosakkaat vastaavat kuiten-
kin toiminnan aiheuttamista kustannuk-
sista. Järjestelmän tehokas käyttö edel-
lyttää laatu- ja määrästandardien käyt-
tämistä kaikkien teiden kunnossapi-
dossa. Niissä kunnissa, joissa yksityi-
siä teitä on paljon, on syytä harkita 
päätoimisen tiemestarin viran perusta-
mista. Tiemestari vastaa yksityisten tei-
den tienpidon ohjaamisesta, valvon-
nasta ja kehittämisestä. Järjestelmää 3 
käytetään nykyisin jonkin verran. 

Etuja: 	- yksityisten teiden palvelutaso para- 
nee ja yhdenmukaistuu 

- yksityisten teiden kunnossapito jär-
keistyy ja kunnossapitoon voidaan 
käyttää tarkoitukseen soveltuvia ko-
neita, laitteita, materiaaleja ja kun-
nossapitomenetelmiä 

- eri kunnossapitotöiden yksikköhin-
nat pysyvät kohtuullisina 

- järjestelmä työllistää koneita omista-
via yrittäjiä (järjestelmä 2), jotka voi-
vat hankkia kuhunkin kunnossapito- 
työhön soveltuvia ja tarkoituksenmu-
kaisia koneita ja laitteita. 

Järjestelmä 4 Järjestelmän tehokas käyttö edellyttää 
laadun arvostelun ja määrästandardien 
käyttämistä kaikkien teiden kunnos-
sapidossa. Yksityisten teiden tienpitoa 
koskevien asioiden hoito muodostuu 
ainakin suurissa kunnissa päätoimiseksi 
(tiemestarin virka). Järjestelmä on ylei-
sempi Pohjois- ja Keski-Suomessa 
kuin Etelä-Suomessa. 

Etuja: 	- kunnalla on valmis organisaatio ja 
useissa tapauksissa myös kunnos-
sapitokal ustoa 
kunnilla on asiantuntijoita, jotka voi- 
vat huolehtia avustusten hakemis- 

menettelystä ym. paperityöstä 
- yksityisten teiden kunto paranee ja 

yhdenm ukaistuu 
- kunnossapito järkeistyy ja voidaan 

käyttää tarkoitukseen soveltuvia te-
hokkaita laitteita ja koneita sekä työ-
menetelmiä 

- eri kunnossapitotoimenpiteiden yk-
sikkökustannukset putoavat 

Haittoja: 	- lisää työmääriä ja työpainetta kun- 
nassa sekä byrokratiaa kunnossapi-
don hoitoon liittyvissä asioissa 

- tieosakkaiden oma-aloitteisuus heik-
kenee 

- tieosakkaiden vaatimukset kunnos-
sapidon tasosta kasvavat, jollei heillä 
ote omavastuuosuutta sen kustan-
nuksista, samoin kunnossapidon ko-
konaiskustannukset nousevat 

- kunnossapitotoi menpiteet saattavat 
joissakin tapauksissa viivästyä. 

Järjestelmä 5 Järjestelmää sovelletaan useimmiten 
talvikunnossapidossa auraukseen ja 
kesäkunnossapidossa höyläykseen. 
Kunnan yksityisten teiden tienpidon 
organisaatio on pienempi kuin jär-
jestel mässä 4. Järjestelmää käytetään 
melko runsaasti. 

Etuja: 	- kunnalla on valmis organisaatio ja 
sopimuksen m ukaisiin töihin sovet-
tuvaa kunnossapitokalustoa 

- yksityisten teiden kunto yleensä pa-
ranee jonkin verran 

- kunnossapito järkeistyy: kunnossa-
pitoon voidaan sopimuksen mukai-
sissa töissä käyttää tarkoituksen-
mukaista kalustoa ja työmenetelmää 

- sopimusten alaisten kunnossapito- 
töiden yksikkökustannukset piene-
nevät. 

- lisää eroja sopimuksen alaisten ja ul-
kopuolisten kunnossapitotöiden laa-
tutasossa 

- saattaa heikentää sopimuksen ulko-
puolisten töiden toteutusta 

- tieosakkaiden oma-aloitteisuus heik-
kenee 

- sopimuksen alaisten kunnossapito- 
töiden kustannukset saattavat 
nousta. 

Järjestelmä 6 Tämä järjestely tulee kysymykseen sil-
loi n 

- kun yksityisen tien sijainnin perus-
teella (esim. yleisen tien jatkeena) on 
järkevää ja taloudellista, että TVL 
huolehtii sen kunnossapidosta 

Haittoja: 	- tieosakkaiden oma-aloitteisuus kun- 
nossapidon järjestämisessä vähe- 
nee 

	

järjestelmä lisää työmääriä ja työpai- 	Haittoja: 
netta kunnan omissa elimissä. 
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- kun muuta yksityistä kalustoa ei ole 
kohtuullisesti saatavilla ja kun TVL:llä 
riittää kalustoa tällaiseen toimintaan. 

Jokainen edellä esitetyistä kunnossapitojärjestelmistä 
on käytössä. Useissa kunnissa on käytössä monia 
eri järjestelmiä. Yleisin on järjestelmä 1. Myös 
järjestelmät 4 ja 5 ovat yleistyneet viime vuosina 
etenkin Pohjois- ja Itä-Suomen kunnissa. Samaa 
jokaiseen kuntaan sopivaa yksityisten teiden kun-
nossapitojärjestelmää on vaikea luoda. Kuitenkin 
vasta riittävän suurien kunnossapitoalueiden muo-
dostaminen mandollistaa sen, että teiden kunnosta 
voidaan huolehtia tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Suunniteltaessa kun nossapitojärjestelmän keh ittä-
mistä on syytä ottaa huomioon 

- kunnan tienpidon organisaatio 
- kunnan ja yksityisten tienpitokalusto 
- yksityisten teiden kunto 
- kunnan aluerakenne 
- työllisyysnäkökohdat 
- kustannustekijät 
- tasapuolisuusnäkökohdat eri teiden välillä. 

Saman kunnan alueella olisi syytä pyrkiä liikenteelli-
seltä merkitykseltään samanlaisten teiden kunnossa-
pidossa yhteen tai korkeintaan kahteen kunnossa-
pitojärjestelmään. 

Jos valitaan järjestelmä, jossa kunta hoitaa teiden 
kunnossapidon tai osalistuu siihen, olisi tieosakkailla 
syytä säilyttää tietty omavastuuosuus teiden kunnos-
sapidosta. Näin tieosakkaiden vastuu ja mielenkiinto 
oman tiensä kunnossapitoon säilyy. 

5.3 Kunnossapidon toimeenpano 

Mikäli yksityistä tietä koskevien asioiden hoitamista 
varten on perustettu tiekunta, on kunnossapidon toi-
meenpano täysin selvä. Tiekunnan kokous päättää 
kunnossapitotoimenpiteistä ja valtuuttaa hoitokun-
nan tai toimitsijamiehen huolehtimaan, että tarvittavat 
kun nossapitotyöt tulevat tehdyi ksi. 

Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, päättävät osakkaat 
kunnossapidosta. Päätöksen on oltava yksimielinen 
ja se sitoo vain päätöksen tekijöitä ja sen hyväksyjiä. 
Erimielisyyksien sattuessa asiasta voidaan valittaa 
kunnan tielautakuntaan. 

Oman ryhmänsä muodostavat vielä ns. yhden tilan 
tiet. Tällöin omistaja tienpitäjänä huolehtii teiden kun-
nossapidosta. 

Mikäli tieosakkaat tai tiekunta ovat tehneet sopimuk-
sen yksityisen tien tienpidosta kunnan, yrittäjän tai 

TVL:n kanssa, tämä sopimuspuoli päättää kunnossa- 
pidon toimeenpanosta sopimuksen mukaisten töiden 
osalta. 

5.4 Kunnossapitokaluston hankinta ja käyttö 

Yksityisten teiden kunnossapidossa tulisi pyrkiä käyt-
tämään mandollisimman paljon maatalouden kone- 
kalustoa, kuten esim. traktoreita, peräkärryjä ja niitto-
koneita. Näin menetellen vähennetään maatalouden 
konekaluston vajaakäyttöä ja uuden konekaluston 
hankintatarvetta kunnossapitoa varten. 

Tiekunnan tai kunnan on edullista hankkia kunnossa-
pitoa varten tarvittava erikoiskalusto yhteisesti. Lana ja 
linko, jotka jokaisella tiellä tulisi olla käytettävissä, sopi-
vat hyvin tiekuntien yhteishankinnaksi. Sen sijaan höy-
Iän, aura-auton ja muun raskaan kaluston hankkimi-
nen ei taloudellisten syiden vuoksi ole tiekunnille 
mandollista. Niiden hankinta ja käyttö sopinee siksi 
paremmin kunnille tai alan yrittäjille. 

Niissä kunnossapitojärjestelmissä, joissa kunta on 
aktiivisesti mukana ärjestelmät 3, 4 ja 5), kunta voi 
hankkia peruskunnossapitokaluston (lana, aura ja 
linko) kustanuksellaan eri kylien (hoitopiirien) käyt-
töön. Tällöin olisi kuitenkin syytä keskittää lanaus ja 
linkous vain muutaman henkilön tehtäväksi, jotta 
kalusto pysyisi kunnossa ja työn laatu hyvänä. 

Käytettävä kun nossapitokalusto on esitetty kunkin 
kunnossapitotyön yhteydessä kohdassa 4. 

5.5 Kunnossapitomateriaalien hankinta 

Yksityisten teiden kun nossapitoon tarvittavista mate-
riaaleista tärkeimmät ovat luonnonsora, murskattu ki-
viainesmateriaali, hiekka ja tiesuola. 

Luonnonsoraa, murskesoraa ja moreenimursketta 
käytetään sorastukseen, mursketta ja sepeliä pintaus-
ten hoitoon sekä hiekkaa liukkauden torjuntaan. Tie-
suolaa käytetään pölynsidontaan. 

Luonnon kiviainesmateriaalin (luonnonsoran ja hie-
kan) tiekunnat voivat hankkia yksityiseltä materiaalin 
toimittajalta, kunnalta tai itse suoraan maastosta. Murs-
katun kiviainesmateriaalin tiekunnat joutuvat hankki-
maan yksityiseltä materiaalin toimittajalta tai kunnalta. 

Kun kiviai nesmateriaal i ostetaan yksityiseltä toim itta-
jalta, tulisi hankinnat tehdä yhteishankintoina tarjous-
ten perusteella. Suositeltavaa olisi, että kunta pyytäisi 
keskitetysti tarjoukset eri materiaalin toimittajilta, ja toi-
mittaisi saadut tarjoukset tiekuntien käyttöön. Näin 
tiekunnat voisivat saada tarvitsemansa materiaalin 
edullisimmalla tavalla. 



Kun kunta toimii kiviainesmateriaalin toimittajana, on 
kysymys yleensä luonnonsoran tai hiekan toimittami-
sesta. Tätä varten kunta on hankkinut käyttöönsä eri 
puolilta kuntaa soran- ja hiekanottamispaikkoja. 
Murskattua kiviainesta kunnat eivät yleensä valmista. 

Jos tiekunnat itse hankkivat soran tai hiekan suoraan 
maastosta, niiden tulee huolehtia siitä, että materiaali 
täyttää sorastusmateriaalille asetetut laatuvaatimuk-
set (ks. kuvaa 41) ja että materiaalin ottamiseen on 
hankittu maa-aineslain (MAL) edellyttämä lupa. Lupaa 
ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tai toisen ta-
vanomaista kotitarvekäyttöä varten (MAL:n 4. § 2. 
momentti). 

Ainesten myymistä yksityisen tien tiekunnalle, jossa 
maanomistaja on osakkaana, voidaan pitää tavan-
omaisena kotitarvekäyttönä vain siinä tapauksessa, 
että myydyt ainesmäärät ovat vähäisiä (sisäasiainmi-
nisteriön kirje n:o 493/501/82/12.2.1982). 

Milloin on epäselvyyttä maa-aineksen ottamisen lu-
vanvaraisuudesta, on asiassa syytä kääntyä kunnan 
maa-ainesasioita hoitavan viranomaisen puoleen. 

Tiesuolaa yksityisillä teillä käytetään vähän. Jotta sen 
hankkiminen olisi mandollisimman taloudellista, tulisi 
tiekuntien pyrkiä tekemään hankinta yhteishankin-
tana kunnan kanssa. 
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6. Kunnossapidon rahoitus 

6.0 Yleistä 

Yksityisen tien kunnossapidon kustannuksista vas-
taavat tieosakkaat ja tien käyttäjät. Kunnossapito- 
kustannuksiin on mandollista saada valtionavustusta 
yksilyistielain perusteella ja/tai kunnanavustusta 
yksityistielain ja kunnallislain perusteella. 

6.1 	Valtionavustus yksityistielain mukaan 

Avustusperusteet on määritelty yksityisiä teitä koske-
vassa laissa (358/62) ja asetuksessa (690/62). Niihin 
on lain (728/77) sekä asetuksien (998/77), (805/80), 
(870/81) ja (1134/83) perusteella tehty valtion kun-
nossapitoavustuksia koskevat muutokset. Yksityis-
kohtaisemmat avustusohjeet on annettu liikenne-
ministeriön päätöksissä (999/77) ja (1138/83) sekä 
liikenneministeriön julkaisemassa yleisohjeessa /3/. 

Avustettavat tiet 

YksTL:n 93. §:n 1. momentin mukaan valtion varoista 
voidaan antaa vuosittain avustusta sellaisen yksityi-
sen tien kunnossapitoon, jota koskevien asioiden 
hoitamista varten on perustettu tiekunta ja 

- jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen 
merkitys tai 

- joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä. 

Avustukseen oikeutetut 

Ensimmäiseksi edellytykseksi, että yksityinen tie saa 
valtion kunnossapitoavustusta, on asetettu tiekunnan 
olemassaolo. Näin ollen järjestäytymätön tie ei voi 
päästä osalliseksi valtion kun nossapitoavustuksesta. 

YksTA:n 13. §:n 1. momentin mukaan tienä, jolla on 
paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, 
pidetään tietä, 

- jonka vaikutusalueella on huomattavasti pysyvää 
asutusta tai 

- jota käytetään yleisesti muuhunkin liikenteeseen 
kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin 
tai 

- jolla on muutoin paikkakunnan liikenteessä huo-
mattava merkitys. 

Tällaisen tien pituudelle ei aseteta vaatimuksia. 

Pysyvän asetuksen pääsytienä pidetään tietä, jota 
asukkaat käyttävät liikkuessaan paikalliseen hallinto- 
tai palvelukeskukseen (YksTA:n 13. §:n 2. momentti). 
Nykyisten ohjeiden mukaan tällaisen tien vaikutus-
alueella tulee olla vähintään kolme pysyvästi asuttua 

taloutta ja tien tulee olla pysyvän asutuksen käytössä 
vähintään yhden kilometrin matkalta. Kuitenkin 
painavista syistä voidaan päättää, että avustusta myön-
netään lyhyempääkin tietä varten. 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet valtionavustukseen 01-

keutettujen yksityisten teiden määrittämisperusteista 
on annettu liikenneministeriön yksityisten teiden vai-
tionavustusta koskevissa yleisohjeissa /3/. 

Avustuksen suuruus 

Valtionavustusta annetaan tien kun nossapidosta ai-
heutuneiden kustannusten perusteella. 

Yksityistä tietä koskeva valtion kunnossapitoavustuk-
sen perusavustus on 40, 45 tai 50 %. Perusavustus-
prosentti määräytyy tien alueellisen sijainnin mukaan 
pääsääntöisesti lääni- ja kuntajaon perusteella. 

Perusavustuksen lisäksi annetaan lisäavustusta mui-
den kuin tieosakkaiden liikenteen, tieosakkaiden varal-
lisuusaseman, tien kunnossapitokustannusten suu-
ruuden sekä tien vaikutusalueella pysyvästi asuvaa 
tieosakasta kohden lasketun tiepituuden perusteella 
niin, että avustuksen kokonaismäärä on enintään 80% 
(YksTA:n 15. §:n 1. momentti). Jos avustukseen oikeu-
tettuun yksityiseen tiehen kuuluu lauttapaikka tai vuo-
sittain purettava silta, valtionavustusta annetaan tältä 
osin 80 % käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. 

Lisäavustu ksen määräytym isperusteet on esitetty yksi-
tyiskohtaisesti liikenneministeriön päätöksissä (999/ 
77) ja (1135/83). 

Avustuksen hakeminen 

Yksityistielain mukainen valtion kunnossapitoavustus 
on lakisääteinen avustus, joka on myönnettävä hake-
m u ksesta kaikkien säädetyt edellytykset täyttävien 
yksityisten teiden kunnossapitoon. Näin ollen 
avustuksen saantiin tai sen määrään eivät vaikuta 
esim. valtiontaloudelliset seikat. 

Kun valtionavustusta ensimmäisen kerran haetaan 
yksityiselle tielle sitä on haettava tarkoitusta varten 
laaditulla lomakkeella siltä lääninhailitukselta, jonka 
alueella tie tai suurin osa sitä on. Hakemusiomak-
keita saa kunnan tielautakunnalla. 

Avustushakemuksen käsitteiyvai heet on esitetty 
kuvassa 48. 

Tiekunta laatu avustushakemuksen ja toimittaa 
sen tielautakunnalle toukokuun loppuun men-
nessä ennen sen kalenterivuoden alkua, jolta 
valtionavustusta ensi kerran haetaan. 
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Tiekunta 1 

Kunnan tie - 2 lautakunta 

Tiemestari- 
piiri 

Tie- ja vesi- - 

- 	 HIIII rakennuspiiri 

Löonin - 
hallitus 5 

- 	 Avusfushakemuk.sen kösittelyn 
eteneminen 

Kuva 48. 
Yksityistielain mukaisen valtion kunnossapitoavustushake-
muksen ksittelyvaiheet 

2. Tielautakunta tarkastaa hakemuksen ja toimittaa 
hakemusasiakirjat omine lausuntoineen tiemes-
taripiirille elokuun loppuun mennessä. 

3-4. Tiemestaripiiri tarkastaa hakem usasiakirjat ja 
lähettää ne lausuntonsa ohella tie- ja vesiraken-
nuspiirille, joka antaa seuraavan helmikuun lop-
puun mennessä lausuntonsa lääninhallitukselle 
avustuksen myöntämisen edellytyksistä ja avus-
tusprosentin suuruudesta. 

5. Lääninhallitus ratkaisee ennen huhtikuun lop-
pua annetaanko tien kunnossapitoon vuosittain 
valtionavustusta sekä määrää myönteisessä 
tapauksessa avustusprosenti n suuruuden. Lää-
ninhallituksen päätös annetaan tiedoksi hakijal-
le sekä tie- ja vesirakennuspiirille. 

6. Tie- ja vesirakennuspiiri vahvistaa tien kunnos-
sapitoluokan saatuaan tiedon lääninhallituksen 
avustuspäätäksestä. 

7. Tie- ja vesirakennuspiiri hyväksyy ensimmäi-
sen kunnossapitovuoden kustannusarvion ja lä-
hettää sen tiekunnalle. 

Ensimmäistä kunnossapitovuotta seuraavilta vuosilta 
avustusasiat käsitellään seuraavasti (kuva 49): 

Tie- ja vesirakennuspiiri toimittaa ehdotuksen 
kustannusarvioksi valtionavustukseen oikeute-
tulle tiekunnalle kunnossapitovuotta edeltävän 
vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

2. Tiekunta palauttaa ku nnossapitovuotta edeltä-
vän vuoden elokuun loppuun mennessä kus-
tannusarvion allekirjoitettuna tiemestaripiirille. 
Tiekunta voi esittää tällöin tarkistuksia ja lisä-
yksiä kustannusarvioon. 

Jos tiehen kuuluu lauttapaikka, vuosittain pu-
rettava silta tai talvitie, tiekunta laatu sitä koske-
van erillisen kustannusarvion ja toimittaa sen 
samoin kunnossapitovuotta edeltävän vuoden 
elokuun loppuun mennessä allekirjoitettuna 
tiemestaripii ril le. 

3. Tie- ja vesirakennuspiiri tarkastaa ja hyväksyy 
kunnossapidon kustannusarvion ja lähettää 
sen tiekunnalle kunnossapitovuoden helmi-
kuun loppuun mennessä. 

4. Valtion kunnossapitoavustusta saavat tiet tar-
kastetaan tiemestaripiirin toimesta vähintään 
kerran vuodessa (syystarkastus). Tarkastu kses-
ta ilmoitetaan tiekunnalle ja tielautakunnalle, 
jotta niiden edustajat voivat olla siinä mukana. 
Tarkastuksessa todetaan tien kunto ja tehdyt 
kunnossapitotyöt sekä käsitellään seuraavana 
vuonna tehtävät kun nossapitotyöt. 

5. Jos tiehen kuuluu lauttapaikka, vuosittain puret-
tava silta tai talvitie, tiekunta toimittaa kunnos-
sapitovuotta seuraavan vuoden helmikuun lop-
puun mennessä näiden tieosien kustannuksis-
ta edellistä vuotta koskevan maksattamishake-
muksen tiemestaripiirille. Hakemukseen on lii-
tettävä jäljennös hyväksytystä kustannusarvios-
ta ja selvitys kyseisen vuoden kustannuksista 
alkuperäisine tilitositteineen. 

6. Tie- ja vesirakennuspiiri päättää hyväksyttä-
vistä kustannuksista. 

7. Tie- ja vesirakennuspiiri maksaa valtionavus-
tuksen, mikäli mandollista, kunnossapitovuotta 
seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennes-
sä. 

121 2 3'4'5'6'78'9rO',l'12 123' 	5'6'789/O'fl/2 I'23'45'67'89lQ'17 

Kunnossapifovuotta 	Kunno .ssapi tovuo5i 	Kunnossapifovuotta 
ede/tavö vuosi 	 seuraava vuosi 

Kuva 49. 
Ensimmäistä kunnossapitovuotta seuraavien vuosien valtion kunnossapitoavustusten käsittelyajankohdat 
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6.2. 	Kunnanavustus yksityistielain mukaan 

Avustusperusteet on määritelty lähinnä yksityistielain 
95. §:ssä. Lisäksi avustuksen myöntämismandollisuu-
teen vaikuttavat kunnallislain 5. §:n määräykset kun-
nan yleisestä toiminnasta. 

Avustettavat tiet 

Yksityistielain mukaan (YksTL:n 95. §:n 1. momentti) 
kunnan varoista voidaan antaa avustusta. 

- asemakaava- tai rakenn uskaava-al ueel la olevan 
yksityisen tien kunnossapitoon sekä 

- kunnan alueella sijaitsevan sellaisen muun yksityi-
sen tien kunnossapitoon 
* jota käytetään yleisesti muuhunkin liikenteeseen 

kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuk-
sun tai 

* jonka varrella on huomattavissa määrin asutusta 
tai 

* jota käytetään säännöllisesti tapahtuviin henkilöi-
den tai elinkeinotoiminnan kannalta tärkeiden 
tavaroiden kuljetuksiin tai 

* joka on kunnan syrjäisen asutuksen yhdystienä 
taikka 

* joka on näihin teihin rinnastettava. 

Yleensä nämä tiet ovat pysyvän asutuksen pääsyteitä 
tai teitä, joilla on paikkakunnalle huomattava liiken-
teellinen merkitys. Metsäteiden ja viljelysteiden kun-
nossapitoa ei yleensä avusteta. 

Avustukseen oikeutetut 

Avustus myönnetään tiekunnalle tai tieosakkaille. Mil-
loin tiekunta on perustettu hoitamaan useiden teiden 
tienpitoa, voidaan avustus antaa tiekunnalle siinäkin 
tapauksessa, että edellä mainitut edellytykset ovat ole-
massa vain lOflk!n tien osalta. 

Kunnanavustusta voidaan myöntää lähes jokaisen 
kunnan alueella olevan yksityisen tien kunnossa-
pitoon, sillä avustuksen myöntämisperusteet ovat 
yksityisistä teistä annetun lain mukaan hyvin väl-
jät. Mikäli kunta kuitenkin haluaa, voidaan kunnan 
avustuksen maksamisen ehdoksi asettaa tiekunnan 
perustaminen (YksTL:n 96. §:n 1. momentti). 

Avustuksen suuruus 

Avustuksen suuruutta ei ole yksityistielaissa määritelty. 
Avustusta myönnettäessä tulisi kuitenkin huolehtia 
siitä, että yksityiset tiet olisivat mandollisuuksien 
mukaan yhteiskunnan (valtion ja kunnan) kunnos-
sapitoavustuksen suhteen tasavertaisia. Tällöin kunta 
voi avustaa valtionavun ulkopuolelle jääviä teitä suh-
teellisesti enemmän kuin niitä teitä, jotka saavat 
valtionavustusta. 

Kunta voi avustaa yksityisten teiden kunnossapitoa 
luontoissuorituksin ottamalla kokonaan tai osaksi suo- 

rittaakseen esim. tien talviaurauksen ja muun tienpi-
toon kuuluvan työn taikka luovuttamalla korvauksetta 
tienpitoainetta ja muita tarvikkeita tienpitoa varten 
(YksTL:n 95. §:n 3. momentti). 

Avustuksen hakeminen 

Kunnanavustus myönnetään yleensä hakemuksen 
perusteella. Avustusanomukset käsittelee useimmiten 
tielautakunta. Suomen KunnallisRton toimesta on 
avustuksen hakemista varten laadittu lomake, josta 
hakemukseen tarvittavat tiedot ilmenevät. 

6.3 Tieosakkaiden oma rahoitus 

Tieosakkaiden oma rahoitus tien kunnossapitokus-
tann uksista määritetään vahvistettujen tieyksiköiden 
suhteessa. Tieosakkaat voivat joko kokonaan tai 
osittain korvata rahoitusosuutensa työsuorituksina. 

YksTL:n 25. §:n mukaan niiden metsäteiden osalta, 
joita käytetään yksinomaan metsätalouden edellyt-
tämiin kuljetuksiin, voidaan tien kunnossapitoa varten 
tarvittavat varat kerätä kuljetusmaksuina niiltä, jotka 
ovat käyttäneet tietä kuljetuksiin. 

Muilla yksityisillä teillä voidaan Yk5TL:n 26. §:n mu-
kaan määrätä tilapäisistä kuljetuksista suoritettavaksi 
kuljetusmaksu, joka korvaa kuljetuksista aiheutuvat 
mandolliset 1 isäku nnossapitotoimenpiteiden kustan-
nukset. 
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LIITTEET 1 -3 



Liite 1. 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Tie- ja vesirakennuspuri 

Tiemestanpuri 	 Puhelin LASKELMA YKSITYISEN TIEN 
_____________________________ KUNNOSSAPITOLUOKAN MÄÄRÄÄMISEKSI 
Jakeloosoite 

_____________________________________________________________________ Liite paatökseen 
Post,nuineio ja -toimipaikka 

________________ 	 - 	 J PSiv2m3arO 

TIEITIEOSA, JOTA LASKELMA KOSKEE __________________________ 
flennumeroanins 	 - 	

-- _______ 	_____________________ 
Kunta 

yksityinen tie 

[Ieh0a kohde 

Koko tie 	 fl Tieosa nro 
Tien pituus 	 Tieosan pituus Asutuksen ulospaasytienä k4ytetty osa 

m 	 _____ m 	 m 

TIENiTIEOSAN VAIKUTUSALUEELLA LIIKENNETTA AIHEUTTAVAT TOIMINNOT ______ ____________________ ______ 

Lvkennettä aiheuttavat toiminnot M35r3 Viisikko Pistett3 vastaava Pisteet 
mSäta _______________________________ 

ASUTUS 
taloutta 

Pysyv2 asutus 

loma-asuntoa 
1.2 Loma-asutus 

2. MAA- JA 
METSÄ- hehtaaria 

TALOUS 
2 1 	Pellot 

22 Mets2t 
hehtaaria 

3. LINJA- 3. t 	Raskas linjalukenne 
LIIKENNE 

Linja- 	Myym3l3- 	Kirjasto- 	Maito- 	Muut 
autot 	autot 	autot 	autot 	autot ________________ ________________ ________________ _____________________________ 

[__J P 
	

[J 
ajon/viikko 

3,2 	Kevyt linjaliiskenne 

Koulu- 	Postin- 	Muut kui- 
kuljetus 	kuljetus 	jetukset _______________ _______________ _______________ __________________________ 

,/niikko____—____ 

__ ____ 
4. LÄPIKULKU- 

___ 

JA MUU ERI- 	' ajon./vuorokausi 

TYISLIIKENNE 	
4 1 L3pikulkuhikenne ________________ ________________ ________________ _____________________________ 

4 2 Erityislukenne _________________ _________________ _________________ _______________________________ 

ajoniviikko 
4.21 Raskas erityisliikerine ________________ ________________ ________________ _____________________ 

aton,/vvkko 
422 Kevyt enilyisliikenrie ________________ ________________ _____________________________ 

Pisteet yhteens4 

Pisteet kokonaistukLlla 

Kunvossapitoluokka 

______ 	
A 

Laskentalomake ykslty!sen tien pistemäärän ja kunnossapitoluokan määräämiseksi 

1 (3) 



Toiminto/Liikenne 	Matkat 

4.2 Erityisliikenne 	Tien vaikutusalueen ulkopuolelta alkava, tien var - 

rella sijaitseviin erityiskohteisiin suuntautuva mui-

den kuin tieosakkaiden harjoittama liikenne. Tällai-

sia asioimis- tai työmatkoja aiheuttavien erityiskoh-

teita ovat palvelu- ja tuotantolaitokset esim, kaup-

pa, koulu, posti, teollisuuslaitokset, verstaat, tur-

kistarhat, puutarhat, soranottopaikat, turvesuot, 

leirintäalueet, hautausmaat, rautatieliikennepaikat, 

satarnat ja pudotuspaikat. Muiden kuin tieosakkaiden 

puutavaran kuljetukset voidaan myös sisällyttää eri-

tyisliikenteeseen. 

Erityisliikenteeseen ei lasketa mukaan tieosakkaiden 

liikennettä em. kohteisiin tai linjaliikenteen yhtey-

dessä huomioon otettuja ajoja. Täten esim, kaupan 

aiheuttama erityisliikenne tarkoittaa tien vaikutus- 

alueen ulkopuolelta tulevaa asioimisliikennettä, ja 

koulun aiheuttamaa erityisliikennettä on mm. koululla 

järjestettävän kerho- ja kurssitoiminnan aiheuttama 

liikenne. 

Pistelaskelmaa tehtäessä edellä esitetyt tien tai tieosan liikennettä aiheuttavat toiminnot 

pisteytetään alla mainittuja pisteytysperusteita käyttäen. Pisteytysperuste ilmaisee laskel-

massa yhtä pistettä vastaavien toimintojen tai liikenteen määrän. 

Pisteytysperusteet ovat seuraavat: 

Toimisto Pisteytysperuste 

1. ASUTUS 
1.1 Pysyvä asutus 4 	taloutta 
1.2 Loma-asutus 25 loma-asuntoa 

2. MAA- JA METSÄTALOUS 
2.1 Pellot 150 	hehtaaria 
2.2 Metsät 1000 

3. LINJALIIKENNE 
3.1 Raskas linjaliikenne 5 	ajoneuvoa/viikko 
3.2 Kevyt linjaliikenne 15 

4. LÄPIKULKU- JA MUU 
ERITYISLIIKENNE 

4.1 Läpikulkuliikenne 7 	ajoneuvoa/vuorokausi 
4.2 Erityisliikenne ks. alla oleva selostus 

Jokaisen erityiskohteen pisteet lasketaan erikseen kaavoilla: 

- raskas erityisliikenne: Pisteet = .0,2 ' ajoneuvot/viikko . kohteeseen kuljettu matka km 
tien (tieosan) pituus km 

- kevyt erityisliikenne: Pisteet 	0,02 . ajoneuvot/viikko 	kohteeseen kuljettu matka km 
(henkilö- ja pakettiautot) 	 tien (tieosan) pituus km 

Erityisliikenteen kokonaispistemäärä saadaan laskemalla yhteen edellä esitetyillä kaavoilla 
lasketut erityiskohteiden osapisteet. 

ESIMERKKI: Yksityisen tien pituus on 5 km. 
Kauppa sijaitsee 1 km etäisyydellä yleisestä tiestä. Tien vaikutusalueen ulkopuolelta 
(yleiseltä tieltä) tulevien asiakkaiden moottoriajoneuvoliikenne on 100 ajoneuvoa/viikko. 

Tällöin kaupan aiheuttaman kevyen erityisliikenteen pisteet lasketaan Seuraavasti: 

Pisteet = 0,02 	100 ajoneuvoa/vk 	= 0,4 pistettä. 

Kunnossapitoluokan määrääminen 

Eri toimintojen pisteet lasketaan yhteen ja pyöristetään lähimpään täyteen kokonaislukuun. 
Tien tai tieosan kunnossapitoluokka määräytyy seuraavien pisterajojen mukaisesti: 

Pisteet 	Luokka 
vähintään 20 	1 
19-10 	2 
9-4 	3 

enintään 3 	4 

Laskentalomake yksityisen tien pistemäärän ja kunnossapitoluokan määräämiseksi atkoa). 
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YKSITYISEN TIEN KUNNOSSAPITOLUOKAN MÄÄRÄÄI'IISPERtJSTEET 

Yksityisten teiden kunnossapitoluokkien määräämisestä on säädetty yksityistieasetuksen 

(1134/83) 18a ja 18b §:ssä sekä ao. liikenneministeriön päätöksen (1135/83) luvun 4a 

ja 4b §:ssä. 

Yksityistreasetuksen 18a §:n mukaan yksityisen tien osat voivat kuulua eri kunnossapito- 

luokkiin. Osittaminen on tarpeen esimerkiksi silloin, kun tien eri osien liikenne ja 

kunnossapidon tarve poikkeaa toisistaan huomattavasti. Tällaisissa tapauksissa tie voi-

daan osittaa ja määrätä tien osille kunnossapitoluokat erikseen. Yksityisen tien tai 

tieosan kunnossapitoluokka määrätään käyttäen apuna pistelaskelmaa, jossa otetaan huo-

mioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat toiminnot, kuten pysyvä asu-

tus, loma-asutus, maa- ja metsätalous sekä linjaliikenne, läpikulkuliikenne ja ns. eri-

tyiskohteiden liikenne. 

Tien tai tieosan vaikutusalueella tarkoitetaan sitä aluetta, jonka kiinteistöt käyttävät 

tietä pääasiallisena kulkutienään ja jotka tämän perusteella on määrätty osallistumaan 

tienpitokustannuksiin tieyksikköjen määräämssä suhteessa. 

Jäljempänä esitettyjä ohjeita sovelletaan myös ositetun tien tieosien pisteytykseen ja 

kunnossapitoluokkien määräämiseen. 

Pistelaskelma ja kunnossapitoluokan määrääminen 

Pistelaskelmassa otetaan huomioon seuraavat tiellä tehtävät matkat 

Toiminto/Liikenne 	Matkat 

1. ASUTUS 	 Pysyvän asutuksen aiheuttamat kiinteistön ja 

1.1 	 sen ulkopuolisten kohteiden matkat (esim. 

asukkaiden ostos- ja asiointimatkat) 

1.2 Loma-asutus 	Loma-asutuksen aiheuttamat matkat. 

2. MAA- JA METSÄTALOUS 

2.1 Pellot 	 Tieosakkaiden maatalouden harjoittamisesta 

aiheutuvat ajot, lukuunottamatta maitoautolii- 

kennettä tai muuta vastaavaa linjaliikennettä. 

2.2 Metsät 	 Tieosakkaiden metsätalouden harjoittamisesta 

aiheutuvat ajot (esim, metsien hoidosta ja puu-

tavaran kuljetuksesta aiheutuvat ajot) 

3. LINJALIIKENNE 

3.1 	Raskas linjaliikenne Tien vaikutusalueen asutusta tai tuotantotoimintaa 

palveleva säännöllinen linja-autoliikenne, myymä- 

läautoliikenne, kirjastoautoliikenne, maitoauto- 

liikenne yms, Edestakainen vuoro lasketaan liiken- 

nettä määrättäessä kandeksi ajoneuvoksi. 

3.2 Kevyt linjaliikenne Tien vaikutusalueen asutusta tai tuotantotoimin- 

taa palvelevat säännölliset henkilö- tai paketti- 

autoilla suoritetut postinkuljetukset, koulu- 

laiskuljetukset yms. Edestakainen vuoro lasketaan 

liikennettä määrättäeasä kandeksi ajoneuvoksi. 

4. LÄPIKULKU- JA MUU 

ERITYISLIIKENNE 

4.1 Läpikulkuliikenne 	Muiden kuin tieosakkaiden harjoittama, tiekunnan 

tien kautta yleensä pysähtymättä kulkeva satunnai-

nen läpikulkuliikenne (tavallisesti yleiseltä tiel-

tä alkavaa ja yleiselle tielle poistuvaa liikennet-

tä) 

Laskentaomake yksityisen tien pistemäärän ja kunnossapitoluokan määräämiseksi atkoa). 
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Liite 2. 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Tiemestaripiiri 
Tien 	eno ja 

Kenta 

T.jree ee4staja 

.Ja&eieOao.ie 

Posijwa,o ja -teeeakka 

KESAKUNNOSSAPITO 

YKSITYISEN TIEN KUNNOSSAPITO 	Lomake XYAG 

Avustusrekisteri 	
RekistenLlj 

LAADUNTARKASTUS Tarkastusvuosi 19 

Tieosan p.iw 	 Tieoan ieveys 	T.eosan paalyste 

T,eosan keeOssaptaja 	 1 Tieosar, k -lu steestoet ja -ke*ka 

OHJEITA TIEN KUNNOSSAPITAJALLE 

Tarkastuskerta KEVÄT/KESÄ SYKSY 

Tarkastuspäivämäärä ja tarkastaja 

1. KULUTUSKERROS 

1.1 Materiaalin laatu 

1.2 Materiaalin määrä 

1.3 Sivukaltevuudet 

1.4 Reunapalteet 

1.5 Raiteet, kuopat, irto- ja maakivet 

3 2 1 0 3 2 1 0 

3 2 1 (1 3 2 1 0 

1 0 1 0 

1 0 1 0 

2 1 0 2 1 0 

pisteet 
-

Kulutuskerroksen _______________ _______________ 

2. KUIVATUS 

2.lOjat 

2.2Rtjimut 

3 2 1 0 3 2 1 0 

• 2 1 0 ,  2 1 0 

Kuivatuksen pssteet 

3. VIERI- JA NÄKEMÄALUEET 

3.1 Liittymien näkemät 

3.2 Pientareet ja vierialueet 

2 1 0 2 1 0 

3 2 1 0 3 2 1 0 

Vieri- ja näkemäakieiden pisteet _____________ _____________ 

Kesäkunnossapidonpisteet _______________ _______________ 

TALVIKUNNOSSAP!TO 

Tarkastuskerta 	 TALVI 	 USÄTIETOJA (talvikp): 

Tarkastuspaivärnäärä ja tarkastaja 	 usvuit0t5 	on 

aurattu 
4. TALVIKUNNOSSAPITO 	 kärkiauralla 

lingolla 
4.1 Irtolurr, kinokset, sohjo 	4 1 _______ Ilo 

4.2 Raitee polanne, kkaus 	

2 J 	lintymstn näkemät 
______________ _______ 10 

kunnossa 
Talvikunnossapidon pisteet 	 ei kunnossa H 

EDEWSE1 TARKASTUKSET 

5- 

TARKASTUSTIEDOT 	 Kulutus- Kuiva- Vieri- ja 	Kokonais- Vuosi 	kerros 	tus 	riäkemäalueet 	pisteet 

Ed. kevät/kesät. 

Ed.syystark. 

Ed.talvitark. 	 _________ _________ 	_____ 

Taas5isen eittajan aiie1Wjotus 
tkastaeai 

T.ek.nen eiet5en ie4aOise 

A 

USÄTIETOJA (kesäkp): 

rakennettu 	 rakentamaton tie 

routimaton 	 routiva potljamaa 

Olostiidekerroin (d2) 

Parannettavia tietumpuja kpl 

Iiittymärumpuja kpl 

laskuojia kpl 

Ftumpuja tieosalla yhteensä kpl 

SILLAT 	 1 	 2 3 
- nina 	_______ 	_______ _______ 

- vapaa-aukko m 

- hyötyleveys 

- materiaali 	__________ 	__________ __________ 
- kunto 	 yvä 	[] hyvä hyvä 

L_J tyyd.  __J tyyd.  L_J tyyd. 

1 	Ihuonol 	Ihuonol huono 

Laaduntarkastusomake 

1 (2) 



N) 	Osatekijä 	Arvosana 	Arvosanaa vastaava osatekijän kuvaus 

1. KULUTUSKERROS 
1.1 Materiaalin laatu 	3 	Materiaalina murske/luonnonsora 0-18 mm. Sideainepitoisuus 

riittävä. 
2 	Materiaali karkeaa ainesta, jossa jonkin verran liikaa tai liian vähän 

sideainetta. 
1 	Materiaali tasarakeista sitomatonta ainesta, pinta upottava ja peh- 

meä (vaikea ajaa polkupyörällä). 
0 	Materiaali kulutuskerrokseen kelpaamatonta (hienorakeiset tai elo- 

peräiset maalajit), Tällöin merkitään aina myös kohtaan 1.2 piste-
maärä 0. 

1.2 Materiaalin mäarä 	3 Materiaalia riittävästi, muotilu oikeaan sivukaltevuuteen on mandol- 
lista. 

2 Materiaalia paikoitellen liian vähän muotoiluun. 
1 Muotoilu oikeaan sivukaltevuuteen ei ole mandollista riittämättö- 

män materiaalimäärän vuoksi. 
0 Lanaus jaltai höyläys ei ole mandollista riittämättömän materiaali- 

määrän vuoksi. (Samoin aina kun materiaali kulutuskerrokseen 
kelpaamatonta.) 

1 .3 Sivukaltevuudet 	1 Poikkileikkausmuoto kupera (sivukaltevuudet> 0 %). 

0 Poikkileikkausmuoto tasainen tai kovera (sivukaltevuudet < 0 %). 
Jos tie on kovera, merkitään aina myös kohtaan 1.4 pistemäärä 0. 

1.4 Reunapalteet 	1 Ei reunapalteita tai reunapalteet eivät merkittävästi haittaa kuivatus- 
ta. 

o Reunapalteet haittaavattien kuivatusta (Samoin aina kun poikkileik- 
kausmuoto on kovera). 

1.5 Raiteet, kuopat, 	2 Tien pinta suurimmalta osaltaan tasainen. Pienehköjä kuoppia, vä- 
aallot, irto- ja häistä raiteisuutta yms. paikallista epätasaisuutta voi esiintyä. 
maakivet 	 1 Ajonopeutta jaltai tien kunnossapitoa haittaavaa epätasaisuutta. 

0 Painaumia, kohoumia tai maakiviä, joita ei voi väistää (kierrettäviä 
kohtia). 

2. 	KUIVATUS 

2.1 Oial 	 3 Ojat hyvässä kunnossa tai eivät tarpeen. (Kuivatustarvetta vastaavat 
ojat oikeissa kohdissa, ojien poikkileikkausmuoto hyvä, vähäistä 
liettymistä tms, voi esiintyä), 

2 Oat tyydyttävässä kunnossa. (Vesottuneet, paikoin tukkeutuneet.) 
1 Ojat välttävässä kunnossa. (Heinittyneet, madaltuneet, puhdistuk- 

sen tarpeessa.) 
0 Oat huonossa kunnossa. (Tarvittavat ojat puuttuvat tai kasvaneet 

umpeen. välittornan kunnostuksen tarpeessa,i 

Osatekijä 	Arvosana 	Arvosanaa vastaava osatekijän kuvaus 

2.2 Rummut 	2 Rummut hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa tai eivät tarpeen. 
(Rumpujen rakenne ehjä, koko riittävä. Lietteestä johtuvaa puhdis- 
tustarvetta voi esiintyä.) 

1 Rummut välttävässä kunnossa. (Rakenteissa vaurioita, patoavat 
huomattavasti rummun tukkeutumisen, liian pienen koon tai väärän 
asennuksen vuoksi. Puhdistuksen ja/tai korjauksen tarpeessa.) 

0 Rummut huonossa kunnossa. (Rummut sortuneet tai puuttuvat ko- 
konaan. Välitön korjaus- tai uusimistarve.) 

3. 	PIENTAREET JA VIERIALUEET 
3.1 Liittymion 	 2 Liittymissä raivattu riittävät näkemät. 

nakemaalueet 	1 Kasvillisuudesta haittaa näkyvyydelle. 
0 Kasvillisuus aiheuttaa ilmeistä vaaraa liikenteelle. 

3.2 Pientareet ja 	3 Pientareetja näkemäalueet raivattu. Suoralla tieosalla raivausleveys 
vierialueet 1-2 m ajoradan reunasta, sisäkaarteissa riittävät näkemät. 

2 Kasvillisuus ei aiheuta haittaa näkyvyydelle. Kasvillisuuden korkeus 
n. 0,5 m (niitettävä). 

1 Kasvilhsuudesta aiheutuu haittaa näkyvyydelle. Kasvillisuus harvaa, 
korkeus 0,5-1 m. 

0 Kasvillisuus aiheuttaa ilmeistä vaaraa liikenteelle ja haittaa tien kun- 
nossapidolle. Kasvillisuus tiheää, korkeus> 1 m. 

4. TALVIKUNNOSSAPITO 
4.1 Irtolumi, kinokset, 	4 Ei irtolunta/kinoksia/sohjoa 

sohjo 	 3 Irtolunta/kinoksia/sohjoa niin vähäisessä määrin, ettei sen voida 
katsoa haittaavan sanottavasti henkilöautoliikennettä. 

2 lrtolumi/kinoksetlsohjo aiheuttavat henkilöautolla ajettaessa lieviä 
kulkuvaikeuksia (esim. lunta 5-10 cm, sohjoa n. 5cm tai kinostu- 
neet kielekkeet ulottuvat tien yli). 

1 Irtolumi/kinokset/sohjo aiheutaa henkilöautolla ajettaessa huomat- 
tavia kulkuvaikeuksia (esim. lunta> 10 cm, sohjoa n. 10 cm tai ki- 
nostunutta lunta runsaasti). 

0 Tarkastushetkellä tiellä ei voi ajaa henkilöautolla. Tällöin merkitään 
aina kohtaan 4.2 pistemäärä 0. 

4.2 Raiteet, polanne 	1 Tien pinta suhteellisen tasainen. Ei hiekoitustarvetta. 
ja liukkaus 	 0 Raiteevpolanne vaikeuttaa auton ohjausta huomattavasti, tai tien 

liukkaus vaikuttaa liikenneturvallisuuteen (Samoin aina kun tiellä' ei 
voi ajaa henkiloautolla.) 



Liite 3. 

VALTION AVUSTAMIEN YKSITYISTEN TEIDEN 
KUN NOSSAPI DON MÄÄRÄSTAN DAR DIT 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
SUUNNIUELUOSASTO 
SYYSKUU 1984 



VALTION AVUSTAMIEN YKSITYISTEN TEIDEN KUNNOSSAPIDON 
MMRÄSTANDARDIT 

Sisällysluettelo 

JOHDANTO 

1 HOITO 

3 

3 

1.1 Häyläys 
1.2 Lanaus 
1 .3 Pälynsidonta 
1 .4 Vesakontorjunta (raivaus) 
1.5 Niitto 
1.6 Muu kesähoito 
2.1 Auraus 
2.2 Aurausviitoitus 
2.3 Talvihäyläys 
2.4 Hiekoitus 
2.5 Muu ta!vhoito 

II KUNNOSTUSTYÖT 

3.1 Sorastus 	 7 
3.2. Ojien kunnostus 	 7 
3.3 Rumpujen kunnostus 	 7 
3.4 Muu kunnostus 	 8 

III YHTEISKUSTANNUKSET 

	

4.1 	Valvonta 	 r.i 

	

4.2 	Muut yhteiskustannukset 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
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Johdanto 

Yksityisten teiden kunnossapidon valtionavustus pe-
rustuu pääsääntöisesti laskennallisiin kunnossapito- 
kustannuksiin, jotka määrätään tien kunnossapitoluo-
kan ja määrästandardien avulla. 

Ku nnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan h uo-
mioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyt-
tävät tekijät sekä liikenteen vaatima kunnossapidon 
tarve. 

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan 
pisteyttämällä määrättyjä pisteytysperusteita käyttäen 
teiden vaikutusalueilla liikennettä aiheuttavat toimin-
not. Pisteytysperusteet on esitetty liikenneministeriön 
julkaisussa nro 652/45/84, "Yksityisten teiden vaI-
tionavustusta koskevat yleisohjeet", kohdassa 3. 

Näissä määrästandardeissa on käytetty yksityisten tei-
den jakoa neljään eri kunnossapitoluokkaan. Kunnos-
sapitoluokat on määritelty pistelukujen perusteella 
seuraavasti: 

Kunnossapitoluokka 	Pisteet 

1 	 ^20 
2 	 10-19 
3 	 4-9 
4 	0-3 

Yksityisten teiden kunnossapidon valtionavustuksen 
piiriin kuuluvat kunnossapitotyöt jaetaan seuraaviin 
töihin: 

Hoitotyöt 
1.1 Höyläys 
1.2 Lanaus 
1.3 Pölynsidonta 
1.4 Vesakontorjunta 

(raivaus) 
1.5 Niitto 
1.6 Muu kesähoito 
2.1 Auraus 
2.2 Aurausviitoitus 
2.3 Talvihöyläys 
2,4 Hiekoitus 
2.5 Muu talvihoito 

Kun nostustyöt 

	

3.1 	Sorastus 
3.2 Ojien kunnostus 
3.3 Rumpujen kunnostus 
3.4 Muu kunnostus 

Yhteiskustannukset 

	

4.1 	Valvonta 

	

4.2 	Muut yhteis- 
kustannukset  

Muut työt 
5.1 	Muut työt 

Kunnossapitotöiden jaottelu noudattaa kustannusar- 
vion koodauslomakkeen (kustannusarviolomake TVH 
723 827, ennakkokustannusarviolomake TVH 723 
826) mukaista jaottelua. 

Kunnossapitotöiden määrästandardit (ohjeelliset ma-
teriaali- ja työmäärät) vahvistaa tie- ja vesirakennus-
hallitus. Määrästandardit vahvistetaan vain vuosittain 
toistuville kunnossapitotöille, joita ovat kohtien 1.1 - 
1.5 ja 2.1 - 2.4 mukaiset hoitotyöt ja kohdan 3.1 
mukaiset kunnostustyöt sekä kohdan 4.2 mukaiset 
muut yhteiskustannukset. 

Standardeissa suoritemäärien ohjeelliset suurimmat 
ja pienimmät arvot on esitetty yksityisten teiden kun-
nossapitoluokkien ja kunnossapitoalueiden mukaan 
ryhmiteltyinä. 

Kun nossapitoalueina määrästandardeissa on käytetty 
yleisten teiden kunnossapitoalueita A, B ja C (ks. esim. 
"Tien kunnossapito", TVH 3 000, s. 351). 

Standardien mukaiset suoritemäärät riippuvat näin 
ollen tien kunnossapitoluokasta, tien maantieteelli- 
sestä sijainnista, paikallisista olosuhteista ja käytettä- 
vistä tarkoitukseen soveltuvista kun nossapitomate-
riaaleista sekä työmenetelmistä. 

Vahvistettuja määrästandardeja tarkistetaan, mikäli 
useita vuosia jatkuneen laaduntarkkailun tulosten pe-
rusteella on todettavissa, että annettujen ohjeiden mu-
kaiset materiaali- ja työmäärät eivät vastaa ko. kun-
nossapitoluokalle asetettua tavoitelaatutasoa. 

Kunnossapitotöiden ja -materiaalien yksikkökustan-
nuksia hyväksyttäessä tulee ottaa huomioon paikka-
kunnan yleinen hinta- ja palkkataso sekä muut pai-
kalliset olosuhteet. 

Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia määrät-
täessä on otettava huomioon, mitä liikenneministeriön 
yleisohjeissa, kohdassa 5 on sanottu. 

Erityiskohteiden (lautta, vuosittain purettava silta ja 
talvitie) kunnossapitotöistä ja -kustannuksista on 
annettu eri ohjeet. 
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Hoito 

1.1 	Höyläys 

1.2 Lanaus 

Kesähöyläyksen ja lanauksen keskimääräiset työ- 
määrät vuodessa määrätään standardi n avulla. 

Häyläysmääriä voidaan lisätä lanauksen kustannuk-
sella tai vähentää lanauksen hyväksi kaluston saata-
vuuden mukaan. 

Taulukko 1: 
Höyläysmäärät (kertaa/vuosi) 

Tien kp-luokka Häyläyskerrat 

1 2-3 
2 2-3 
3 1-2 
4 0-1 

Taulukko 2: 
Lanausmäärät (kertaa/vuosi) 

Tien kp-Iuokka 
_______________ 

Lanauskerrat 
Kp-alue A 	Kp-alue B 	Kp-alue C 

1 12-15 10-13 8-11 
2 10-12 8-10 6— 8 
3 6-10 6— 8 5— 6 
4 2— 61 2— 61 2— 5 

Jos tien/tieosan varrelta puuttuu pysyvä asutus, tie voidaan jättää 
anaamatta. 

Yksityisen tien lanaus- tai höyläyskustannus (mk/v) 
voidaan laskea seuraavasti: 

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

= höyläys- tai lanauskerrat (kertaalvuosi) 
= tien pituus (km) 

a' = häyläys- tai lanauskustannus (mkljkm) 
S = siirtoajokustannus (km/lanaus- tai häyläys-

kerta) 
H = miestyäkustannus (mk/ianaus- tai höyläys-

kerta) esim. haravamiehen suorittama vii-
meistely 

Kustannusarvioissa käytettävä lanauksen ja höyläyk-
sen yksikkäkustannus (mk/jkm) sisältää siirtoajokus-
tannuksen ja miestyökustannuksen: 

a = K edestakainen ajo 

a = -- ajo yhteen suuntaan 

a = häyläyksen tai lanauksen yksikkäkustannus (mk/ 
jkm) 

1.3. 	Pölynsidonta 

Yksityisellä tiellä polynsidonta-aineiden käyttö on 
tarpeellista vain tiheän asutuksen kohdalla. 

Käytettävä kokonaismateriaalimäärä riippuu tien luo-
kasta sekä sen tieosan pituudesta, jolle pölynsidonta 
maastotarkastusten perusteella esim. asutuksen takia 
katsotaan aiheelliseksi. 

Kalsiumkloridi voidaan korvata muilla pälynsidonta-
aineilla, mikäli ne ovat hinnaltaan vertailukelpoisia. 

Taulukko 3. 
Pölynsidonnassa käytettävät kalsiumkloridimäärät vuo-
dessa (t/km) 

Tien kp-iuokka 
________________________ 

Kaisiumkioridirnäärä 
itlkm) 

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

Yksityisen tien pölynsidontakustan nus (mk/v) voidaan 
laskea seuraavasti: 

K 	m a' + S 
= sidottu tienpituus 	(km) 

m = kalsiumkloridimäärä (tlkrn) 
a' = kalsiumkloridin yksikkäkustannus (mk11) 
S = kuljetus- ja levityskustannukset (mk) 

Kustannusarvioissa käytettävä pälynsidonnan yksik-
kökustannus (mklkm) sisältää kuljetus- ja levityskus-
tannukset: 

a= 

a = pölynsidonnan yksikkäkustannus (mk1km) 
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1 .4 Vesakontorjunta (raivaus) 	 määräämään, voidaan kustannukset ottaa huom ioort 
kertamenoina ao. vuoden kustannusarviossa. 

1.5 	Niitto 

Keskimäärin tarvittavat kasvillisu uden postotyöt vuo-
dessa määrätään standardin ja maastotarkastuksissa 
arvioidun raivaus- ja niittotarpeen sekä raivattavan ja 
niitettävän tienreunan pituuden avulla. 

Niitto voidaan suorittaa vuosittain. 

Yleisen liikenteen käytössä olevien yksityisten teiden 
liittymissä on oltava ohjeiden mukaiset näkemäalueet. 
Raivaus suoritetaan tarvittaessa vuosittain. 

Mekaaninen raivaus voidaan korvata sallituilla vesa-
kontorjunta-aineilla. Tällöin raivauskierto on pitempi 
kuin taulukossa 4 esitetyt raivauksen keskimääräiet 
aikavälit. 

Taulukko 4: 
Vesakontorjunta (raivaus) 

Tien hj:-ftiokka Vesairunturjunnan Venokuntorjunnari 
keskimääraineri leveys 

aikaväli (vI (mt 

1 1-2 1-2 

2 1-2 1-2 

3 2-4 1-2 
4 > 	4 1-2 

Vesakontorji inrian keskiolaara!Stä aikavälia ja leveyttä riihiorat-
taessa tulee ottaa huomioon torjuonan tarve tien kuivatuksen ja tie- 
u ngon säilymisen turvaamiseksi. 

Raivaus- tai niittokustannus (mk/v) voidaan laskea 
seuraavasti: 

K=Ia 

= raivattavan tai niitettävän tienvarren pituus (km) 
= raivauksen tai niiton keskimääräinen aika-

väli (v) 
a= raivauksen tai niiton yksikkökustannus (mk? 

tienvarsi-km) 

1.6 Muu kesähoito 

Näistä hoitotöistä ei ole laadittu standardeja.Työmäärät 
ja kustannukset arvioidaan maastotarkastuksien ai-
kaisempien vuosien työmäärien ja kustannusten 
perusteella. 

Kustannukset arvioidaan keskimääräisinä vuosikus- 
tannuksina. Mikäli vuotuisia kustannuksia ei pystytä 

- Liikenriernerkkien hankinta ja pystytys 
-- yksityisen tien viltan ja muiden liikennemerkkien 

pystytyksessä ja hankinnassa noudatetaan kir-
jeillä KI-508/1 7.12.1982 ja Stie-1 090/30.6. 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 

2.1 Auraus 

Aurauksen ja linkoamisen keskimääräiset työmäärät 
vuodessa määrätään standardin avulla. 

Vaihteluvälien puitteissa otetaan huomioon mm. 
kinostumisalttius ja kalusto (aura/linko). 

Taulukko 5: 
Aurausmäärät (kertaa/vuosi) 

Cn 	i:-Jr kka 
____________ 

AuraLiskerrat 
Kp-aiue A 	Kp-alue B 	Kp-aiue 0 

1 25-35 30-40 40-50 

2 20-30 25-35 35-45 

3 10-25 15-30 20-40 

4 10-25 15-30 20_40h 

Jos tien/tieosan varrelta puuttuu pysyvä asutus, tie voidaan jättää 
auraarnatta. 

Yksityisen tien aurauskustannus (mk/v) voidaan las-
kea seuraavasti: 

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

= aurauskerrat (kertaa/vuosi) 
= tien pituus (km) 

a' = aurauskustannus (mk/jkm) 
S = siirtoajokustannus (mk/aurauskerta) 

Kustannusarvioissa käytettävä aurauksen yksi kkökus-
tannus (mk/jkm) sisältää siirtoajokustannuksen: 

a = -'--- edestakainen ajo 
2• 1 
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a = ---- ajo yhteen suuntaan 	 Ajoradan Iiu kkaudentorj u ntaan vuodessa käytettävä 
h iekkamäärä määrätään standard i n, maastotarkas-
tuksissa arvioidun hiekoitustarpeen ja hiekoitettavan 

a = aurauksen yksikkökustannus (mk/jkm) 
	

tienpituuden avulla. 

2.2. 	Aurausviitoitus 

Aurausviitoituksen tarve sekä materiaali- ja työmää-
rät voidaan määritellä noudattamalla soveltuvin osin 
julkaisussa "Tien kunnossapito", TVH 3000, esitet-
tyjä periaatteita. 

2.3 Talvihöyläys 

Yksityisten teiden häyläystarve rajoittuu pääasiassa 
sohjon ja polanteen poistoon kevättalvella. Häyläystar -
vetta saattaa esiintyä lisäksi vilkkaasti liikennöidyillä 
yksityisillä teillä, joilla on linjaliikennettä. 

Talvihöyläyksen keskimääräiset lyömäärät vuodessa 
määrätään standardien avulla. 

Taulukko 6: 
Häyläysmäärät (kertaa/vuosi) 

Tien kp-luokka Höyläyskertoja 

1 0-3 
2 0-2 
3 0-1 
4 0-1 

Yksityisen tien talvihöyläyskustannus (mk/v) voidaan 
laskea seuraavasti: 

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

= höyläyskerrat (kertaalvuosi) 
tien pituus (km) 

a' = häyläyskustannus (mk/jkm) 
S = siirtoajokustannus (mk/höyläyskerta) 

Kustan nusarviossa käytettävä talvi höyläyksen yksi k- 
kökustannus (mkljkm) sisältää siirtoajokustannuksen: 

a = K 	edestakainen ajo 
j•2•I 

a = 
	

ajo yhteen suuntaan 

a = talvihöyläyksen yksikkökustan nus (m k/j km) 

2.4 Hiekoitus 

Yksityisten teiden hiekoitustarve rajoittuu liittymiin 
sekä jyrkkiin nousuihin. 

Taulukko 7: 
Hiekoitukseen käytettävä materiaalimäärä 

Tien kp-Iuokka Hiekkamäärä 
(m 3/km) 

Hiekoitus- 
kertoja 

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

Yksityisen tien hiekoituskustannus (mk/v) voidaan las-
kea seuraavasti: 

K = j•( l'• m a' + S) 
= hiekoituskerrat (kertaa/vuosi) 

hiekoitettava tien pituus (km) 
m hiekkamäärä (m 3/km) 

= hiekan yksikkökustannus (mk/m) 
S 	kuljetus- ja levityskustannus (mk) 

Kustan nusarvioissa käytettävä h iekoitu ksen yksi kkö-
kustannus (mk/km) sisältää kuljetus- ja levityskustan-
nukset: 

A=K 

A= hiekoituksen yksikkäkustannus (mk/km) 

2.5 	Muu talvihoito 

Näistä hoitotöistä ei ole laadittu standardeja. Työmää-
rät ja kustannukset arvioidaan maastotarkastuksien, 
aikaisempien vuosien työmäärien ja kustannusten 
perusteella. 

Kustannukset arvioidaan keskimääraisinä vuosikus-
tannuksina. Mikäli vuotuisia kustannuksia ei pystytä 
määräämään, voidaan kustannukset ottaa huomioon 
kertamenoina ao. vuoden kustannusarviossa. 

- Liikennemerkkien korjaus ja puhdistus 
- Kinostimetja lumivallien madaltaminen liittymissä 
- Rumpujen sulatus, puhdistus ja korjaus 
- Lumen ja jään tukkimien ojien aukaisu 
- Mandolliset muut hoitotoimenpiteet 



II Kunnostustyöt 

3.1 	Sorastus 

Ajoradan kun nostu kseen vuodessa käytettävä keski-
määräinen murskesoran tai luonnonsoran määrä 
määrätään standardin avulla. 

Tien luokan perusteella määräytä soramäärä korja-
taan kunkin tien olosuhteita vastaavaksi soveltamalla 
tien leveydestä ja pohjamaan laadusta riippuvia olo-
suhdekertoimia. 

Taulukko 8: 
Soramäärät vuodessa (m 1 td/km) 

Tien kp-luakka Kulutuskerrosmateriaali )m 7km) 
Murskesora 	Luonnonsora 

1 23 34 
2 20 30 
3 17 25 
4 5_)31 5_191 

Alarajaa tai sen lähellä olevia arvoja käytetään niillä tieosilla,joiden 
varrelta pysyvä asutus puuttuu. 

Taulukko 9: 
Tien leveydestä riippuva olosuhdekerroin 

Tien leveys (m) Kerroin 

4-4,5 1,0 
>4,5 1,1 

Taulukko 10: 
Pohjamaan laadusta riippuva olosuhdekerroin 

Pohtamaan laatu Kerroin (di 

Rakennettu tie: 
- routimaton 0,6 - 0,8 
— routiva 1,0 - 1,2 
Rakentamaton tie: 
- routimaton 08— 1,0 
- routiva 1.2 — 1.6 

Yksityisen tien sorastuskustannus (mk/v) voidaan las-
kea seuraavasti: 

K=d •d •v•l•a'+S 
• d2  = tien leveydestä riippuva olosuhdekerroin 

d = pohjamaan laadusta riippuva olosuhde-
kerroin 

= tien pituus (km) 
v = soramäärä (m 3  itd/km) 
a' = soran yksikkökustannus (mk/m 3) 

S = kuljetus- ja levityskustannukset (mk)  

Kustann usarvioissa käytettävä sorastuksen yksi kko- 
kustannus (mk/m ) sisältää kuljetus- ja levityskustan-
nukset: 

a= 	K 
d,d vi 

a = sorastuksen yksikkökustannus (mk/m) 

3.2 Ojien kunnostus 

3.3 Rumpujen kunnostus 

Avo-ojien ja rumpujen 1) kunnostuskustannukset ote-
taan huomioon kertamenona ao. vuoden kustannus- 
TI!A[s1IP 

Kunnostettavien ojien ja rumpujen määrät sekä kus-
tan nu kset arvioidaan vuosittaisten maastotarkastu k-
sien, aikaisempien vuosien työmäärien ja kustan-
nusten perusteella. 

Ojitustyöt pyritään suorittamaan järkevinä kokonai-
suuksina. Ojituskierron pituus riippuu mm. tien kun-
nossapitoluokasta, pohjamaan laadusta ja kaltevu us-
olosuhteista. 

Taulukko 11. 
Keskimääräiset ojituskierrot tieluokittain: 

Tien kp-luokka 	 Ojituskierto (vuosia) 

1 	 8-15 
2 	 10-15 
3 	 10-15 
4 	 15-20 

Yksityisen tien avo-ojien ja rumpujen kunnostuksen 
kustannukset (mk/v) voidaan laskea seuraavasti: 

Avo-ojien kunnostus: 

K =1' a 
= kunnostettava ojanpituus (m) 

a = yksi kkökustannus (mk/km) 

Rumpujen kunnostus: 

K=i a 
= kunnostettavien rumpujen lukumäärä (kpl) 

a = yksi kkökustannus (mk/kpl) 

Rumpu on rakenne, joka joko johtaa virtaavan avoveden tai tekee 
mandolliseksi pääsyn tien alitse ja jonka vapaan aukon leveys on 
<2.0 m. 
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3.4 	Muu kunnostus 	 Muiden yhteiskustannusten osuus voi olla korkein- 
taan 10 % tien kunnossapitokustannuksista. 

Näistä kunnostustäistä ei ole laadittu standardeja. Töi-
den tarkoituksena on saattaa kuluneet tai vaurioitu-
neet tien rakenteet ja laitteet ennalleen. Materiaali- 
ja työmäärät arvioidaan vuosittaisten maastotar-
kastuksien ja aikaisemmin mandollisesti tehtyjen töi-
den perusteella. Kustannukset otetaan huomioon 
kertamenona ao. vuoden kustann usarviossa. 

Niille yksityisille teille, joihin kuuluu eri kunnossapito- 
luokkiin kuuluvia tieosia, määrätään muut yhteiskus-
tannukset kuvaajan avulla koko tielle tien koko 
pituuden mukaan. 

Tällaisia töitä ovat mm: 

-- Maakivien poisto 

- Luonnonilmiöiden aiheuffamien vaurioiden korjaus 
- esim. tulvavauriot 

- Siltojen kunnostus 
- sisältää siltojen korjauksen sekä puukantisten 

siltojen kulutuskerroken uusimisen 

- Mandolliset muut kunnostustoirnenpiteet 

III Yhteiskustannukset 
4.1 	Valvonta 

Valvontakustannuksi na hyväksytään amoastaa n ulko-
puolisen ammattitaitoisen työnjohtajan suorittamasta 
kunnostustöiden valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset, joiden suuruus on enintään 5 QT kuu 
nostustyön kistanru i ksista. 

4.2 Muut yhteiskustannukset 

Muiden yhteiskustannuuten sui ui i ilta voidaai ui vioHa 
yllä olevan kuvaajan avulla. 

Silta on rakenne, joka johtaa 	':o 	',i 
vonaan iiknn Fevnyn on 1> 2.0 n. 
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